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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembentukan suatu program tentu saja memiliki tujuan dan target yang 

hendak dicapai. Dalam prosesnya dari awal hingga akhir program tentu saja tidak 

selalu berjalan mulus. Seringkali suatu program tidak berjalan sesuai perkiraan. 

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor terlebih faktor yang tidak terduga. 

Masalah seperti ini dapat dimasukkan catatan sehingga dalam pembuatan program 

atau kebijakan selanjutnya tidak menemui masalah yang sama. Sebaliknya, hal 

yang baik yang bahkan melebihi ekspektasi juga perlu diperhatikan sehingga 

keberadaannya dapat dipastikan untuk ada dalam program atau kebijakan yang 

mungkin akan dibentuk setelahnya. Melalui cara inilah dari program yang satu ke 

program lainnya akan terjadi peningkatan menjadi lebih baik, oleh sebab itu 

kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanan program. 

Kegiatan ini disebut evaluasi atau penilaian program yang telah dilaksanakan. 

Evaluasi program merupakan kombinasi yang kaya dan bervariasi dari teori 

dan praktik. Evaluasi digunakan oleh banyak kalangan baik publik, nonprofit, 

maupun organisasi swasta untuk menciptakan informasi guna perencanaan, 

perancangan, implementasi, dan penilaian hasil dari usaha yang sudah dilakukan 

untuk memecahkan masalah baik melalui kebijakan maupun program. Evaluasi 

dapat dipandang sebagai proses terstruktur yang menciptakan dan mengsintesis 

informasi yang dimaksudkan untuk mengurangi derajat ketidakpastian bagi 

pembuat kebijakan dan stakeholder mengenai suatu program atau kebijakan. 

Evaluasi biasanya dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan atau mengetes 

hipotesis, hasilnya kemudian digabungkan dalam suatu kesatuan basis data dan 

dapat digunakan kembali oleh yang berwanang dalam pembuatan program atau 

kebijakan selanjutnya. Evaluasi juga dapat menunjukkan efek yang tidak 

diinginkan dari program atau kebijakan, yang dapat mempengaruhi penilaian 

keseluruhn dari program atau kebijakan tersebut. 

Seperti halnya kata pepatah “Sebodoh-bodohnya keledai, tak jatuh ke dalam 

lubang yang sama untuk kedua kalinya”, dalam pembuatan program baru 

hendaknya program maker atau decision maker bercermin kepada program yang 
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sudah ada sebelumnya sebagai acuan sehingga memperkecil risiko terulangnya 

masalah yang ditemui pada masa lampau. Prinsip ini memperkuat pentingnya 

evaluasi sebagai bagian dari pelaksanaan program atau kebijakan sehingga 

diketahui apa-apa saja yang harus dikurangi maupun digencarkan demi masa 

depan yang lebih baik. Tanpa adanya kegiatan evaluasi suatu program akan 

menjadi blur atau tidak jelas apakah sudah memenuhi kriteria atau target-target 

yang diinginkan sehingga tidak ada batu pijakan yang menjadi bookmark apabila 

di kemudian hari dikehendari untuk diadakan keberlanjutan dari program atau 

kebijakan yang telah dijalankan.  

 

1.2 Tujuan 

1. Memahami pengertian dari evaluasi program. 

2. Mengetahui tujuan diadakannya evaluasi program. 

3. Mengenal jenis-jenis evaluasi program. 

4. Memahami mekanisme melakukan evaluasi program. 

 

1.3 Manfaat 

1. Memperoleh ilmu mengenai pengertian, tujuan, jenis, dan mekanisme 

evaluasi, serta kriteria keberhasilan bagi suatu program. 

2. Belajar mempraktikkan evaluasi program secara langsung melalui studi 

kasus. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Evaluasi 

Evaluasi atau kegiatan penilaian merupakan bagian integral dari fungsi 

manajemen dan didasarkan pada sistem informasi manajemen. Evaluasi 

dilaksanakan karena adanya keinginan untuk mengukur pencapaian hasil kerja 

atau kegiatan pelaksanaan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan 

sehingga dapat digunakan sebagai informasi yang relevan untuk mengambil 

keputusan. 

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pengertian evaluasi, 

diantaranya: 

A. Stufflebeam 

“Defining, obtaining, and using information for decision making to 

provide relevant information to decision makers” 

B. Morris Schaaefer 

“A part of decision making process in which information about actions 

and their result are systematically assessed against norms and their 

criteria, in order to select among alternatives for the future” 

C. WHO (1981) 

“Evaluation is a systematic way of learning from experience and using the 

lesson learned to improve current activities and promote better planning 

by careful selection of alternatives for future action. This involve a critical 

analysis of different aspects of development an implementation of a 

program, its relevance, its formulation, its efficiency and effectiveness, its 

costs and its acceptance by all parties involved” 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan tersebut, dapat 

ditarik pokok-pokok pikiran berkaitan dengan evaluasi yang dapat disimpulkan, 

yaitu: 

A. Evaluasi merupakan prosedur atau cara kerja yang dilakukan untuk 

membandingkan informasi terhadap kegiatan pelaksanaan program atau 

hasil kerja dengan suatu kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. 
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B. Hasil dari evaluasi dapat dijadikan sumber informasi untuk memperbaiki, 

mempertahankan atau mengakhiri program. 

C. Hasil evaluasi dijadikan sebagai sumber informasi yang digunakan untuk 

memperbaiki kegiatan program yang sedang dilaksanakan atau untuk 

perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang. 

D. Evaluasi bidang kesehatan (misalnya jika dilakukan oleh WHO) termasuk 

kegiatan analisis berbagai macam aspek perkembangan dan pelaksanaan 

program dengan mempelajari relevansi, adekuasi, progress, efektivitas, 

efisiensi dan dampak dari program. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah prosedur 

pelaksanaan penilaian kerja dan hasil kerja secara menyeluruh dengan cara 

sistematik dengan membandingkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan guna 

mengambil keputusan. 

 

2.2 Tujuan Evaluasi 

Tujuan diadakannya evaluasi suatu program bergantung kepada pihak yang 

memerlukan informasi hasil tersebut. Pimpinan tingkat atas memerlukan 

informasi hasil evaluasi yang berbeda dengan pimpinan tingkat menengah atau 

tingkat pelaksana. Akan tetapi, pada dasarnya, tujuan dilakukannya evaluasi 

adalah sebagai berikut: 

A. Sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan pelaksanaan program dan 

perencanaan program yang akan datang. Hasil evaluasi akan memberikan 

pengalaman mengenai hambatan atau pelaksanaan program yang lalu yang 

selanjutnya dapat dipergunakan untuk memperbaiki kebijaksanaan dan 

pelaksanaan program yang akan datang 

B. Sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, sumber daya, dan 

manajemen (resources) saat ini serta di masa-masa mendatang. Tanpa 

adanya evaluasi akan terjadi pemborosan penggunaan sumber dana dan 

daya yang sebenarnya dapat dihemat dan digunakan untuk program-

program yang lain 

C. Memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. 

Sehubungan dengan hal ini perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

antara lain: mengecek relevansi dari program dalam hal perubahan-
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perubahan kecil yang terus-menerus, mengukur kemajuan target yang 

direncanakan, serta menentukan sebab dan faktor intern maupun extern 

yang memengaruhi pelaksanaan program 

 

2.3 Macam-Macam Evaluasi 

Menurut (Nugroho, 2009) dalam Husna (2012) Secara umum, evaluasi dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu:  

A. Evaluasi pada Tahap Perencanaan 

Evaluasi yang dilakukan pada tahap perencanaan dilakukan guna memilih 

dan menentukan prioritas dari program yang tertinggi terhadap cara untuk 

melaksanakan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Oleh karena itu, evaluator harus pandai dalam mencari cara. Satu hal yang 

patut dipertimbangkan dalam evaluasi ini adalah metode untuk pemilihan 

prioritas berbeda untuk setiap masalah. 

B. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan dengan melakukan analisa 

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan 

rencana. Evaluasi ini melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat 

mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah 

pencapaian hasil program tersebut akan memecahkan masalah yang ingin 

dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor luar yang 

mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut, baik membantu atau 

menghambat. 

C. Evaluasi pada Tahap Paska Pelaksanaan 

Evaluasi pada tahap ini dilakukan dengan cara melakukan perbandingan 

hasil pelaksanaan dengan rencana program yakni apakah dampak yang 

dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 

Berdasarkan fungsinya, macam-macam evaluasi dapat dibedakan menjadi: 

A. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang berfungsi untuk memperbaiki atau 

mengembangkan program yang sedang berlangsung. Dengan evaluasi 

formatif program tetap berjalan seperti yang direncanakan sehingga 

terjamin mencapi tujuan. 
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B. Evaluasi Sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir program yang  

berfungsi untuk mengetahui sejauh mana program proyek itu mencapai 

tujuannya. Dengan demikian hasil evaluasi sumatif ini dapat dipergunakan 

untuk sertifikasi, seleksi, tindak lanjut, dan pengambilan keputusan untuk 

langkah-langkah berikutnya (Roswati, 2008). 

 

2.5 Langkah Evaluasi 

Secara umum, langkah kegiatan evaluasi dapat dibedakan atas empat tahap, 

yaitu :  

Tahap 1: Formulasi kriteria-kriteria dan informasi yang diperlukan untuk menilai 

keberhasilan program. 

 

Tahap 2: Pengolahan dan analisis data. 

  Pengolahan dan analisis  data untuk evaluasi pada dasarnya adalah 

membandingkan performance (efforts and achievemenst) program 

dengan tujuan program melalui kriteria tertentu. 

 

Tahap 3: Penilaian keberhasilan. 

Penilaian keberhasilan merupakan kegiatan yang kritis dan sulit, karena 

pada tahap ini seorang evaluator dituntut untuk menilai keberhasilan 

program. Suatu standar dari indikator keberhasilan harus ada. Beberapa 

alasan mengapa tahap ini kritis dan sulit antara lain: 

a. Beberapa kegiatan di bidang kesehatan terkadang dijumpai program-

program yang sukar ditemukan indikator keberhasilannya. Misalnya 

pada program terpadu, program kerja sama lintas sektor ataupun 

adanya peran serta aktif masyarakat. Untuk itu, perlu adanya usaha 

khusus sehingga program dapat dievaluasi. 

b. Hasil evaluasi dapat memberikan akibat kurang baik terhadap 

pelaksana maupun pengambil keputusan. 

 

Tahap 4: Komunikasi hasil 

     Mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil evaluasi kepada 

pihak yang membutuhkan. 
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2.6  Kriteria Keberhasilan Program  

Kriteria yang dianjurkan WHO dalam evaluasi adalah sebagai berikut:  

A. Relevansi  Komponen masukan 

B. Adequacy of effort (Kecukupan)  Komponen masukan  

C. Progres  Komponen proses 

D. Pemerataan dan keadilan (Equity) Komponen masukan 

E. Efisiensi Komponen proses dan masuka 

F. EfektivitasKomponen keluaran terhadap masukan dan komponen efek 

terhadap keluaran 

G. Kualitas Komponen masukan, proses, keluaran dan efek 

H. Kelayakan, Loyalitas  Komponen efek 

I. Transformasi 

J. Dampak 

 

=  Feedback   

=  Jalur proses 

Pengumpulan 

informasi 

Kriteria 

 

H 

a 
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e 

   m 
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n 
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i 

    Tahap 1.    Tahap 2.   Tahap 3. Tahap 4. 

Pengambilan keputusan 

 Perencanaan program baru 

 Perbaikan, pertahankan program 

 Pengawasan dan Pengendalian 

Pelaksanaan Program 

 Dan lain lain  

       

Gambar 2.1 Kerangka pikir proses evaluasi 
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Penjelasan kriteria evaluasi bisnis layanan jasa adalah sebagai berikut: 

A. Relevansi 

Rasionalisasi kesesuaian program dengan kebijakan umum yang 

dikaitkan kebijakan sosial dan ekonomi dengan kebutuhan prioritas 

kebijakan kesehatan untuk masyarakat. Relevansi merupakan tingkat 

keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program layanan dengan 

kebutuhan masyarakat di lingkungannya, baik lokal maupun global.  

 

B. Kecukupan (adequacy) 

 Kecukupan menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang 

yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program untuk mengatasi 

masalah yang sebenarnya di masyarakat. Evaluasi kecukupan lebih banyak 

berkaitan dengan keluaran (hasil) terhadap kebutuhan atau sasaran 

seharusnya atau masalah kesehatan yang harus ditanggulangi. 

Adequacy dibedakan atas: Adequacy of effort dan Adequacy of 

performance. 

 

 

Gambar 2.2  Kriteria evaluasi  bisnis layanan jasa 

MANAJEMEN  PENDIDIKAN  TINGGI 
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1. Adequacy of effort 

 

Effort = the amount of actions. (input) 

 

Adequacy of effort = 

 

2. Adequacy of performance. 

Performance = Activity + Achievement. (Output). 

Adequacy of performance =  

 

 

C. Progress 

Progress atau pengamatan kemajuan  adalah perbandingan antara 

rencana dan kenyataan yang ada. Tujuan progress atau monitoring ialah 

pengawasan jalannya usaha kegiatan, atau melihat kemajuan yang telah 

dicapai. Progress dilaksanakan pada saat kegiatan program sedang 

berjalan, karena itu identitas dan tindakan koreksi terhadap penyebab 

hambatan akan selalu dijumpai pada evaluasi progress. 

 

D. Equity (keadilan) 

Equity adalah kemampuan akses dari organisasi bisnis dalam 

memberikan layanan baik dari aspek distribusi layanan (geografi), aspek 

sosio-ekonomi masyarakat maupun aspek epidemiologi penyakit (berat 

ringan dan jenis penyakit).. Equity banyak digunakan pada layanan sosial 

seperti kesehatan masyarakat. Karena itu equity merupakan indikator kunci 

(tolok ukur)  keberhasilan layanan kesehatan. 

   

E. Efisiensi 

Efisiensi menggambarkan hubungan antara hasil yang dicapai suatu 

program kesehatan dengan usaha-usaha yang diperkirakan dalam 

pengertian: tenaga manusia (sumber-sumber lain, keuangan, proses-proses 

dibidang kesehatan, teknologi dan waktu). Dibedakan efisiensi teknis dan 

efisiensi biaya. Efisiensi biaya bila hasil suatu unit pelayanan: misalnya 

Jumlah kegiatan dilaksanakan  

Jumlah kegiatan direncanakan 
x 100% 

Pencapaian hasil kegiatan     

   Sasaran (kebutuhan)    
x 100% 
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kunjungan, vaksinasi dan lain-lain dikaitkan dengan uang. Efisiensi teknis 

bila hasil suatu unit pelayanan dikaitkan dengan waktu, metode, sumber 

daya dan sumber lain. 

 

F. Efektivitas 

Efektivitas menggambarkan akibat atau efek yang diinginkan dari 

suatu program, kegiatan, institusi dalam usaha mengurangi masalah 

kesehatan. Efektivitas juga dipergunakan untuk mengukur derajat 

keberhasilan dari suatu usaha tersebut dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan program (target) 

yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran nyata dari program. 

Efektivitas juga dapat ditentukan dari perbandingan efek (outcome) 

dibandingkan dengan keluaran (output). 

 

G. Kualitas 

Kriteria kualitas dapat meliputi kualitas komponen masukan, proses 

dan hasil layanan masing-masing  dari sistem layanan. Selain itu masing-

masing komponen juga memiliki standar. Kriteria komponen masukan 

antara lain mutu sumber daya (bukti fisik), akreditasi. Komponen proses 

meliputi krietria keterhandalan (reliability), jaminan (assurance), bukti 

fisik (tangible), empati, ketanggapan (responsiveness). Komponen luaran 

dapat meliputi  kriteria kepuasan, manfaat yang dirasakan, sembuh, 

loyalitas. Bila selain unsur masukan, proses dan keluaran juga 

mempertimbangkan outcome maka dikenal dengan isitilah Total Quality 

Management (TQM). 

 

H. Kepuasan 

Kepuasan adalah tingkat kesempurnaan layanan dalam memenuhi 

kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan. Apabila apa yang 

diharapkan terpenuhi, bahkan melebihan, maka pasien tersebut 

dikategorikan puas dan sangat puas. 
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I. Loyalitas 

 

 Loyalitas adalah tingkat  partisipasi dan ketergantungan pelanggan  

untuk menggunakan kembali bila membutuhkan dan/atau partisipasi 

pelanggan untuk menjadi advokator, pemasar bisnis layanan yang tanpa 

dibayar. Loyalitas terjadi bila kepuasan sudah terjadi. 

 

J. Transformasi 

Transformasi adalah kriteria yang menunjukkan tingkat perubahan 

yang sesuai dengan tujuan individu menggunakan layanan. Transformasi 

di rumah sakit adalah perubahan dari kondisi sakit menjadi sembuh, 

demikian ini berlaku pada pendidikan.  

 

K. Kewajaran (appropriateness) 

Kewajaran merupakan tingkat  ketepatan unsur masukan, proses, 

keluaran maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara ukuran 

normative. Indikator standar operating procedure (SOP) bentuk normatif 

kewajaran. Bila layanan tidak sesuai (aspek medis, perawatan, 

administrasi) dengan SOP, maka keadaan tersebut tidak wajar.  

 

L. Budaya organisasi (organization atmosphere)  

Merujuk pada iklim organisasi yang mendukung interaksi antara 

komponen sistem dalam mengoptimalkan pelayanan. 

 

M. Keberlanjutan (sustainability)  

Menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program/layanan 

yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas layanan maupun 

pencapaian hasil yang optimal. Umumnya dikaitkan dengan sumber daya 

keuangan. 
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N. Produktivitas (productivity)  

Menunjukkan tingkat keberhasilan program atau proses layanan  yang 

dilakukan dalam memanfaatkan masukan. (Productivity is a effort + 

achievement) 

 

O. Dampak (Impact) 

Menggambarkan akibat keseluruhan dari program, kegiatan, institusi 

dalam pengembangan kesehatan masyarakat dan pengembangan sosio-

ekonomi.Penilaian dampak dibidang kesehatan, terutama ditujukan untuk 

menentukan perubahan akibat pelaksanaan program agar dapat 

memberikan keuntungan kepada derajat kesehatan (Health status). 
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BAB 3 

STUDI KASUS : Program Imunisasi BCG di Puskesmas Tegal Siwalan 

Kabupaten Probolinggo 

Tujuan Program Imunisasi : Balita mendapatkan imunisasi BCG di wilayah 

kerja Puskesmas Tegal Siwalan sebesar 90%. 

Sumber dan Jenis Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Perilaku 

(sikap, 

pengetahuan) 

3. Money 

(dana 

pelaksanaan 

kegiatan 

imunisasi BCG) 

 

Input : 

1. Man (Petugas 

Imunisasi BCG) 

a. motivasi 

b. beban kerja 

 

Proses 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

kegiatan imunisasi 

BCG dan hambatan 

pelaksanaan 

imunisasi BCG. 

3. Penilaian atau 

evaluasi 

 

Output 

pencapaia

n program 

imunisasi 

BCG 

2. Material 

(bahan untuk 

kegiatan 

imunisasi BCG) 

a. Vaksin 

b. Alat suntik 

c. Safety box 

d. lemari es 

e. termos 

4. Method 

(Kebijakan 

program 

imunisasi BCG) 

 

5. Machine (alat 

transportasi) 

6. Market 

(masyarakat yang 

akan mendapat 

pelayanan 

imunisasi BCG) 

Outcome 

Target 

90% 

tercapai 
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Perencanaan Program Imunisasi BCG 

Perencanaan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau 

program. Perencanaan dilakukan agar program dapat berjalan lebih baik. Berikut 

merupakan tabel perencanaan imunisasi BCG di Puskesmas Tegal Siwalan 

Kabupaten Probolinggo. 

Tabel 1.1 Perencanaan Program Imunisasi BCG di Puskesmas Tegal Siwalan 

untuk Tahun 2012-2013 

No. Item Perencanaan 
2012 2013 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. Melakukan analisis situasi imunisasi 

BCG 

-  √  

2. Melakukan identifikasi masalah 

imunisasi BCG 

- 

 

 √  

3. Melakukan prioritas masalah 

imunisasi BCG 

-  √  

4. Menentukan tujuan imunisasi BCG -  √  

5.  Menentukan sasaran imunisasi BCG √  √  

6. Menentukan target cakupan 

imunisasi BCG 

√  √  

7. Merencanakan jadwal pelaksanaan 

imunisasi BCG 

-  √  

8. Merencanakan jadwal penyuluhan 

tentang imunisasi BCG 

√  √  

9. Merencanakan kebutuhan vaksin 

imunisasi BCG 

√  √  

10. Merencanakan kebutuhan alat suntik 

imunisasi BCG 

√  √  

11. Merencanakan kebutuhan saffety box 

imunisasi BCG 

√  √  
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12. Merencanakan kebutuhan lemari es 

imunisasi BCG 

-  √  

13. Merencanakan kebutuhan termos 

untuk imunisasi BCG 

√  √  

14. Merencanakan koordinasi imunisasi 

BCG 

√  √  

15.  Merencanakansupervisi imunisasi 

BCG 

-  √  

16. Merencanakan pencatatan hasil 

imunisasi BCG 

√  √  

17. Merencanakan pelaporan imunisasi 

BCG 

√  √  

18. Merencanakan evaluasi imunisasi 

BCG 

√  √  

 

 Berdasarkan tabel 1.2 Puskesmas Tegal Siwalan baru melaksanakan 

perencanaan secara lengkap untuk tahun 2013. Berdasarkan hasil indepth 

interview perencanaan analisis situasi, identifikasi masalah, prioritas masalah, 

merencanakan kebutuhan lemari es dan supervisi imunisasi BCG untuk tahun 

2013 dilakukan oleh bagian administrasi Puskesmas (TU) di Puskesmas Tegal 

Siwalan pada akhir tahun. Sedangkan penentuan tujuan, sasaran dan target 

cakupan imunisasi BCG untuk wilayah Puskesmas Tegal Siwalan dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan. 

 Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan imunisasi, vaksin, alat suntik, 

safety box dan termos dilakukan oleh jurim (juru imunisasi) atau penanggung 

jawab program imunisasi. Perencanaan vaksin, alat suntik, safety box dan termos 

dilakukan di Puskesmas setiap akhir bulan dengan mengisi formulir yang 

disediakan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas, sedangkan 

perencanaan jadwal kegiatan imunisasi juga dilakukan akhir bulan oleh jurim. 

 Koordinasi antar petugas pelaksana imunisasi BCG direncanakan akan 

dilakukan setiap bulan di Puskesmas. Perencanaan pencatatan dilakukan oleh 
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jurim di Puskesmas Tegal Siwalan, sedangkan untuk pelaporan dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan yaitu setiap awal bulan dan oleh bagian administrasi Puskesmas 

setiap 3 bulan sekali. Evaluasi pelaksanaan imunisasi BCG akan dilakukan oleh 

jurim dan seluruh petugas imunisasi yang akan dilakukan setiap akhir bulan di 

Puskesmas, selanjutnya akan dilakukan evaluasi kembali pada pertemuan minilok 

Puskesmas yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Jadwal minilok dibuat oleh 

petugas administrasi (TU). 

 Berdasarkan hasil wawancara, maka perencanaan imunisasi BCG di 

Puskesmas Tegal Siwalan mengalami kemajuan menjadi lebih baik. 

Pelaksanaan Program Imunisasi BCG 

Pelaksanaan adalah implementasi apa yang telah direncanakan sebelumnya. 

Berikut merupakan tabel pelaksanaan imunisasi BCG di Puskesmas Tegal 

Siwalan. 

Tabel 1.2 Pelaksanaan Program Imunisasi BCG di Puskesmas Tegal Siwalan 

Tahun 2012-2013  

No. Item Perencanaan 
2012 2013 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. Melakukan analisis situasi imunisasi 

BCG 

-  √  

2. Melakukan identifikasi masalah 

imunisasi BCG 

- 

 

 √  

3. Melakukan prioritas masalah 

imunisasi BCG 

-  √  

4. Menentukan tujuan imunisasi BCG √  √  

5.  Menentukan sasaran imunisasi BCG √  √  

6. Menentukan target cakupan 

imunisasi BCG 

√  √  

7. Merencanakan jadwal pelaksanaan √  √  
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imunisasi BCG 

8. Merencanakan jadwal penyuluhan 

tentang imunisasi BCG 

√  √  

9. Merencanakan kebutuhan vaksin 

imunisasi BCG 

√  √  

10. Merencanakan kebutuhan alat suntik 

imunisasi BCG 

√  √  

11. Merencanakan kebutuhan saffety box 

imunisasi BCG 

√  √  

12. Merencanakan kebutuhan lemari es 

imunisasi BCG 

√  √  

13. Merencanakan kebutuhan termos 

untuk imunisasi BCG 

√  √  

14. Merencanakan koordinasi imunisasi 

BCG 

√  √  

15.  Merencanakansupervisi imunisasi 

BCG 

√  √  

16. Merencanakan pencatatan hasil 

imunisasi BCG 

√  √  

17. Merencanakan pelaporan imunisasi 

BCG 

√  √  

18. Merencanakan evaluasi imunisasi 

BCG 

√  √  

 Berdasarkan tabel 1.2 Puskesmas melaksanakan perencanaan yang telah 

dibuat secara keseluruhan pada tahun 2013. Berdasarkan hasil indepth interview 

pelaksanaan analisis situasi, identifikasi masalah, prioritas masalah dan jadwal 

penyuluhan dilakukan oleh bagian administrasi Puskesmas (TU) di Puskesmas 

Tegal Siwalan pada akhir tahun. Pelaksanaan penyuluhan tidak resmi 

dilaksanakan setiap bulan oleh petugas Puskesmas yang datang ke posyandu 

(tanya jawab dengan ibu-ibu yang datang ke posyandu). Sedangkan untuk 

pelaksanaan penyuluhan yang resmi dilaksanakan dua kali setahun pada tahun 

2013 di Puskesmas masing-masing. Tujuan, sasaran dan target cakupan 
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ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Pelaksanaan imunisasi BCG Tegal Siwalan 

dilakukan sesuai jadwal yaitu pada hari Jumat dan berpusat di Puskesmas Tegal 

Siwalan. Setelah melakukan perencanaan vaksin, alat suntik, safety box lemari es 

dan termos sesuai dengan kebutuhan. 

 Permintaan vaksin, alat suntik, safety box, lemari es dan termos dilakukan 

setiap akhir bulan dan biasanya diambil sendiri oleh jurim (juru imunisasi) atau 

penanggung jawab program imunisasi BCG ke dinas kesehatan dengan membawa 

formulir yang disediakan oleh dinas. Koordinasi imunisasi BCG antar petugas 

dilakukan di Puskesmas setiap bulan dan koordinasi dengan kader untuk 

melaporkan siapa anggota warganya untuk yang belum imunisasi BCG dilakukan 

di pos masing-masing atau posyandu. Selain koordinasi antar petugas, juga ada 

koordinasi lintas program agar imunisasi BCG dapat berjalan dengan lancar yang 

dilakukan setiap 3 bulan (minilok Puskesmas) dengan mengundang Lurah, tokoh 

masyarakat dan pihak terkait dengan imunisasi BCG.  

 Supervisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan imunisasi 

BCG di Puskesmas. Supervisi kepada jurim dilakukan oleh dinas di Puskesmas 

dengan kesepakatan waktu kunjungan antara dinas dan pemegang program, 

sedangkan supervisi untuk pelayanan kesehatan selain Puskesmas yang 

melakukan imunisasi BCG dilakukan oleh jurim di tempat pelayanan kesehatan 

masing-masing. Jika setelah diberikan pengarahan masih ada kesalahan dalam 

pelaksanaan imunisasi, maka jurim akan melaporkan hal tersebut kepada Dinas 

Kesehatan dan akan ditindaklanjuti. Pencatatan hasil imunisasi BCG dilakukan di 

Puskesmas oleh jurim setelah melakukan imunisasi BCG di Puskesmas dan pada 

akhir bulan jurim mengumpulkan hasil imunisasi BCG dari seluruh pelayanan 

kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Pelaporan hasil imunisasi 

dilakukan setiap awal bulan kepada Dinas Kesehatan setelah diperiksa oleh 

Kepala Puskesmas dan akan dibahas kembali pada minilok Puskesmas setiap 

bulan. 

 Evaluasi pelaksanaan program imunisasi BCG dilakukan setiap bulan oleh 

petugas pelaksana imunisasi BCG untuk mengetahui berapa hasil imunisasi BCG 

yang telah dicapai dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melakukan 
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imunisasi BCG. Evaluasi pelaksanaan imunisasi BCG akan dilakukan kembali 

pada minilok tiap 3 bulan, selain itu evaluasi juga akan dilakukan jika ada 

kejadian KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Beberapa hal yang dievaluasi 

dalam pelaksanaan program imunisasi BCG adalah hasil atau cakupan imunisasi 

BCG, ada atau tidaknya KIPI dan hambatan saat pelaksanaan imunisasi BCG.  

Berdasarkan hasil wawancara maka pelaksanaan imunisasi BCG dinilai baik 

karena pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan, kecuali 

pelaksanaan untuk tahun 2012 karena ada kegiatan penyuluhan yang dilakukan 

tetapi tidak direncanakan sebelumnya. 

 

Hambatan Program Imunisasi BCG di Puskesmas Tegal Siwalan 

Hambatan yang dialami saat pelaksanaan program imunisasi BCG adalah : 

1. Bayi yang belum berusia 40 hari tidak boleh keluar rumah. 

2. Pelaporan hasil imunisasi sering terlambat bahkan terkadang tidak 

diberikan. 

3. Banyak ibu yang memeriksakan kehamilan (ANC) selain di Puskesmas. 

4. Tidak ada laporan pada kelurahan mengenai warga yang masuk dan keluar 

di wilayah cakupan Puskesmas Tegal Siwalan. 

Hasil Pencapaian 

 

Penilaian Evaluasi Program Imunisasi BCG di Puskesmas Tegal Siwalan 

Berdasarkan Beberapa Kriteria Evaluasi 

A. Relevansi 

Berdasarkan kriteria relevansi, program imunisasi BCG sudah relevan 

dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Tegalsiwalan. Imunisasi BCG 

merupakan salah satu program pemerintah untuk mencegah bayi terkena 

Jenis 

Imunisasi 

Target 

imunisasi 

Pencapaian 
Keterangan 

2007 2008 

BCG  90 % 39 % 76, 27 % Belum 

memenuhi 

target 
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penyakit TB, oleh karena itu imunisasi BCG menjadi suatu kebutuhan 

yang harus dipenuhi. 

 

B. Kecukupan 

Penilaian atau Evaluasi Pelaksanaan program Imunisasi BCG di 

Puskesmas Tegalsiwalan 

a. Perencanaan (P1) tahun 2012 

1) Adequancy of effort tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

             = 77,28% 

 

2)  Adequancy of effort tahun 2013 

 

 

 

 

                 =100% 

 

            = 100% 

 

b. Pelaksanaan (P2) tahun 2012 

1) Adequancy of effort tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

     = 107,14% 

 

2) Adequancy of effort tahun 2013 

 

 

 

 

                 

x 100% 

 

 

=  

x100% 

 

 

=  
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Berdasarkan kriteria adequancy of effort diketahui bahwa 

perencanaan program imunisasi BCG untuk tahun 2012 ke tahun 2013 

mengalami perbaikan. Untuk tahun 2012 Pusesmas Tegalsiwalan 

melakukan 14 perencanaan dari 18 perencanaan yang seharusnya 

dilakukan sehingga nilai adequancy of effort adalah 77,78%, sedangkan 

untuk tahun 2013 Puskesmas Tegalsiwalan melakukan 18 perencanaan 

dari 18 perencanaan yang seharusnya dilaukan sehingga nilai adequancy 

of effort adalah 100%. 

Pelaksanaan program (P2) program imunisasi BCG tahun 2012 

memiliki nilai adequancy of effort sebesar 107,14% karena Puskesmas 

Tegalsiwalan melasanakan 15 kegiatan dari 14 kegiatan yang telah 

direncanakan yaitu penyuluhan tentang imunisasi BCG. Tahun 2012 

Puskesmas Tegalsiwalan tidak merencanakan penyuluhan tentang 

imunisasi BCG tetapi petugas melakukan penyuluhan teentang imunisasi 

BCG secara personal (komunikasi antara petugas dan ibu). Pelaksanaan 

(P2) program imunisasi BCG tahun 2013 nilai adequancy of effort adalah 

100% karena Puskesmas Tegal Siwalan melaksanakan 18 kegiatan dari 18 

kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan (P2) program imunisasi 

BCG tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan walaupun 

presentasi nilai adequancy of effort lebih tinggi pada tahun 2012 tetapi 

jumlah kegiatan yang dilaukan tahun 2013 lebih banyak dari tahun 2012. 

 

C. Produktivitas  

Tingkat keberhasilan ini dilihat dari pemanfaatan masukan, yaitu sumber 

daya manusia dan material. 

a. Dari input sumber daya manusia 

1) Motivasi 

No Jenis Variabel N 
Rating 

Skor Mean Motivasi 
1 2 3 4 

1 Gaji atau upah 

yang diberikan 

dapat memenuhi 

1  1   2 2 Cukup  
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kebutuhan hidup 

saya 

2 Saat bekerja, 

atasan selalu 

mengawasi 

pekerjaan  

1   1  3 3 Kuat  

3 Suasana tempat 

kerja terasa 

nyaman 

1 1    1 1 Lemah 

4 Hubungan saya 

dengan rekan 

kerja baik 

1   1  3 3 Kuat 

5 Hubungan saya 

dengan atasan 

baik  

1   1  3 3 Kuat 

6 Atasan dan 

rekan kerja 

menghargai 

pekerjaan yang 

saya lakukan 

1   1  3 3 Kuat  

7 Atasan saya 

memberikan 

pujian jika saya 

berprestasi 

1  1   2 2 Cukup 

8 Saya menyukai 

pekerjaan yang 

saya lakukan  

1   1  3 3 Kuat  

 Komposit 2,5 Cukup  

Keterangan : 

1. 1 – 1,75 = motivasi lemah 

2. 1,76 – 2,5 = motivasi cukup 

3. 2,6 – 3,25 = motivasi kuat 

4. 3,26 – 4 = motivasi sangat kuat 

Berdasarkan tabel di atas, motivasi yang dimiliki petugas 

pelaksana program imunisasi BCG tergolong cukup. Variabel 
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pengawasan, kondisi kerja dan pujian yang diberikan merupakan 

penghambat dalam pencapaian target. Motivasi petugas akan 

mempengaruhi produktivitas kerja, sehingga dari motivasi yang cukup 

akan menyebabkan produktivitas cukup atau malah menurun 

2) Beban kerja 

Beban kerja adalah tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang 

untuk diselesaikan. Beban kerja disini dibagi menjadi dua, yaitu tugas 

utama dan tugas tambahan. Berikut ini tabel pelaksanaan tugas 

imunisasi BCG: 

Tugas 

utama 

Jabatan Total 

Dokter Bidan Perawat 
n % 

n % n % n % 

Ya 1 100 3 75 1 100 5 83,3 

Tidak 0 0 1 25 0 0 1 16,7 

   

Berdasarkan tabel di atas, hampir semuanya menjawab bahwa tugas 

imunisasi BCG merupakan tugas utama. Hal tersebut menjelaskan 

beban kerja petugas pelaksana imunisasi BCG selama tahun 2012 – 

2013 dirasa berat karena petugas harus mendatangi satu per satu rumah 

warga, akibatnya tugas yang dilakukan tidak maksimal dan 

produktivitas kerja juga menurun, serta harapan yang berupa cakupan 

imunisasi, tidak memenuhi target.  

b. Dari input material 

Berdasarkan tabel diatas, material imunisasi yang berupa vaksin 

BCG dan alat suntik kondisinya kurang baik. Vaksin yang dipakai 

memiliki tanggal kadaluarsa yag dekat dan alat suntik yang dipakai 

berkualitas standar. Namun, safety bar, lemari es dan termos memiliki 

jumlah dan kualitas yang baik. Material yang kurang baik akan 

menghambat cakupan imunisasi, dan menyebabkan produktivitas dari 

material tersebut juga turun.  
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D. Keadilan (Equity)  

Dari segi keadilan dalam pemberian pelayanan imunisasi BCG di 

wilayah kerja Puskesmas Tegalsiwalan, program ini adil dalam 

memberikan imunisasi. Kader diwajibkan mencacat siapa saja anggota 

warganya yang belum mendapatkan imunisasi BCG di posyandu. 

Kemudian kader melaporkan ke petugas Puskesmas yang juga 

berkoordinasi dengan Lurah, tokoh masyarakat, dan semua pihak yang 

terkait dengan imunisasi BCG. Kader tidak memilih-milih dalam 

pencatatan warganya yang belum mendapatkan imunisasi. Begitu juga 

Puskesmas juga sudah memberikan informasi mengenai imunisasi BCG 

serta jikalau ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Puskesmas juga 

akan melakukan tindak lanjut. Jadi program ini dilakukan dengan seadil-

adilnya kepada masyarakat. 

 

E. Efektifitas 

Efektifitas program ada dua yang harus dilihat yaitu 

membandingkan output dengan tujuan dan menbandingkan outcome 

dengan output. Capaian imunisasi BCG dari tahun 2012 ke 2013 

mengalami peningkatan yang sangat baik. Namun hasil capaian yang telah 

meningkat tersebut tetap tidak memenuhi outcome / target dari Dinas 

Kesehatan. Hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam pelaksanaan di 

lapangan, mulai dari bayi tidak boleh keluar bila belum berusia 40 hari, 

pelaporan hasil imunisasi yang terlambat, banyak ibu yang memeriksakan 

kehamilan selain di Puskesmas dan tidak ada laporan kelurahan mengenai 

warganya yang keluar masuk wilayah cakupan Puskesmas.  

Output yang dihasilkan adalah pencapaian yang meningkat dari 

39% di tahun 2012 menjadi 76,27% di tahun 2013. Jika dibandingkan 

dengan tujuan program yaitu balita mendapatkan imunisasi BCG di 

wilayah kerja Puskesma Tegal Siwalan sebesar 90%, maka program ini 

masih belum efektif. Hal ini dikarenakan capaian masih dibawah target. 

Selain itu jika dibandingkan antara output dengan outcome, program ini 

juga kurang efektif karena outcome program ini juga tercapainya target 

imunisasi sebesar 90 %. 
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 Efektifitas program tahun 2012 =  x 100% 

        =  x 100% 

        = 43,33% 

 Efektifitas program tahun 2013 =  x 100% 

        =  x 100% 

        = 84,74% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, lebih efektif program imunisasi 

BCG pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Namun tetap saja 

kurang efektif jika dibandingkan dengan target yaitu 90%. 

 

F. Efisiensi 

a. Efisiensi menurut waktu 

 Program imunisasi BCG dilaksanakan pada hari jumat sesuai 

dengan jadwal yang telah direncanakan. Hal ini dapat membuktikkan 

bahwa program imunisasi BCG efisien menurut waktu, karena 

pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan. 

b. Efisiensi menurut sumber daya 

 Puskesmas Tegalsiwalan mempunyai 29 tenaga kerja yang terdiri 

dari 17 tenaga kerja PNS dan 12 tenaga kerja  non PNS. Tenaga kerja 

yang bertugas sebagai petugas pelaksanaan berjumlah 6 petugas yang 

terdiri dari satu orang dokter, empat orang bidan, dan satu orang perawat. 

Petugas yang bertugas melaksanakan imunisasi BCG selalu sama setiap 

tahunnya sesuai dengan SOP yang ada, sehingga tidak ada penambahan 

atau pengurangan petugas.  

 Sedangkan untuk bahan yang digunakan dalam pelaksanaan 

program mempunyai kuantitas dan kulaitas yang sama antara tahun 2012 
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dengan tahun 2013. Bahan untuk pelaksanaan program imunisasi terdiri 

dari vaksin, alat suntik, safety box, lemari es, dan termos. Berikut kondisi 

bahan program imunisasi BCG tahun 2012 dan tahun 2013: 

Tabel Bahan Program Imunisasi BCG 

No Material Kondisi 2012 Kondisi 2013 

Baik Cukup Buruk Baik Cukup Buruk 

1 Vaksin  √   √  

2 Alat suntik  √   √  

3 Saffety box √   √   

4 Lemari es √   √   

5 Termos √   √   

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa vaksin dan alat 

suntik dalam keadaan cukup. Berdasarkan hasil indepth interview vaksin 

yang diterima berjumlah cukup, tetapi kualitasnya buruk, sehingga 

vaksin yang diterima harus disimpan dengan hati-hati dan segera 

digunakan, sedangkan untuk alat suntik harus berhati-hati karena mudah 

patah.  

 Berdasarkan dari data mengenai tenaga kerja dan bahan yang 

dipakai untuk program imunisasi BCG, dapat disimpulkan bahwa 

program imunisasi BCG tidak efisien karena masih memakai bahan 

dengan kondisi cukup seperti alat suntik yang mudah patah. Seharusnya 

petugas puskesmas mengganti dengan alat suntik yang tidak mudah patah 

agar lebih efisien. 

 

G. Transformasi 

Output program imunisasi BCG adalah pencapaian program 

imunisasi itu sendiri, sedangkan outcome program adalah tercapainya 

target yakni 90% balita di wilayah kerja puskesmas Tegalsiwalan 

mendapatkan imunisasi BCG. Balita yang sudah mendapatkan imunisasi 

BCG diharapkan tidak terinfeksi bakteri tuberkulosis. Status balita yang 
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belum mendapatkan imunisasi BCG akan rentan terinfeksi oleh bakteri 

tuberkulosis, sehingga dengan pemberian imunisasi BCG maka status 

balita akan berubah menjadi tidak mudah terinfeksi bakteri tuberkulosis. 
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BAB 4 

KESIMPULAN 

 

Evaluasi merupakan suatu prosedur pelaksanaan penilaian kerja dan hasil 

kerja secara menyeluruh dengan cara sistematik dengan membandingkan kriteria 

atau tujuan yang telah ditetapkan guna mengambil keputusan. Tujuan 

diadakannya evaluasi adalah sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan 

pelaksanaan dan perencanaan program, sebagai alat untuk memperbaiki alokasi 

sumber dana, sumber daya dan manajemen saat ini, serta memperbaiki 

pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. 

Evaluasi memiliki beberapa macam jenis evaluasi. Secara umum, evaluasi 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu evaluasi pada tahap perencanaan, evaluasi pada 

tahap pelaksanaan, dan evaluasi pada tahap paska pelaksanaan. Sedangkan 

menurut fungsinya, evaluasi dapat dibedakan menjadi evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Proses evaluasi secara keseluruhan dapat disimpulkan menjadi 

empat langkah yaitu formulasi kriteria-kriteria dan informasi yang diperlukan 

untuk menilai keberhasilan program,  pengolahan dan analisis data, penilaian 

keberhasilan dan komunikasi hasil. Kegiatan atau langkah pertama hingga 

keempat bersifat fleksibel, dinamis, dan berkesinambungan. Artinya, setelah 

kegiatan empat selesai, proses dapat dimulai lagi dari kegiatan satu, dua, atau tiga, 

demikian seterusnya. 

Evaluasi dilakukan juga untuk melihat keberhasilan suatu program. Secara 

umum kriteria dan cara mengukur keberhasilan dari sebuah program adalah 

menentukan relevansi, adequacy of effort (kecukupan), progress, pemerataan dan 

keadilan (Equity), efisiensi, efektivitas, kualitas, kelayakan, loyalitas, 

transformasi, kewajaran, budaya organisasi, keberlanjutan, dampak dan 

produktivitas. 
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