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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

Sesuai dengan permasalahan yang hendak 

diteliti maka dalam bagian ini akan disajikan kajian 

pustaka tentang Kebijakan Pendidikan, Peningkatan 

Akses Pendidikan, Program Indonesia Pintar, 

evaluasi program, model Kesenjangan (Discrepancy 

Evaluation Model). 

 

2.1. Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan 

publik di bidang pendidikan. H.A.R Tilaar & Riant 

Nugroho (2008:140) menyatakan bahwa kebijakan 

pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil 

langkah-langkah strategis pendidikan yang 

dijabarkan dari visi serta misi pendidikan dalam 

mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan di 

masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Sejalan 

dengan pendapat di atas, Ali Imron (2012:18) 

menyatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah 

salah satu kebijakan negara (educational policy), 

sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan 

pendidikan merupakan sub sistem dari kebijakan 

negara secara keseluruhan. Lebih lanjut, Aminuddin 
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Bakry (2010) mengatakan bahwa kebijakan 

merupakan proses pemanusiaan yang terjadi dalam 

lingkungan alam dan sosial. Sejalan dengan 

pendapat di atas, Nanang Fattah (2012:132) 

menyatakan bahwa kebijakan pendidikan 

merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur 

pengelolaan sekolah yang terkait dengan kurikulum, 

pedagogi, penilaian, kondisi guru, dan pemeliharaan 

sarana fisik sekolah.  

Dari keempat pendapat di atas Tilaar & Riant 

Nugroho dan Aminuddin Bakry lebih menekankan 

kepada tujuan kebijakan pendidikan dimana 

menurut Tilaar & Riant kebijakan pendidikan 

bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pendidikan di masyarakat dalam kurun waktu 

tertentu, sedang Aminuddin Bakry menyatakan 

bahwa kebijakan pendidikan merupakan proses 

pemanusiaan dalam lingkungan alam dan sosial. Ali 

Imron menekankan kebijakan pendidikan lebih sub 

sistem dari kebijakan negara secara keseluruhan. 

Sedangkan Nanang Fattah menekankan kebijakan 

pemerintah dalam mengatur seluruh aspek yang 

berkaitan dengan pendidikan.  

 Dari beberapa pendapat di atas, dapat 

dipahami bahwa kebijakan pendidikan merupakan 
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salah satu kebijakan dari sub sistem negara yang 

secara keseluruhan perlu mendapatkan prioritas 

utama dengan tujuan untuk mewujudkan 

pendidikan yang unggul di tengah-tengah persaingan 

global berdasarkan waktu yang telah ditentukan.  

Renstra Depdiknas (2005:18) menjelaskan ada 

tiga kebijakan pokok pembangunan pendidikan 

nasional, yaitu: (1) Pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya 

tampung satuan pendidikan serta memberikan 

kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari 

berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik 

secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal 

dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi 

fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan 

kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar 

sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya 

saing bangsa di era global, serta meningkatkan 

peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) 

hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik 

dari peringkat IPM sebelum krisis.  

Sampai pada tahun 2009 dilakukan upaya-

upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan 

pendidikan, dengan mempertahankan APM-SD pada 

tingkat 95 persen, memperluas SMP/MTs hingga 
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mencapai APK 98,0 persen serta menurunkan angka 

buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 

5 persen; (2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya 

saing di masa depan diharapkan dapat memberikan 

dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan 

interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam 

keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya 

peningkatan mutu dan relevansi dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya 

saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari 

meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-

nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan 

takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan 

kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, 

dan kualitas jasmani.  

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan 

diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan 

non akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan 

lulusan dapat pro-aktif terhadap perubahan 

masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat 

lokal, nasional maupun global; (3) Penguatan Tata 

Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik. Tujuan 

jangka panjang Depdiknas adalah mendorong 

kebijakan sektor agar mampu memberikan arah 

reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan 
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akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada 

pembenahan perencanaan jangka menengah dengan 

menetapkan kebijakan strategis serta program-

program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di 

samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi 

keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari 

sumber Pemerintah, orangtua maupun lain disetiap 

tingkat pemerintahan.  

Program Indonesia Pintar merupakan program 

pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan 

Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 

melalui kebijakan pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan.  

 

2.2. Peningkatan Akses Pendidikan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:22) 

menyatakan akses adalah jalan masuk, sehingga 

dapat diartikan bahwa akses pendidikan merupakan 

jalan masuk menuju pendidikan. Didi Tarsidi 

(2017:2) menjelaskan bahwa akses pendidikan 

adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap 

warga masyarakat untuk menggunakan 

kesempatannya untuk memasuki suatu program 

pendidikan. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial 

yang non diskriminatif, kebijakan politik dalam 
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bentuk peraturan perundang-undangan yang 

mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya 

lingkungan fisik pendidikan yang aksesibel, 

tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, 

dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang 

memungkinkan setiap warga masyarakat 

menggunakan kesempatannya untuk mengikuti 

proses belajar/ mengajar pada program pendidikan 

yang menjadi pilihannya.  

Menurut Solly Lubis (1996:2) peningkatan 

akses pendidikan merupakan suatu kebijakan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

Daerah. Peningkatan akses pendidikan di semua 

jenjang dan dalam pendidikan masyarakat telah 

dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah 

Indonesia. Upaya peningkatan lebih lanjut akan 

dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan 

tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten 

dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era 

sebelumnya akan diberikan pula pada peningkatan 

akses pendidikan anak berkebutuhan khusus 

(Renstra Kemendikbud 2015-2019, 2015).  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat 

dipahami bahwa akses pendidikan merupakan 

kemudahan yang diberikan kepada peserta didik 
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yang memiliki hambatan atau kurang mampu untuk 

memperoleh program pendidikan dengan biaya 

pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua 

kalangan yang memungkinkan peserta didik 

memperoleh pendidikan. Mengingat biaya pendidikan 

yang semakin tinggi, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan tentang akses pendidikan, dan masih 

terdapat banyak ketidakmerataan pendidikan 

khususnya, di daerah tertinggal. 

 
2.3. Program Indonesia Pintar 

2.3.1. Konsep Program Indonesia Pintar  

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui 

pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun diarahkan 

untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa 

terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang 

pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam 

UUD 1945. Perhatian lebih besar diberikan bagi 

daerah-daerah yang belum tuntas dalam 

pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 

Sembilan tahun. upaya untuk memenuhi hak 

seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan 

dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh 

anak Indonesia tanpa terkecuali dengan memberikan 
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peluang bagi anak dari keluarga yang kurang mampu 

(Renstra Kemendikbud 2015-2019, 2015:61). 

Program Indonesia Pintar (PIP) mulai 

dilaksanakan pada tahun 2015 berdasarkan 

Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program 

Indonesia Pintar, yang mana Permendikbud ini 

ditetapkan dan mulai diundangkan pada tanggal 12 

Mei 2015. Presiden Republik Indonesia melalui 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah 

menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga 

Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk 

melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui 

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), 

Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program 

Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut 

diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan 

institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan 

terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi program untuk mencapai tujuan 

(Permendikbud, 2015).  

Program Indonesia Pintar adalah pemberian 

bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia 

sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai 

dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) 
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sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa 

Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 

anak usia sekolah dari keluarga yang memiliki Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS). Sesuai dengan Intruksi 

Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamatkan 

pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) 

merupakan penyempurnaan dari program Bantuan 

Siswa Miskin (Juknis PIP, 2015:2). Adapun 

pemanfaatan dana PIP, yaitu (1) pembelian buku dan 

alat tulis sekolah, (2) pembelian pakaian dan 

perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll), (3) 

transportasi siswa ke sekolah, (4) uang saku siswa ke 

sekolah, (5) biaya kursus/les tambahan.  

2.3.2. Tujuan Program Indonesia Pintar  

Tujuan dari Program Indonesia Pintar antara 

lain: a) meningkatkan akses bagi anak usia 6 – 21 

tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan 

sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk 

mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah 

Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, b) 

mencegah peserta didik dari kemungkinan putus 

sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan 

akibat kesulitan ekonomi, c) menarik siswa putus 

sekolah (dropout) atau tidak melanjutkan pendidikan 
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agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di 

sekolah. (Petunjuk Teknis PIP, 2015:12).  

2.3.3.  Sasaran Program Indonesia Pintar  

Penerima Program Indonesia Pintar 

diprioritaskan kepada anak yang berusia 6 sampai 

21 tahun berdasarkan skala prioritas dengan urutan 

prioritas sebagai berikut: a) Penerima BSM 2014 

Pemegang KPS, b) Siswa dari keluarga pemegang 

KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014, c) 

Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga 

Harapan (PKH) non KPS, d) Siswa yang berstatus 

yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti 

Asuhan, e) Siswa yang terkena dampak bencana 

alam, f) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah 

(drop - out) yang diharapkan kembali bersekolah, g) 

Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang 

terancam putus sekolah atau siswa dengan 

pertimbangan khusus lainnya seperti: (1) Kelainan 

fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah 

konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, 

memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah 

(Petunjuk Teknis PIP, 2015:13). 

Sasaran PIP tahun 2015 adalah sebanyak 

17.920.270 peserta didik. Besaran dana PIP 

diberikan per peserta didik pada jenjang Sekolah 



25 
 

Menengah Pertama (SMP): a) Peserta didik Kelas VII 

dan VIII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana 

untuk satu tahun sebesar 750.000.00; b) Peserta 

didik Kelas IX Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan 

dana untuk satu semester sebesar 375.000.00; c) 

Peserta didik Kelas VII Tahun Pelajaran2015/2016 

diberikan dana untuk satu semester sebesar 

375.000.00 (Petunjuk Teknis PIP, 2015:15).  

2.3.4. Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar  

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan 

melibatkan instansi terkait antara lain mencakup 

tingkat sekolah di bawah pembinaan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan 

kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, 

direktorat teknis, dan lembaga penyalur. 

a. Mekanisme Pengusulan  

Pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan 

melalui mekanisme sebagai berikut: (1) peserta didik 

pemiliki KIP dengan cara sebagai berikut: (a) peserta 

didik penerima KIP melaporkan kepemilikan 

kartunya ke sekolah untuk di data sebagai calon 

penerima dana PIP, (b) bagi anak yang penerima KIP 

yang belum berstatus sebagai peserta didik, 

diharapkan melaporkan kartunya ke sekolah sebagai 
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identitas prioritas calon peserta didik dan penerima 

dana PIP, (c) sekolah menandai status kelayakan 

peserta didik sebagai penerima PIP dengan cara 

mengentri atau memutakhirkan (updating) data 

peserta didik pemegang KIP ke dalam aplikasi 

Dapodik secara benar dan lengkap pada kolom 

(Nama Siswa, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, 

Nomor KIP) yang berfungsi sebagai data usulan siswa 

penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis, 

(d) untuk jenjang SMP, dinas pendidikan 

mengusulkan peserta didik pemegang KIP sebagai 

calon penerima dana PIP pada laman yang telah 

disiapkan, (e) dinas pendidikan kota memberikan 

persetujuan tertulis, dan menyampaikan daftar 

peserta didik calon penerima PIP dari sekolah ke 

direktorat teknis; (2) Peserta didik yang tidak 

memiliki KIP, dapat diusulkan mendapatkan dana 

PIP oleh sekolah di bawah pembinaan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mekanisme 

sebagai berikut: (a) sekolah menyeleksi dan 

menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan 

tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana PIP 

dengan prioritas sebagai berikut: 1) Peserta didik dari 

keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 

2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu 
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Keluarga Sejahtera (KKS); 3) Peserta didik dari 

keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan 

pertimbangan khusus seperti: a) peserta didik yang 

berstatus yatim piatu, dari sekolah/panti 

sosial/panti asuhan; b) Peserta didik yang terkena 

dampak bencana alam; c) Kelainan fisik (peserta 

didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, 

di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di 

LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal 

serumah. (b) sekolah menandai status kelayakan 

Peserta Didik sebagai calon penerima dana/manfaat 

PIP di aplikasi Dapodik mengacu pada hasil 

seleksi/verifikasi sekolah; (c) untuk jenjang SMP, 

dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi 

pengusulan PIP berdasarkan status kelayakan 

Peserta Didik yang tercatat di Dapodik (Petunjuk 

Pelaksanaan PIP, 2017:8-12).  

b. Penetapan penerima PIP 

Penetapan penerima dana PIP 2015 

dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: 1) 

Direktorat teknis menerima usulan calon siswa 

penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/ 

kota/pemangku kepentingan, 2) Direktorat teknis 

menetapkan siswa penerima PIP yang berasal dari 

usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas 
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Pendidikan Kabupaten/Kota dan usulan dari 

pemangku kepentingan dalam bentuk surat 

keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan, 

3) Untuk peserta Paket A/B/C, penetapan penerima 

BSM/PIP dilakukan oleh Direktorat PSD, PSMP, 

PSMA setelah menerima surat keputusan penetapan 

penerima BSM/PIP dari Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, 

Kemendikbud, 5) Untuk peserta kursus/pelatihan 

penetapan penerima BSM/PIP dilakukan oleh 

Direktorat Pembinaan SMK setelah menerima surat 

keputusan penetapan penerima BSM/PIP dari 

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen 

PAUDNI, Kemendikbud, 6) Untuk peserta balai 

latihan kerja penetapan penerima BSM/PIP 

dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK setelah 

menerima surat keputusan penetapan penerima 

BSM/PIP dari Direktorat Bina Lembaga dan Sarana 

Pelatihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Petunjuk Teknis PIP, 2015:20).  

c. Mekanisme Penyaluran  

Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik 

penerima melalui mekanisme sebagai berikut: 1) 

Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima 

BSM/PIP 2015 yang tercantum dalam surat 
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keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk 

dibuatkan rekening, 2) Direktorat Teknis 

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk 

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

berdasarkan surat keputusan direktur, 3) KPPN 

menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur 

atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur, 4) 

Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah 

Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur 

untuk menyalurkan/ memindahbukukan dana dari 

rekening penyalur langsung ke rekening penerima. 

Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian 

kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga 

penyalur, 5) Direktorat teknis menginformasikan 

daftar siswa penerima kepada dinas pendidikan 

kabupaten/kota dengan melampirkan surat 

keputusan penerima, 6) Peserta didik 

mengambil/mencairkan dana BSM/PIP di lembaga 

penyalur.  

Penyaluran dana BSM/PIP 2015 kepada 

penerima dilakukan melalui TabunganKu atau virtual 

account (Petunjuk Teknis PIP, 2015:21).  
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d. Mekanisme Pengambilan Dana 

Pengambilan/pencairan dana PIP 2015 

dilakukan oleh peserta didik di lembaga penyalur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 1) membawa 

dokumen antara lain: Surat keterangan kepala 

sekolah, foto copy lembar raport yang berisi biodata 

lengkap, KTP orangtua/wali, 2) Menandatangani 

bukti penerimaan dana BSM/PIP 2015 yang 

disediakan oleh lembaga penyalur, 3) untuk peserta 

didik yang belum memiliki KTP, pengambilan dana 

beberapa peserta didik harus didampingi minimal 

satu orang guru/orang tua/wali, 4) Bagi penerima 

PIP yang menggunakan TabunganKu hanya dapat 

dicairkan oleh bersangkutan sesuai dengan identitas 

yang tertulis pada buku tabungan, 5) Bagi penerima 

PIP yang menggunakan virtual account dan berada di 

daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga 

penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di 

kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik 

sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar 

dari bantuan yang akan diterima), maka 

pengambilan dana PIP 2015 dapat diambil secara 

kolektif dengan dikuasakan kepada kepala 

sekolah/kepala lembaga pendidikan atau bendahara 

sekolah/bendahara lembaga pendidikan dengan 
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syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai 

berikut: (a) Surat kuasa kolektif dari orang tua siswa 

penerima PIP 2015 dengan melampirkan dokumen 

persyaratan pengambilan sesuai ketentuan, (b) 

Sekolah/lembaga pendidikan menyampaikan surat 

permohonan pencairan kolektif ke dinas pendidikan 

kabupaten/kota, (c) Dinas pendidikan kabupaten/ 

kota menerbitkan surat persetujuan pengambilan 

dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/ 

lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada 

direktorat teknis terkait, (d) Kepala sekolah yang 

telah menerima rekomendasi harus membuat Surat 

Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan 

dana BSM/PIP 2015 secara kolektif yang 

ditandangani penerima kuasa bermaterai (format 

terlampir), (e) Penerima kuasa menunjukkan 

identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat 

pengambilan dana secara kolektif di lembaga 

penyalur, (f) Surat keterangan kepala sekolah/ ketua 

lembaga, (g) Foto kopi halaman biodata raport 

masing-masing siswa; Dana yang sudah dicairkan 

oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada 

siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 

(lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan 

pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 
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10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 6) Pengambilan 

dana untuk siswa SD, SMP, dan SMK dapat diambil 

pada tanggal 5 sampai dengan 24 setiap bulannya, 7) 

Minimal saldo pada rekening tabungan adalah 

sebesar Rp 0,- (Petunjuk Teknis PIP, 2015:22). 

 
2.4. Evaluasi Program 

2.4.1.Konsep Evaluasi Program 

Evaluasi program merupakan metode 

sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

memaknai informasi untuk menjawab pertanyaan 

dasar mengenai program (Wirawan, 2012:17). Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Sukardi (2014:3) 

menyatakan bahwa evaluasi program merupakan 

evaluasi yang berkaitan erat dengan dengan suatu 

program atau kegiatan pendidikan, termasuk di 

antaranya tentang kurikulum, sumber daya 

manusia, penyelenggara program, proyek penelitian 

dalam suatu lembaga. Evaluasi program sebagai 

proses terstruktur yang menciptakan dan 

menyatukan informasi bertujuan untuk mengurangi 

ketidakpastian para pemangku kepentingan tentang 

program dan kebijakan yang ditentukan. Lebih lanjut 

Sugiyono (2015:741) menyatakan bahwa evaluasi 
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program merupakan metode yang sistematis untuk 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan 

menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan 

tentang proyek, kebijakan dan program, khususnya 

yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Sejalan 

dengan pendapat di atas, Arikunto dan Jabar 

(2010:17) yang menyatakan bahwa evaluasi program 

adalah upaya untuk mengetahui efektivitas 

komponen program dalam mendukung pencapaian 

tujuan program. Dengan demikian, dapat diketahui 

bahwa hasil dari program yang tidak memuaskan, 

dapat dicari dimana letak kekurangannya atau 

komponen mana yang bekerja tidak dengan 

seharusnya.  

Dari ke empat pendapat di atas, Wirawan dan 

Sugiyono lebih menekankan bahwa evaluasi 

merupakan proses yang sistematis. Menurut 

Wirawan evaluasi terdiri dari pengumpulan, analisis 

dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan 

mengenai program, dan Sugiyono menyatakan bahwa 

evaluasi program terdiri dari pengumpulan data, 

analisis data, dan menggunakan informasi untuk 

menjawab pertanyaan dari program. Meskipun 

demikian, kedua pendapat tersebut memiliki 

perbedaan dalam penggunaan istilah, Wirawan 
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menekankan pada mengumpulkan, menganalisis 

informasi dan Sugiyono menekankan pada 

mengumpulkan dan menganalisis data. Sedangkan 

Sukardi dan Arikunto lebih menekankan pada tujuan 

evaluasi program. Menurut Sukardi evaluasi program 

bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian para 

pemangku kepentingan tentang program dan 

kebijakan yang ditentukan, dan Arikunto 

menekankan bahwa evaluasi program bertujuan 

untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu 

kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui 

efektivitas masing-masing komponennya. Dari 

keempat pendapat tersebut, terdapat persamaan 

bahwa kurang memberikan penjelasan siapa yang 

berhak melakukan evaluasi, hanya dijelaskan secara 

umum yang dilakukan oleh orang-orang sebagai 

evaluator. Selain itu juga tidak memberikan 

penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang harus 

dievaluasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.  

Dari keempat pendapat tersebut, dapat 

dipahami bahwa evaluasi program merupakan 

sebuah proses sistematis yang dilakukan dalam 

mengumpulkan, menganalisis data mengenai 

program dalam rangka mengambil sebuah keputusan 

dengan tujuan untuk mengetahui keterlaksanaan 
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suatu program sesuai dengan komponen-

komponennya. Sehubungan dengan evaluasi 

Program Indonesia Pintar, penelitian ini bertujuan 

untuk mengumpulkan dan menganalisis data 

mengenai pelaksanaan program Indonesia Pintar 

sehingga dapat diketahui kesenjangan yang terjadi 

berdasarkan komponen yang ada. Kemudian 

dirumuskan rekomendasi untuk mengatasi 

kesenjangan yang ada dan pada akhirnya dapat 

memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan 

tentang pelaksanaan Program Indonesia Pintar.  

2.4.2.Tujuan Evaluasi Program 

Arikunto dan Jabar (2010:18) menjelaskan 

bahwa untuk mengetahui pencapaian tujuan 

program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan 

kegiatan program, karena evaluator ingin mengetahui 

bagian mana dari komponen dan sub komponen 

yang belum terlaksana dan apa penyebabnya. Oleh 

karena itu, sebelum mulai dengan langkah evaluasi, 

evaluator perlu memperjelas dirinya dengan apa 

tujuan program yang akan dievaluasi. Sedangkan 

menurut Wirawan (2012:17) tujuan evaluasi program 

untuk menentukan apakah layanan atau 

interversinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Selanjutnya Mulyatiningsih (2011:114) menyatakan 
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bahwa evaluasi program dilakukan dengan tujuan 

untuk: (1) Menunjukkan sumbangan program 

terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan 

program yang sama di tempat lain, (2) Mengambil 

keputusan tentang keberlanjutan sebuah 

program, apakah program perlu diteruskan, 

diperbaiki atau dihentikan. 

Dari ketiga pendapat yang di sampaikan oleh 

Arikunto, Wirawan dan Mulyatiningsih menyatakan 

bahwa evaluasi program bertujuan untuk 

mengetahui pencapaian program, menentukan 

layanan dan mengambil keputusan tentang 

keberlanjutan program. Arikunto lebih menekankan 

pada komponen dan sub komponen program yang 

belum terlaksana dana pa sebabnya, Wirawan lebih 

menekankan pada layanan yang ditetapkan dalam 

mencapai tujuan dan Multiyaningsih lebih 

menekankan pada pengambilan keputusan tentang 

keberlanjutan program, apakah program perlu 

diteruskan atau dihentikan.  

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 

tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui 

pencapaian program melalui pelaksanaan kegiatan 

program dan mengambil keputusan tentang 
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keberlanjutan program yang sedang dijalankan. 

Tujuan evaluasi program dapat berbeda-beda 

tergantung pada konsep seseorang tentang evaluasi.  

2.4.3. Manfaat Evaluasi Program  

Sesuai pada hakikatnya, bermanfaat untuk 

memberikan sebuah rekomendasi atau pertimbangan 

bagi pihak yang berwenang tentang program yang 

sedang dilaksanakan. 

Menurut Arikunto dan Jabar (2010:22) hasil 

dari evaluasi program bermanfaat untuk 

memutuskan: a) menghentikan program, karena 

program tersebut dianggap tidak bermanfaat atau 

tidak dapat terlaksana sebagai mana yang 

diharapkan, b) merevisi program, karena terdapat 

bagian-bagian yang tidak sesuai dengan harapan, c) 

melanjutkan program, karena pelaksanaan program 

menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan 

sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang 

bermanfaat, d) menyebarluaskan program, karena 

program tersebut berhasil dengan baik, maka perlu 

untuk melanjutkan. Sedangkan Widoyoko (2013:11) 

menjelaskan bahwa evaluasi program adalah: (a) 

memberitahukan prosedur mana yang perlu 

diperbaiki, (b) memberikan masukan tentang suatu 

program apakah program tersebut akan diteruskan 
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atau dihentikan, (c) memberikan masukan apakah 

program yang sama dapat diimplementasikan atau 

diterapkan di tempat lain, (d) memberitahukan 

Teknik atau strategi mana yang perlu diganti atau 

dihapus, (e) memberikan masukan pendekatan teori 

tentang suatu program dapat diterima atau ditolak, 

(f) memberikan masukan kea rah mana dana harus 

dialokasikan. Sejalan dengan pendapat di atas, 

Sukardi (2014:2) menyatakan bahwa evaluasi 

program juga dimanfaatkan sebagai media 

pertanggung jawaban seorang pimpinan kepada para 

pelanggan yang relevan. Bahkan evaluasi program 

juga penting bagi para pengguna dalam memperoleh 

informasi yang tepat, objektif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Terdapat persamaan antara pendapat Arikunto 

dan Widoyoko. Apabila Arikunto menggunakan 

istilah menghentikan program karena dipandang 

bahwa program tersebut tidak berguna atau kurang 

bermanfaat, maka Widoyoko menggunakan istilah 

memberikan masukan tentang suatu program 

apakah perlu diteruskan atau dihentikan; apabila 

Arikunto menggunakan istilah merevisi program 

pada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan 

harapan, maka Widoyoko menggunakan istilah 
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memberitahukan prosedur mana yang perlu direvisi; 

apabila Arikunto menggunakan istilah 

menyebarluaskan program karena telah berhasil 

dilaksanakan dan sesuai dengan harapan, maka 

Widoyoko menggunakan istilah memberikan 

masukan apakah program yang sama dapat 

diimplementasikan atau diterapkan di tempat lain. 

Selanjutnya, Arikunto hanya menyebutkan empat 

manfaat evaluasi program, sedangkan Widoyoko 

menyebutkan enam manfaat evaluasi program. Hal 

yang belum disebutkan Arikunto dalam pendapat 

Widoyoko yaitu memberitahukan teknik atau strategi 

mana yang perlu diganti atau dihapus, memberikan 

masukan pendekatan teori tentang suatu program 

dapat diterima atau ditolak, dan memberikan 

masukan ke arah mana dana harus dialokasikan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

dipahami bahwa evaluasi program bermanfaat untuk 

memberikan rekomendasi atau beberapa 

pertimbangan bagi pengambil keputusan 

berdasarkan hasil evaluasi program yang telah 

dilaksanakan. 
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2.5. Model Evaluasi Kesenjangan (Discrepancy 

Evaluation Model) 

Arikunto dan Jabar (2010:40) menyebutkan 

model evaluasi dapat dibedakan menjadi delapan, 

yaitu: (a) Goal Oriented Evaluation Model 

dikembangkan oleh Tyler, (b) Goal Free Evaluation 

Model dikembangkan oleh Scriven, (c) Formatif 

Summatif Evaluation Model dikembangkan oleh 

Michael Scriven, (d) Countenance Evaluation Model 

dikembangkan oleh Stake, (e) Responsive Evalution 

Model dikembangkan oleh Stake, (f) CSE-UCLA 

Evaluation Model menekankan pada “kapan” evaluasi 

dilakukan, (g) CIPP Evaluation Model yang 

dikemb.angkan oleh Stufflebeam, (h) Discrepancy 

Evaluation Model dikembangkan oleh Provus.  

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar pada dasarnya membutuhkan jenis 

model evaluasi yang sesuai. Dilihat dari substansinya 

bahwa evaluasi ini berupaya untuk melihat 

kesenjangan yang ada di setiap komponen yang ada. 

Selain melihat kesenjangannya, dari kelima 

komponen tersebut, pada akhirnya akan pada 

akhirnya evaluasi yang dilakukan akan memberikan 

rekomendasi kepada program. Apabila dilihat dari 

substansi yang ada, tidak semua model evaluasi 
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cocok digunakan untuk evaluasi program. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, evaluasi 

terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar di 

Kota Salatiga, tepatnya di SMP Negeri 7 Salatiga, 

dilakukan dengan menggunakan model evaluasi 

kesenjangan.  

Kata discprepancy adalah istilah Bahasa 

Inggris yang diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia menjadi “kesenjangan” Model ini 

dikembangkan oleh Macolm Provus yang 

menekankan pada pandangan adanya kesenjangan 

di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program 

yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya 

kesenjangan yang ada di setiap komponen (Arikunto 

dan Jabar, 2010:48). Sejalan dengan pendapat di 

atas, menurut Sofyan Zaibaski (2017:3) bahwa model 

discrepancy adalah untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian antara baku yang sudah ditentukan 

dalam program dengan kinerja sesungguhnya dari 

program tersebut. Sedangkan kesenjangan yang 

dapat dievaluasi dalam program pendidikan meliputi: 

(1) kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan 

program, kesenjangan antara yang diduga atau 

diramalkan akan diperoleh dengan yang benar-benar 

direalisasikan, (3) kesenjangan antara status 
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kemampuan dengan standar kemampuan yang 

ditentukan, (4) kesenjangan tujuan, (5) kesenjangan 

mengenai bagian program yang dapat diubah, dan (6) 

kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. 

Lebih lanjut Widoyoko (2013:186) discrepancy 

merupakan model evaluasi yang berangkat dari 

asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu 

program, evaluator dapat membandingkan antara 

apa yang seharusnya dan diharapkan terjadi dengan 

apa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat 

diketahui ada tidaknya kesenjangan antara standar 

yang ditetapkan dan kinerja sesungguhnya.  

Dari ketiga pendapat di atas Arikunto dan 

Widoyoko lebih menekankan kepada tujuan 

evaluator melakukan evaluasi dimana Arikunto 

mengatakan bahwa evaluasi kesenjangan dilakukan 

untuk mengukur kesenjangan yang terjadi di setiap 

komponen, sedang menurut Widoyoko evaluasi 

kesenjangan merupakan model evaluasi berasumsi 

untuk mengetahui kelayakan suatu program, 

evaluator dapat membandingkan antara apa yang 

seharusnya dan diharapkan terjadi. Sedangkan 

menurut Fernandes model discrepancy adalah untuk 

mengetahui tingkat kesesuaian antara baku yang 
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sudah ditentukan dalam program dengan kinerja 

sesungguhnya dari program tersebut.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat 

dipahami bahwa model Kesenjangan merupakan 

model evaluasi yang digunakan untuk mengukur 

kesenjangan program yang terjadi antara yang 

direncanakan dan yang dilaksanakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis informasi pada 

setiap komponen guna mengambil keputusan 

tentang keberlanjutan program. Berkaitan dengan 

evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar, 

penelitian ini berupaya mengumpulkan dan 

mengetahui kesenjangan yang ada melalui 

keterlaksanaan program.  

Widoyoko (2013:186) menyatakan bahwa model 

Evaluasi kesenjangan bertujuan untuk menganalisis 

suatu program sehingga dapat ditentukan apakah 

suatu program layak diteruskan, ditingkatkan atau 

sebaiknya dihentikan mementingkan 

terdefinisikannya standart, performance dan 

discrepancy secara rinci dan teratur. Evaluasi 

program yang dilakukan oleh evaluator mengukur 

kesenjangan yang ada di setiap komponen-komponen 

program. Komponen dalam model evaluasi 

Kesenjangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) 
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Tahap desain, staff mengorganisir a) gambaran 

tujuan, proses, atau aktivitas dan menggambarkan 

sumber daya yang dibutuhkan; (2) tahap instalasi, 

definisi program menjadi standar baku untuk 

diperbandingkan dengan penilaian operasi awal 

program. Gagasannya adalah untuk menentukan 

sama dan sebangun, sudah atau belumnya program 

telah diterapkan sebagaimana desainnya; (3) tahap 

proses, evaluasi ditandai dengan pengumpulan data 

untuk menjaga keterlaksanaan program. 

Gagasannya adalah untuk memperhatikan dampak 

awal, pengaruh dan efek; (4) tahap produk, 

pengumpulan data dan analisa yang membantu ke 

arah penentuan tingkat capaian sasaran dari 

outcome; (5) tahap cost-benefit, menunjukkan 

peluang untuk membandingkan hasil dengan yang 

dicapai oleh pendekatan lain yang serupa.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

dipahami bahwa kegiatan evaluasi dengan model 

kesenjangan harus menganalisis program 

berdasarkan komponen-komponennya. Model 

evaluasi kesenjangan sengaja dipilih karena 

komponen-komponen dalam pelaksanaan program 

Indonesia Pintar dapat dianalisis menggunakan 

model ini. Pengaturan komponen dalam kesenjangan 
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menjadi kunci terhadap keberadaan tindak lanjut 

Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga.  

Lebih lanjut Joan L. Buttram (2017) 

menyatakan bahwa model Kesenjangan dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

(1) Desain program berfokus menilai rancangan 
program dengan menentukan input, proses 

dan output yang diperlukan, dan sumber daya 
yang diperlukan dalam pelaksanaan program 

yang di dalamnya akan mendesain produk apa 
yang akan dihasilkan dari apa yang telah 
ditentukan; (2) Instalasi berfokus untuk 

menyelidiki apakah program telah terinstalisasi 
sesuai rencana; (3) Proses berfokus untuk 

memantau program yang sedang berjalan dan 
mengumpulkan data tentang kemajuan 

program, kemudian menentukan apakah 
perilakunya berubah sesuai dengan yang 
diharapkan atau tidak. Jika tidak; maka perlu 

dilakukan perubahan terhadap aktivitas-
aktivitas yang terlibat; (4) Produk berfokus 

menganalisis data dan menetapkan tingkat 
output yang diperoleh. Penilaian dilakukan 

untuk menentukan apakah tujuan akhir 
program tercapai atau tidak; (5) Biaya-Manfaat 
fokus membandingkan hasil-hasil yang 

diperoleh dengan tujuan yang ditetapkan. 
  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

dipahami bahwa kegiatan evaluasi pelaksanaan 

dengan model Kesenjangan harus menganalisis 

program berdasarkan komponen-komponennya. 
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Model evaluasi kesenjangan memiliki keunggulan, 

yaitu: 1) dapat membuat pertimbangan atas 

kekurangan dan kelebihan suatu program 

berdasarkan standar yang telah ditetapkan, 2) model 

ini dapat menggunakan pendekatan formatif dan 

berorientasi pada analisis sistem, 3) model ini 

merupakan prosedur dari problem solving, 4) dapat 

melakukan perbandingan pada capaian program, 

pada waktu yang sama mengindentifikasi standar 

yang akan digunakan selanjutnya. 

Sejalan dengan pendapat di atas, John 

Boulmetis (2017:84) menjelaskan bahwa model 

evaluasi kesenjangan dapat digunakan dalam 

melihat kesenjangan pada program secara 

menyeluruh. Model ini bukan untuk membuktikan 

sebab-akibat, namun untuk melihat kesesuaian 

antara yang diharapkan dengan yang terjadi. 

Kesesuaian program dapat dilihat melalui beberapa 

tahap antara lain:  

(1) Desain menganalisis kebutuhan dan 

merencanakan bagaimana program dirancang, 
kemudian dibandingkan dengan standar 

program; (2) Instalasi membandingkan standar 
program dengan yang akan dilaksanakan, 
dalam tahap ini evaluator akan 

membandingkan kesesuaian program yang 
sedang berjalan; (3) Proses membadingkan 

perencanaan dengan apa yang sedang dicapai; 
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(4) Produk melihat hasil akhir yang telah 
dicapai; (5) Analisis manfaat-biaya, 

membandingkan manfaat yang diperoleh 
dengan biaya yang dikeluarkan (John 

Boulmetis, 2017:86) 
 

Apabila dirinci, substansi dari komponen 

model kesenjangan dalam pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Salatiga sebagai 

berikut: (1) Evaluasi desain, sasaran evaluasi desain 

meliputi: a) tujuan program, b) proses atau aktivitas 

program, c) sumber daya manusia yang diperlukan, 

dan d) sarana dan prasarana yang diperlukan; (2) 

Evaluasi instalasi, sasaran evaluasi instalasi 

meliputi: a) perencanaan program, b) sumber daya 

manusia yang diharapkan, c) sarana dan prasarana 

yang diperlukan; (3) Evaluasi proses, sasaran 

evaluasi proses meliputi: a) pelaksanaan program, b) 

sumber daya manusia, c) sarana dan prasarana, d) 

faktor-faktor pendukung dan penghambat, e) 

pelaksanaan evaluasi; (4) Evaluasi produk, sasaran 

evaluasi produk meliputi: a) ketercapaian program, c) 

dampak program, d) rencana pengembangan 

program. (5) Evaluasi manfaat dan biaya, sasaran 

evaluasi meliputi: a) membandingkan manfaat bagi 

guru, kepala sekolah dan siswa, b) manfaat yang 

diperoleh dengan dana yang dikeluarkan. 
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2.6. Hasil Penelitian yang Relevan 

Acuan yang berupa teori-teori atau temuan-

temuan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya 

merupakan hal yang diperlu dan dapat dijadikan 

sebagai data pendukung penelitian yang relevan. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang sudah 

dilakukan dan digunakan sebagai bahan referensi 

yaitu tentang peningkatan akses pendidikan dan 

Program Indonesia Pintar, sebagai berikut:  

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh 

Achmad Budhi Zahidy pada tahun 2008 yang 

berjudul “Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan 

SMP (Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal)”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab 

anak tidak melanjutkan pendidikan SMP adalah (1) 

rendahnya tingkat perekonomian (keluarga). Hal 

tersebut dikarenakan tingkat penghasilan orang tua 

yang rendah mengingat sebagian besar mata 

pencaharian mereka sebagai buruh tani dan tingkat 

pendidikan tidak tamat SD. Mereka termasuk 

golongan keluarga miskin, (2) Motivasi yang rendah. 

Hal tersebut dikarenakan tingkat persepsi yang 

rendah mengingat keterbatasan pengalaman, 

kemampuan berpikir, dan kerangka acuannya. Bila 

tingkat persepsi rendah, kesulitan dalam 
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mewujudkan harapan/cita-cita sehingga berdampak 

motivasi menjadi rendah, (3) budaya yang kurang 

mendukung terhadap pendidikan. Budaya tidak 

hanya berasal dari keluarga dan masyarakat saja 

tetapi bisa berasal dari media baik cetak maupun 

elektronik. Permasalahan budaya justru terjadi bila 

penyikapan masyarakat tidak dapat membedakan 

budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-

nilai/norma. Hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, 

(4) lingkungan yang kurang mendukung pendidikan. 

Lingkungan dalam arti sosial dimana sesama teman 

(sebaya) banyak yang tidak sekolah, tingkat 

pendidikan masyarakat rendah/tidak tamat SD, 

lingkungan yang miskin sehingga orang tua kurang 

peduli terhadap pendidikan dan lebih focus pada 

pemenuhan fisiologis dan mempersepsikan sekolah 

sebatas kebutuhan sosial, (5) faktor geografis yang 

memiliki karakteristik, berbukit dan derajat 

kemiringan yang relatif tinggi (40o – 60o). Persebaran 

pelayanan pendidikan SMP tidak merata dalam arti 

terdapat desa-desa yang belum ada sarana 

pendidikan SMP/sederajat.  

Penelitian terkait juga dilakukan oleh 

Gracevanty Englien Kondatana dan Bambang 
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Ismanto pada tahun 2012 yang berjudul 

“Implementasi Kebijakan Perluasan Akses 

Pendidikan di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010-

2012”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

Implementasi kebijakan perluasan akses pendidikan 

(BOS dan DAK) di Kabupaten Sumba Timur 

membawa perubahan positif bagi perkembangan 

pendidikan. Adanya komunikasi yang baik antara 

pembuat, penerima dan pelaksana kebijakan menjadi 

salah satu proses implementasi perluasan akses 

pendidikan berjalan dengan baik. Memiliki sumber-

sumber seperti staff, informasi, dan wewenang yang 

cukup memadai juga sangat membantu 

implementasi perluasan akses pendidikan. 

Kecenderungan-kecenderungan negatif yang bisa 

saja terjadi dalam implementasi perluasan akses 

pendidikan tidak ditemui dikarenakan pelaksanaan 

kebijakan tersebut sudah memiliki peraturan yang 

dirumuskan pemerintah pusat dalam bentuk 

petunjuk teknis penggunaan dana. Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga juga membentuk struktur 

organisasi kebijakan dengan tujuan implementasi 

pelaksanaan tersebut lebih terorganisir. Komunikasi, 

sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan 

struktur organisasi menghasilkan implementasi 
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kebijakan perluasan akses pendidikan semakin 

meningkat. Adanya perubahan APM (Angka 

Partisipasi Murni) dan APK (Angka Partisipasi Kasar), 

meningkatnya rasio siswa terhadap guru, 

meningkatnya penduduk 10 tahun ke atas yang 

memiliki kepandaian membaca dan menulis, serta 

meningkatnya rasio siswa terhadap sekolah, 

meskipun belum mencapai target yang diinginkan 

oleh pemerintah daerah.  

Selanjutnya, penelitian terkait tentang Program 

Indonesia Pintar dilakukan oleh Budi Widodo pada 

tahun 2016 yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan 

Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto 

Pandak”. Tujuan penelitian ini dirancang untuk 

mengetahui kesiapan penerima PIP, pelaksanaan PIP, 

pemanfaatan dana PIP, dan faktor-faktor pendukung 

dan penghambat dana PIP di SMK Cokroaminoto 

Pandak. Penelitian ini menggunakan model evaluasi 

Countenance Stake. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan 

program Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk 

teknis yang ada sesuai dengan petunjuk teknis yang 

ada, meliputi: (1) kesiapan penerima PIP) termasuk 

kategori baik, (2) pelaksanaan PIP termasuk kategori 

baik, (3) pemanfaatan PIP termasuk kategori sangat 
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baik. Faktor pendukung pemanfaatan PIP antara 

lain: (1) Adanya pendataan awal siswa miskin, (2) 

Tim pelaksana PIP selalu sama, (3) Kebijakan sekolah 

mengelola dana PIP. Faktor Penghambat 

pemanfaatan PIP: (1) Kurangnya sosialisasi tentang 

PIP, (2) Pemberitahuan informasi yang selalu 

mundur, (3) Waktu pencairan tidak sesuai dengan 

kebutuhan, (4) Tidak ada monitoring dari dinas 

terkait.  

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Milda S. 

Wulansari, Agus Timan, dan Ahmad Nurabadi pada 

tahun 2017 yang berjudul “Evaluasi Program 

Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Pertama 

Negeri Se Kabupaten Mojokerto”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa tentang evaluasi Program 

Indonesia Pintar tingkat SMP Negeri se Kabupaten 

Mojokerto adalah sebagai berikut: (1) mekanisme 

penerimaan dana PIP tingkat SMP Negeri se 

Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang, yang 

artinya bahwa mekanisme penerimaan dana PIP 

cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) 

Penggunaan dana PIP tingkat SMP Negeri se 

Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria rendah, yang 

artinya bahwa penggunaan dana PIP belum sesuai 

dengan peraturan yang berlaku; dan (3) 
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penyimpanan dana PIP tingkat SMP Negeri se 

Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang, yang 

artinya bahwa penyimpanan dana PIP cukup sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Rini 

Septiani Astuti pada tahun 2016 yang berjudul 

“Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar 

dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 

2015/2016 di SMP Negeri 1 Semin”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Siswa 

penerima bantuan KIP di SMP N 1 Semin berjumlah 

161 siswa yang seluruhnya memiliki KIP. Siswa yang 

menerima bantuan KIP telah memenuhi satu kriteria 

dari berbagai kriteria yang telah ditentukan, (2) 

Kepemilikan KIP mendukung pemerataan 

pendidikan, hal ini ditandai dengan keadaan dan 

kondisi keluarga siswa yang memiliki Kartu 

Perlindungan Sosial serta penetapannya dengan 

mencocokkan dengan Dapodik, (3) Mekanisme 

pelaksanaannya ialah sekolah mengirimkan data ke 

Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Proses selanjutnya, 

yaitu mengundang siswa penerima KIP untuk 

diberikan informasi mengenai hal terkait. Perlu 

diketahui bahwa sekolah juga dapat mengusulkan 
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nama siswa lain yang di luar kepemilikan KIP untuk 

turut serta diusulkan sebagai calon penerima KIP 

dengan sesuai kriteria sasaran yang ditetapkan, (4) 

Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari 

pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara 

online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah 

satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, 

adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah 

dengan siswa beserta orang tua terhadap 

penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif 

karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor 

penghambat: evaluasi program KIP yang 

dilaksanakan pada setiap periode program 

menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada 

mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan 

mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan 

dana KIP. 

Selain itu juga dilakukan penelitian oleh Nadia 

Fakhrunnisa Suripto yang berjudul “Evaluasi 

Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Tingkat SMA/SMK 

Negeri di Jakarta Selatan”. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengevaluasi implementasi KJP pada tingkat 

SMA/SMK di Jakarta pada tahun ajaran 2013/2014. 

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Bantuan 

Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta 
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Pintar (KJP) tingkat SMA dan SMK Negeri di 

Jakarta Selatan Pada Periode Tahun Ajaran 2013-

2014 dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini 

dikarenakan ditemukannya kesenjangan antara 

tujuan normatif dengan kondisi empiris yang 

ditemukan dilapangan. Kesenjangan tersebut terjadi 

karena adanya hambatan yang ditemukan dalam 

proses pelaksanaan kebijakan ini. Faktor-faktor yang 

menjadi penghambat pelaksanaan KJP di Kota 

Administrasi Jakarta Selatan antara lain: (1) masih 

kurangnya Sumber daya manusia dan finansial yang 

mendukung, (2) proses penyeleksian, (3) penyaluran 

dana KJP pada tahun 2013-2014 mengalami 

keterlambatan, (4) masih kurangnya pengawasan 

program baik dari tingkat sekolah maupun Dinas 

Pendidikan. Adapun faktor pendukung dilihat dari: 

(1) Sosialisasi terhadap kelompok sasaran, (2) Sarana 

dan Prasarana penunjang pelaksanaan KJP, (3) 

Komunikasi atau koordinasi yang baik antar 

pelaksanaan kebijakan KJP.  

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya memiliki persamaan dimana objek yang 

diteliti adalah peningkatan akses pendidikan dan 

Program Indonesia Pintar. Selain itu itu hasil 

penelitian yang diperoleh Program Indonesia Pintar 
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dapat memberikan manfaat bagi peserta didik, 

khususnya yang berasal dari keluarga yang kurang 

mampu. Perbedaan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu terletak pada model evaluasi dan kajian 

teorinya. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengevaluasi desain, instalasi, proses, produk, dan 

analisis manfaat-biaya dari pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses 

Pendidikan di SMP Negeri 7 Salatiga.  

 

2.7. Kerangka Pikir  

Penelitian tentang evaluasi pelaksanaan 

Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses 

Pendidikan di SMP Negeri 7 Salatiga bertujuan untuk 

bertujuan untuk mengukur kesesuaian rancangan 

program dengan hasil yang dicapai. Untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan PIP berhasil atau 

tidak, dapat dilihat dari kesenjangan hasil evaluasi. 

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model evaluasi kesenjangan dengan lima 

komponen yaitu Desain, Instalasi, Proses, Produk, 

dan Analisis Manfaat-Biaya.  

Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan 

Program Indonesia Pintar meliputi penilaian terhadap 

tujuan program, proses program, sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan. 
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Penilaian terhadap komponen instalasi meliputi 

perencanaan program berdasarkan standar yang 

telah ditetapkan. Penilaian terhadap komponen 

proses meliputi pelaksanaan program, sumber daya 

manusia yang ada, sarana dan prasarana, evaluasi 

pelaksanaan, dan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan program. Penilaian 

terhadap komponen produk meliputi ketercapaian 

program, dampak program, dan pengembangan 

program. Sedangkan penilaian terhadap komponen 

analisis manfaat dan biaya meliputi perbandingan 

antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang 

dikeluarkan.  

Berdasarkan tujuan penelitian ini, kegiatan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Program Indonesia 

Pintar berupaya untuk menganalisis program 

layanan berdasarkan lima komponen dalam model 

Kesenjangan. Hasil dari kelima komponen tersebut, 

akan menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap 

pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Simpulan 

tersebut diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi sekolah, orangtua, dan pemerintah tentang 

pelaksanaan Program Indonesia Pintar dalam 

peningkatan akses pendidikan di SMP Negeri 7 

Salatiga.  
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Berdasarkan uraian tersebut, secara sistematis 

kerangka berpikir dalam penelitian ini akan 

Digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Bagan kerangka berfikir pelaksanaan Program 
Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses 

Pendidikan di SMP Negeri 7 Salatiga 

Evaluasi Program Indonesia 

Pintar 

Desain  Instalasi  Proses Produk Analisis 

Manfaat-Biaya 

Isu problematik pelaksanaan PIP di SMP Negeri 
7 Salatiga: 
1. Peserta didik yang sudah lulus dari sekolah 

masih mendapatkan dana PIP 
2. Peluang terjadi penyelewengan dana PIP 

oleh orangtua   

Hasil Evaluasi Program  

Rekomendasi kepada Sekolah, Orangtua, Dinas Pendidikan, 

Direktorat Teknis tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar  


