
Lampiran A 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian  

Evaluasi Implementasi Program Pengembangan Diri  

No Komponen Aspek  Indikator 

 1 Evaluasi 

Konteks 

(Context) 

Visi sekolah  - Rumusan visi 

sekolah yang 

terkait dengan 

program 

pengembangan diri  

- Rumusan indicator 

visi sekolah yang 

terkait dengan 

program 

pengembangan diri 

Misi sekolah  - Rumusan misi 

sekolah yang  

terkait dengan 

program 

pengembangan diri 

- Kaitan visi dengan 

misi 

Tujuan Sekolah -  Tujuan sekolah 

yang terkait dengan 

program 

pengembangan diri 

- Mencapai tujuan 

sekolah 

Program 

pengembangan 

diri 

- Penyusunan 

program 

- Yang terlibat dalam 



program  

- Layanan yang 

diberikan 

- Analisis kebutuhan 

Partisipasi 

masyarakat 

dalam program 

pengembangan 

diri  

- Peran serta 

masyarakat 

- Bentuk dukungan 

yang diberikan 

2 Evaluasi 

Masukan  

(Input) 

Kurikulum  - Isi kurikulum 

- Kesesuaian 

kurikulum 

Guru - Ketersediaan guru 

- Karakteristik guru 

- Pelatihan 

pengembangan diri 

Siswa 

 

- Karakteristik siswa 

- Masalah belajar 

Sarana dan 

prasarana 

penunjang 

- Ketersediaan 

sarana fisik 

- Ketersediaan alat 

dan bahan 

penunjang 

pengembangan diri 

Lingkungan - Keadaan fisik 

sekolah 

- Penataan 

lingkungan sekolah 

- Lokasi sekolah 

- Suasana sekolah 

3 Evaluasi Perencanaan  - Layanan konseling 



Proses 

(Process) 

dalam membina 

kegiatan non 

akademik 

(ekstrakurikuler) 

- Layanan konseling 

dalam membina 

kegiatan akademik 

(olympiade) 

Pelaksanaan  - Berorientasi pada 

siswa 

- Pemanfaatan media 

- Pemberian motivasi 

- Tempat 

pelaksanaan 

Penilaian 

 

- Jenis dan bentuk 

assessment 

- Proses assessment 

- Tindak lanjut 

4 Evaluasi  

Hasil 

(Product) 

Prestasi akademik - Kemampuan siswa 

- Nilai/pencapaian 

KKM 

Prestasi non 

akademik 

- Minat 

- Kesungguhan siswa 

dalam mengikuti 

program 

- Keikutsertaan 

siswa dalam 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

 

 



Lampiran B 

Panduan wawancara 

1. Pertanyaan panduan wawancara mendalam dengan kepala 

sekolah SMP Negeri I Kebumen 

Komponen Indikator Pertanyaan yang 
ditanyakan 

 

 

 

 

 

 
Evaluasi 

Konteks 

(Context) 

 

Rumusan visi 

sekolah yang 

terkait dengan 

program 

pengembangan diri 

Apakah rumusan visi 

sekolah yang terkait 

dengan program 

pengembangan diri? 

Indikator visi 

sekolah yang 
terkait dengan 

program 

pengembangan diri 

Apakah indikator visi 

sekolah yang terkait 
dengan program 

pengembangan diri? 

Rumusan misi 

sekolah yang 

terkait dengan 
program 

pengembangan diri 

Apakah rumusan misi 

sekolah terkait dengan 

program pengembangan 
diri? 

Kaitan visi dan misi 

sekolah yang 

terkait dengan 

program 

pengembangan diri 

a. Apakah ada kaitan 

visi dan misi sekolah 

terkait program 

pengembangan diri? 

b. Visi   dan misi yang 
terkait dengan 

program 

pengembangan diri 

dapatIbu pahami 

dari mana? 

Rumusan tujuan 
sekolah yang 

terkait dengan 

program 

pengembangan diri 

Apakah rumusan 
tujuan sekolah yang 

terkait dengan program 

pengembangan diri? 

Peran serta 

masyarakat 

Apakah peran serta 

masyarakat dalam 
program 

penngembangan diri? 

Bentuk dukungan Apakah bentuk 

dukungan masyarakat 

dalam program 

pengembangan diri? 



 

 
 

 

Evaluasi 

Masukan 

(Input) 
 

Tingkat kecerdasan Bagaimana gambaran 

siswa di sekolah ini 
dilihat dari tingkat 

kecerdasan? 

Bakat dan minat Bagaimana gambaran 

siswa di sekolah ini 

dilihat dari bakat dan 

minat? 

Harapan sekolah 
dan masyarakat 

a. Apa yang menjadi 
harapan sekolah 

terhadap program 

pengembangan diri? 

b. Apakah 

implementasi 

program 
pengembangan diri 

di sekolah ini sudah 

sesuai dengan yang 

diharapkan? 

Kondisi dan 

kualifikasi konselor 

Bagaimana kondisi dan 

kualifikasi konselor di 
sekolah ini? 

 

2. Pertanyaan panduan wawancara mendalam dengan wakasek 

kesiswaan 

Komponen Indikator Pertanyaan yang 

ditanyakan 

 
 

 

 

 

 

 
 

Evaluasi  

Konteks 

(Context) 

 

Penyusunan 
program 

pengembangan diri 

a. Menurut bapak 
apakah yang 

dimaksud dengan 

program 

pengembangan diri? 

b. Bagaimana cara 

penyusunan 
program 

pengembangan diri? 

c. Siapa saja yang 

terlibat dalam 

penyusunan 
program 

pengembangan diri? 

d. Apasajakah ruang 

lingkup program 

pengembangan diri? 

e. Bagaimana cara 
memilih kegiatan 



ekstrakurikuler? 

Yang terlibat dalam 

program 
pengembangan diri 

Siapa yang terlibat 

dalam program 
pengembangan diri? 

Analisis kebutuhan Bagaimana cara 

menganalisis 

kebutuhan siswa? 

  

 

 
 

 

Evaluasi  

Masukan 

(Input) 

 

Bakat dan minat a. Apakah ada tes 

untuk mengetahui 

bakat dan minat 
siswa? 

b. Seperti apa bentuk 

tesnya? 

c. Apakah ada daya 

tampung maksimal 

dalam mengikuti 
kegiatan 

ekstrakurikuler? 

Tingkat kecerdasan Bagaimana gambaran 

tingkat kecerdasan 

siswa di sekolah ini? 

Harapan sekolah 

dan masyarakat 

a. Apa yang menjadi 

harapan sekolah 
terhadap program 

pengembangan diri? 

b. Apakah 

implementasi 

program 

pengembangan diri 
siswa di sekolah ini 

sudah sesuai dengan 

yang diharapkan? 

 

 

 
 

 

 

Evaluasi 

Proses 

(Process) 

SDM Bagaimana 

perencanaan SDM 

dalam program 
pengembangan diri? 

Sosialisasi program a. Apakah ada 

sosialisasi program 

pengembangan diri? 

b. Bagaimana cara 

mensosialisasikan 
program 

pengembangan diri? 

Berorientasi pada 

siswa 

Apakah program 

pengembangan diri di 

sekolah ini berorientasi 

pada siswa? 



Pemanfaatan media Apakah pelaksanaan 

program pengembangan 
diri di sekolah ini 

menggunakan media 

yang ada? 

Pemberian motivasi Bagaimana cara 

memberikan motivasi 

kepada siswa? 

Tempat 
pelaksanaan 

Pelaksanaan program 
pengembangan diRi 

lebih banyak indoor 

atau outdoor? 

Kegiatan 

pengawasan 

a. Bagaimana 

pengawasan 

program 

pengembangan diri? 
b. Kapan dilakukan 

pengawasan? 

Pelaksana 

pengawasan 

Siapa pelaksana 

pengawasan program 

pengembangan diri? 

Tindak lanjut Bagaimana tindak 

lanjut pengawasan 
program pengembangan 

diri? 

 

 

 

 

 
 

Evaluasi  

hasil 

(Product) 

 

Kemampuan siswa a. Bagaimana 

gambaran 

kemampuan siswa di 

sekolah ini? 

b. Bagaimana prestasi 
siswa setelah 

mengikuti program 

pengembangan diri? 

Nilai/pencapaian 

KKM 

a. Berapa nilai KKM di 

sekolah ini? 

b. Apakah ada 
perbedaan 

pencapaian nilai 

antara siswa yang 

mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler dan 
tidak? 

Minat a. Apakah minat yang 

dipilih siswa sudah 

sesuai dengan nilai 

yang didapat? 

b. Bagaimana prestasi 



akademik dan non 

akademik setelah 
mengikuti program 

pengembangan diri? 

Kesungguhan siswa 

dalam mengikuti 

program 

Apakah kesungguhan 

siswa dalam mengikuti 

program siswa sudah 

sesuai dengan nilai 
yang didapat? 

Keikutsertaan siswa 

dalam kegiatan 

ekstrakurikuler 

Apakah keikutsertaan 

siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler? 

 

 

3. Pertanyaan panduan wawancara mendalam dengan wakasek 

kurikulum SMP Negeri I Kebumen 

Komponen Indikator Pertanyaan yang 

ditanyakan 

 

 

 

 
Evaluasi  

Konteks 

(Context) 

 

Penyusunan 

program 

a. Menurut bapak 

apakah yang 

dimaksud dengan 

kurikulum? 
b.  Menurut bapak 

apakah yang 

dimaksud dengan 

program 

pengembangan diri? 

c. Bagaimana cara 
penyusunan 

program 

pengembangan diri? 

d. Siapa saja yang 

terlibat dalam 
penyusunan 

program 

pengembangan diri? 

e. Apasajakah ruang 

lingkup program 

pengembangan diri? 
f. Bagaimana cara 

memilih kegiatan 

ekstrakurikuler? 

Yang terlibat dalam 

program 

pengembangan diri 

Siapa yang terlibat 

dalam program 

pengembangan diri? 

Analisis kebutuhan Bagaimana cara 



menganalisis 

kebutuhan siswa? 

 
 

 

 

 

 
Evaluasi 

Masukan 

(Input) 

Visi program 
pengembangan diri 

Apakah rumusan visi 
program pengembangan 

diri 

Misi program 

pengembangan diri 

Apakah rumusan misi 

program pengembangan 

diri 

Tujuan program 

pengembangan diri 

Apakah tujuan program 

pengembangan diri 

Alat/bahan 
penunjang program 

pengembangan diri  

Alat/bahan penunjang 
program pengembangan 

diri didapatkan 

darimana 

Buku dan sumber 

belajar 

Buku dan sumber 

belajar didapatkan dari 

mana? 

Harapan sekolah 
dan masyarakat 

a. Apa yang menjadi 
harapan sekolah 

terhadap program 

pengembangan diri? 

b. Apakah 

implementasi 

program 
pengembangan diri 

siswa di sekolah ini 

sudah sesuai dengan 

yang diharapkan? 

 

 
 

 

Evaluasi 

Proses 

(Process) 

 

SDM Bagaimana 

perencanaan SDM 
dalam program 

pengembangan diri? 

Sosialisasi program c. Apakah ada 

sosialisasi program 

pengembangan diri? 

d. Bagaimana cara 

mensosialisasikan 
program 

pengembangan diri? 

Kegiatan 

pengawasan 

c. Bagaimana 

pengawasan 

program 

pengembangan diri? 
d. Kapan dilakukan 

pengawasan? 

Pelaksana 

pengawasan 

Siapa pelaksana 

pengawasan program 



pengembangan diri? 

Tindak lanjut Bagaimana tindak 

lanjut pengawasan 
program pengembangan 

diri? 

 

 

 

 
 Evaluasi 

Hasil 

(Product) 

 

Kemampuan siswa c. Bagaimana 

gambaran 

kemampuan siswa di 

sekolah ini? 
d. Bagaimana prestasi 

siswa setelah 

mengikuti program 

pengembangan diri? 

Nilai/pencapaian 

KKM 

c. Berapa nilai KKM di 

sekolah ini? 

d. Apakah ada 
perbedaan 

pencapaian KKM 

antara siswa yang 

mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler dan 
tidak? 

Minat c. Apakah minat yang 

dipilih siswa sudah 

sesuai dengan nilai 

yang didapat? 

d. Bagaimana prestasi 

akademik setelah 
mengikuti program 

pengembangan diri? 

Kesungguhan siswa 

dalam mengikuti 

program 

Apakah kesungguhan 

siswa dalam mengikuti 

program siswa sudah 

sesuai dengan nilai 
yang didapat 

Keikutsertaan siswa 

dalam kegiatan 

ekstrakurikuler 

Apakah keikutsertaan 

siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler? 

 

 

 

Lampiran C 



REKAP WAWANCARA MENDALAM 

Informan 1 ( Kepala sekolah) 

P: Penulis 

I1: Informan 1 

Wawancara 28 Maret 2013 

Evaluasi Context 

P :  Apakah rumusan visi sekolah yang terkait dengan 

program pengembangan diri? 

I1 : Rumusan visi sekolahnya Unggul dalam Prestasi, Mulia 

dalam Akhlak dan Mampu Berkompetensi di Tingkat 

Internasional. Jadi yang terkait dengan program 

pengembangan diri yaitu Unggul dalam Prestasi dan 

Mampu Berkompetensi di Tingkat Internasional. 

P : Apakah indikator visi sekolah yang terkait dengan 

program pengembangan diri? 

I1 : Ya, indikator visi yang terkait dengan program 

pengembangan diri yaitu Unggul dalam prestasi akademik 

dan non akademik bertaraf internasional dan Unggul 

dalam pengembangan kepribadian dan layanan siswa. 

P : Apakah rumusan misi sekolah terkait dengan program 

pengembangan diri? 

I1 : Rumusan misi sekolah yang terkait dengan program 

pengembangan diri yaitu Melaksanakan proses belajar 

mengajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan untuk mencapai prestasi akademik yang 

mengacu pada kurikulum bertaraf internasional. Lalu, 

mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan 

potensi peserta didik untuk meraih prestas non akademik. 

P : Untuk kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari berapa jenis 

bu? 



I1 : Kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari 18 jenis kegiatan 

mbak,  

P : Visi   dan misi yang terkait dengan program 

pengembangan diri dapatIbu pahami dari mana? 

I1 : Ok,  dengan memberikan layanan konseling sesuai 

dengan kebutuhan siswa, baik masalah pribadi, social, 

maupun masalah belajar dan mengembangkan kegiatan 

ekstrakurikuler sesuai dengan potensi peserta didik. 

P : Apakah rumusan tujuan sekolah yang terkait dengan 

program pengembangan diri? 

I1 : Ya, tujuan sekolah yang terkait dengan program 

pengembagan diri yaitu Sekolah mampu menciptakan 

suasana proses belajar mengajar yang efektif dan kondusif 

berstandar internasional, Sekolah meningkatkan 

kompetensi lulusan yang mampu memenangkan 

persaingan dalam seleksi masuk sekolah lanjutan di 

sekolah internasional, Sekolah mencapai standar proses 

pembelajaran yang berstandar internasional sehingga 

semua siswa dapat mencapai standar ketuntasan batas 

minimal, Sekol : ah meningkatkan pembinaan 

potensi peserta didik, Sekolah mampu memenangkan 

lomba finalis tingkat propinsi menjadi tingkat 

internasional, dan Sekolah mampu memenangkan lomba 

non akademik tingkat nasional. 

P : Siapa yang mengorganisasikan penyusunan visi, misi 

dan tujuan sekolah? 

I1 : Perumusan visi disusun oleh tim pengembang sekolah 

yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, 

komite sekolah dan tokoh masyarakat. 

P : Siapa yang melakukan pengawasan terhadap visi, misi 

dan tujuan sekolah? 

I1  : Ditjend Pendidikan Dasar ,Direktorat Pembinaaan SMP 



P : Apakah ada peran serta masyarakat (orangtua/komite) 

dalam program pengembangan diri? 

I1 : Ya, peran serta orang tua/ komite sekolah tentu saja 

ada, namun tidak secara langsung. Jadi keterlibatan 

orang tua/komite sekolah mendukung dari segi dana. 

P : Apakah hanya dari segi dana saja? 

I1 : juga dalam rapat pleno mbak, 

P : Apakah benTuk dungan yang diberikan? 

I1 : Memberikan pendapat dalam rapat pleno. 

Evaluasi Input 

P : Bagaimana gambaran siswa di sekolah ini dilihat dari 

tingkat kecerdasan? 

I1 : Ya, SMP Negeri I Kebumen ini SMP tertua di Kabupaten 

Kebumen, dari tahun ke tahun  prestasi di SMP Negeri I 

Kebumen mengalami peningkatan. Banyak calon siswa 

yang mendaftar di sekolah ini namun pihak sekolah 

mengadakan seleksi yang benar-benar. Karena sekolah ini 

hanya menerima 175 siswa tiap kelasnya 25 siswa. Tiap 

ulang tahun sekolah, kami mengadakan acara lomba 

intern siswa SD, tujuannya untuk mempublikasikan da 

menjaring bibit unggul dari bidag seni, olahraga, dan 

mata pelajaran. Yang juara nanti akan diterima di SMP 

kami. Jadi apabila SMP kami mengikuti lomba, kami 

sudah mempunyai calon. 

P : Bagaimana gambaran siswa di sekolah ini dilihat dari 

bakat dan minat? 

I1 : Ok, bakat dan minat siswa di sekolah ini sangat 

bervariasi. 

P : Apa yang menjadi harapan sekolah terhadap program 

pengembangan diri? 

I1 : Siswa-siswa dapat mengembangkan bakat dan minat 

secara optimal untuk meraih prestas nonakademik. 



P : Apakah implementasi program pengembangan diri di 

sekolah ini sudah sesuai dengan yang dihaarapkan? 

I1 : Menurut saya sudah, karena hasil sudah sesuai dengan 

yag ditagetkan. 

P : Bagaimana kondisi dan kualifikasi konselor di sekolah 

ini? 

I1 : Kondisi dan kualifikasi konselor di sekolah ini bagus, 

beliau-beliau itu peduli terhadap siswa. Untuk guru BK di 

sekolah sampai kekuragan jam, jadi ada yang mencari 

jam di sekolah lain. 

Lain-lain 

P : Apakah ada keterlibatan guru mapel dalam program 

pengembangan diri? 

I1 : keterlibatan guru mapel dalam pengembangan diri yaitu 

sebagai pelaksana. Karena ada beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler yang diampu oleh guru. Dan yang lainnya 

dari luar. 

P : yang dari luaritu untuk kegiatan  ekstrakurikuler apa 

bu? 

I1 : ya, yang dari luar itu ada basket, PMR, Rohis, Biola, 

narsyid, paduan suara, dan robotic. 

P : Sejak kapan ada 18 jenis kegiatan ekstrakurikuler? 

I1 : sejak tahun ajaran 2012/2013, sebelumnya ada 34  

P : Lalu apabila ada lomba namun tidak ada dalam 18 jenis 

ekstrkurikuler  itu bagaimana bu? 

I1 : Ya, kami ngambil dari yang dulu pernah ikut 

ekstrakurikuler tersebut 

 

 

 

 



Informan II 

Wakasek Kesiswaan 

 

P : Penulis 

I2 : Informan 2 

Wawancara 21 Maret 2013 

Evaluasi Context 

P : Menurut bapak apakah yang dimaksud dengan program 

pengembangan diri? 

I2 : Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan 

minat dan bakat siswa sehingga diharapkan lebih 

berkembang. Pengembangan diri berupa pelayanan 

konseling difasilitasi/ dilaksanakan oleh konselor, dan 

kegiatan ekstrakurikuler dibina oleh konselor, guru dan 

atau tenaga kependidikan lain sesuai dengan kemampuan 

dan kewenangnya. Pengembangan diri yang dilakukan 

dalam bentuk kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan 

ekstra kurikuler dapat megembangankan kompetensi dan 

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 

P : Bagaimana cara penyusunan program pengembangan 

diri? 

I2 : dengan menganalisa kebutuhan melalui penyebaran 

angket bakat dan minat siswa 

P : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan program 

pengembangan diri? 

I2 : Kepala sekolah dan guru 

P : Apakah komite dan orang tua tidak terlibat? 

I2 : Mereka terlibat dalam hal pendanaan saja 

P : Bagaimana perencanaan program pengembangan diri 

I2 : Kegiatan sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana 

kerja tahunan dan dilaksanakan   



 oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada 

 ketersediaansumberdayayang ada. 

P : Apasajakah ruang lingkup program pengembangan diri? 

I2 : kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan dalam jumat sehat 

P : Bagaimana cara memilih kegiatan ekstrakurikuler? 

I2 : Dengan menyebarkan angket kepada siswa 

P : Siapa yang terlibat dalam program pengembangan diri? 

I2 : Guru mapel atau guru yang mempunyai bakat dalam 

olahraga,dan seni 

P : Bagaimana cara menganalisis kebutuhan siswa? 

I2 : Dengan menyebarkan angket kepada siswa 

Evaluasi Input 

P : Apakah ada tes untuk mengetahui bakat dan minat 

siswa? 

I2 : Ya ada, untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler  

P : Seperti apa bentuk tesnya? 

I2 : Ya itu angket  

P : Apakah ada daya tampung maksimal dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler? 

I2 : Tidak, 

P : Lalu kalau kelas tidak cukup bagaimana pak 

I2 : Ya, dibagi dua kelas mbak, 

P : Bagaimana gambaran tingkat kecerdasan siswa di 

sekolah ini? 

I2 : Yang sekolah di sekolah ini itu anak yag pintar- pintar 

semua mbak, jadi tingkat kecerdasarnya semuanya diatas 

rata-rata. 

P : Apa yang menjadi harapan sekolah terhadap program 

pengembangan diri? 

I2 : harapannya semua siswa dapat terlayani dengan baik 

P : Apakah implementasi program pengembangan diri siswa 

di sekolah ini sudah sesuai dengan yang diharapkan? 

I2 : Menurut saya sudah sesuaidengan harapan 

Evaluasi Process 

P : Bagaimana perencanaan SDM dalam program 

pengembangan diri? 

I2 ; Guru mempersiapkan materi yang akan diajarkan pada 

waktu kegiatan ekstrakurikuler 



P : Apakah ada sosialisasi program pengembangan diri? 

I2 : ada 

P : Bagaimana cara mensosialisasikan program 

pengembangan diri? 

I2 : Pada saat MOS 

P : Apakah program pengembangan diri di sekolah ini 

berorientasi pada siswa? 

I2 : Iya, karena dalam menentukan program penyususnan 

pengembangan diri berdasarkan angket yang diberikan 

kepada siswa. 

P : Apakah pelaksanaan program pengembangan diri di 

sekolah ini menggunakan media yang ada? 

I2 ; iya, 

P : Bagaimana cara memberikan motivasi kepada siswa? 

I2 ; Dengan mengadakan pendekatan personal dengan siswa 

P : Pelaksanaan program pengembangan diRi lebih banyak 

indoor atau outdoor? 

I2 : Lebih banyak outdoor 

P : Bagaimana pengawasan program pengembangan diri? 

I2 : pengawasan untuk melihat pelaksanaan program 

pengembangan diri dan mengetaui kendala dan masalah 

program 

P : Kapan dilakukan pengawaasan? 

I2 : Pengawasan program pengembangan diri dilakukan 

setiap akhir tahun 

P : Siapa pelaksana pengawasan program pengembangan 

diri? 

I2 : Kepala sekolah dan pengawas 

P : Bagaimana tindak lanjut pengawasan program 

pengembangan diri? 

I2 : Untuk mengevaluasi program, apakah kegiatan 

ekstrakurikuler apakah ada hambatan apa tidak.  

Evaluasi  product 

P : Bagaimana gambaran kemampuan siswa di sekolah ini? 

I2 ; Ya, sekolah ini sudah terkenal bagus ya kualitasnya, ya 

siswanya mempunyai kemampuan diatas rata-rata 

P : Bagaimana prestasi siswa setelah mengikuti program 

pengembangan diri? 

I2 : Ya, otomatis prestasinya jadi bagus 

P : Berapa nilai KKM di sekolah ini? 



I2 ; Nilai KKM di sekolah ini bervariasi dari kelas VII sampai 

kelas IX selalu naik dan setiap mapel beda. 

P : Apakah ada perbedaan pencapaian nilai antara siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan tidak? 

I2 : Ya tentu saja beda, kan dapat juara sudah jelas 

P ; Apakah minat yang dipilih siswa sudah sesuai dengan 

nilai yang didapat? 

I2 : Menurut saya sudah 

P : Bagaimana prestasi akademik dan non akademik setelah 

mengikuti program pengembangan diri? 

I2 : Ya jelas bagus 

P : Apakah kesungguhan siswa dalam mengikuti program 

siswa sudah sesuai dengan nilai  yang didapat? 

I2 : Menurut saya sudah 

P : Apakah keikutsertaan siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler? 

I2 : Menurut saya sudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan III 

Wakasek Kurikulum 

 

P : Penulis 

I3 : Informan 3 

Wawancara 21 Maret 2013 

Evaluasi Context 

P : Menurut bapak apakah yang dimaksud dengan 

kurikulum? 

I3 : Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan 

oleh sekolah untuk siswa dan digunakan oleh sekolah 

untuk mencapai tujuan pendidikan baik tujuan 

pendidikan nasional maupun tujuan sekolah itu sendiri. 

P : Menurut bapak apakah yang dimaksud dengan program 

pengembangan diri? 

I3 ; Pengembangan diri adalah upaya mengembangkan bakat 

dan minat siswa baik akademik maupun non akademik 

P : Bagaimana cara penyusunan program pengembangan 

diri? 

I3 : dengan menganalisa kebutuhan melalui penyebaran 

angket bakat dan minat siswa 

P : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan program 

pengembangan diri? 

I3 : Kepala sekolah dan guru 

P : Apakah komite dan orang tua tidak terlibat? 

I3 : Mereka terlibat dalam hal pendanaan saja 

P : Apasajakah ruang lingkup program pengembangan diri? 

I3 : kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan dalam jumat sehat 

P : Bagaimana cara memilih kegiatan ekstrakurikuler? 

I3 : Dengan menyebarkan angket kepada siswa 

P : Siapa yang terlibat dalam program pengembangan diri? 



I3 : Guru mapel atau guru yang mempunyai bakat dalam 

olahraga, seni 

P : Bagaimana cara menganalisis kebutuhan siswa? 

I3 : Dengan menyebarkan angket kepada siswa 

Evaluasi Input 

P : Apakah rumusan visi program pengembangan diri? 

I3 : Rumusan visi program pengembangan diri meneruskan 

dari visi sekolah. 

P ; Apakah tidak ada visi khusus pak? 

I3 : ya itu mbk meneruskan dari visi sekolah sehingga 

memperoleh juara dalam OSN 

P : Apakah rumusan misi program pengembangan diri? 

I3 ; bakat dan minat siswa dapat berkembang 

P : Apakah tujuan program pengembangan diri? 

I3 : dapat memperoleh juara OSN 

P : Alat/bahan penunjang program pengembangan diri 

didapatkan darimana? 

I3 : Dari sekolah kita sudah mengganggarkan itu semua 

P : Lalu untuk Buku dan sumber belajar didapatkan dari 

mana? 

I3 ; sama mbak, 

P : Apa yang menjadi harapan sekolah terhadap program 

pengembangan diri? 

I3 : memperoleh juara OSN mbak dan juara lain seperti 

prestasi yang non akademik 

P : Apakah implementasi program pengembangan diri siswa 

di sekolah ini sudah sesuai dengan yang diharapkan? 

I3 : sudah, 

P : berarti sudah sesuai denga visi sekolah ini ya pak,  

I3 :iya,  

P : dalam visi menyebutkan Unggul dalam Prestasi, Mulia 

dalam Akhlak dan Mampu Berkompetensi di Tingkat 



Internasional. Tetapi yang saya lihat baru sampai tingkat 

nasional pak, bapak mengatakan sudah sesuai harapan 

I3 ; ya, semua membutuhkan proses, namanya juga visi 

berarti gambaran jauh ke depan  

Evaluasi Process 

P : Bagaimana perencanaan SDM dalam program 

pengembangan diri? 

I3 ; Guru mempersiapkan materi yang akan diajarkan pada 

waktu kegiatan ekstrakurikuler 

P : Apakah ada sosialisasi program pengembangan diri? 

I3 : ada 

P : Bagaimana cara mensosialisasikan program 

pengembangan diri? 

I3 : Pada saat orientasi siswa 

P : Apakah program pengembangan diri di sekolah ini 

berorientasi pada siswa? 

I3 : Iya, karena dalam menentukan program penyususnan 

pengembangan diri berdasarkan angket yang diberikan 

kepada siswa. 

P : Apakah pelaksanaan program pengembangan diri di 

sekolah ini menggunakan media yang ada? 

I3 ; iya, 

P : Bagaimana cara memberikan motivasi kepada siswa? 

I3 ; Dengan mengadakan pendekatan personal dengan siswa 

P : Pelaksanaan program pengembangan diRi lebih banyak 

indoor atau outdoor? 

I3 : Lebih banyak outdoor 

P : Bagaimana pengawasan program pengembangan diri? 

I3 : pengawasan untuk melihat pelaksanaan program 

pengembangan diri dan mengetaui kendala dan masalah 

program 

P : Kapan dilakukan pengawaasan? 

I3 : Pengawasan program pengembangan diri dilakukan 

setiap akhir tahun 

P : Siapa pelaksana pengawasan program pengembangan 

diri? 

I3 : Kepala sekolah dan pengawas 

P : Bagaimana tindak lanjut pengawasan program 

pengembangan diri? 

I3 : Untuk mengevaluasi program 



Evaluasi  product 

P : Bagaimana gambaran kemampuan siswa di sekolah ini? 

I3 ; ya siswanya mempunyai kemampuan diatas rata-rata 

P : Bagaimana prestasi siswa setelah mengikuti program 

pengembangan diri? 

I3 : Ya, otomatis mbak, 

P : Berapa nilai KKM di sekolah ini? 

I3 ; Nilai KKM di sekolah ini bervariasi dari kelas VII sampai 

kelas IX selalu naik dan setiap mapel beda. 

P : Apakah ada perbedaan pencapaian nilai antara siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan tidak? 

I3 : Ya tentu saja beda, kan dapat juara sudah jelas 

P ; Apakah minat yang dipilih siswa sudah sesuai dengan 

nilai yang didapat? 

I3 : sudah 

P : Bagaimana prestasi akademik dan non akademik setelah 

mengikuti program pengembangan diri? 

I3 : Ya jelas bagus 

P : Apakah kesungguhan siswa dalam mengikuti program 

siswa sudah sesuai dengan nilai  yang didapat? 

I3 : sudah 

P : Apakah keikutsertaan siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler? 

I3 : sudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran D 
 

WAWANCARA TERBUKA EVALUASI IMPLEMENTASI 

PROGRAM PENGEMBANGAN DIRI 
 

Bapak/Ibu guru yang terhormat, 

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan respon terhadap 

serangkaian pertanyaan dalam angket ini sesuai dengan kondisi 

riil yang ada di sekolah ini. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan 

akan kami jamin kerahasiannya, dan sama sekali tidak akan 

mempengaruhi posisi/kedudukan dan penilaian prestasi 

Bapak/Ibu di sekolah ini. Namun jawaban tersebut sangat 

bermanfaat bagi kami dalam mengevaluasi implementasi program 

pengembangan diri  siswa. 

Dalam pengisian angket ini, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi 

jawaban pada tempat yang telah kami sediakan. Atas kesedian dan 

partisipasi Bapak/Ibu , kami ucapkan terima kasih 

 

           Salatiga, 18 Februari 2013 

            Hormat Saya 

 

       

             Ika Kurniasih 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



WAWANCARA TERBUKA 
Guru BK 

 

CONTEXT 

1. Apakah ada layanan konseling berkenaan dengan kegiatan 

ekstrakurikuler? 
2. Apakah ada layanan konseling berkenaan dengan masalah 

pribadi, social dan belajar? 

3. Apakah guru BK memberikan layanan konseling secara 

menyeluruh kepada semua siswa? 

5. Bagaimanakah cara memberikan layanan  konseling secara 

maksimal? 
 

INPUT 

1. Apakah ada pelatihan tentang pelayanan konseling? Jika ada 

tolong jelaskan seperti apa? 

2. Pelatihan  seperti apa yang diperoleh? 

3. Bagaimana caranya agar dapat mengerti karakteristik siswa? 
4. Apakah guru BK perlu memiliki kreativitas dalam melakukan 

layanan konseling?  

5. Apakah ada tes kecerdasan siswa? 

6. Apakah ada tes bakat dan minat siswa? 

7. Apakah fasilitas pendukung program layanan konseling 
sudah lengkap? 

 

PROCESS 

1. apakah tujuan program pengembangan diri dalam bentuk 

layanan bimbingan dan konseling? 

2. Apakah yang perlu disiapkan dalam perencanaan dalam 
kegiatan layanan konseling? 

3. Bagaimana dalam menganalisis kebutuhan akan program 

pengembangan diri dalam bentuk layanan bimbingan 

konseling? 

4. Siapa saja SDM yang diperdayakan untuk mencapai tujuan 
layanan konseling ? 

5. Bagaimana dalam mensosialisasikan program 

pengembangan diri dalam bentuk layanan bimbingan 

konseling? 

6. Apakah dalam layanan bimbingan dan konseling 

memanfaatkan media yang ada? 
7. Bagaimana dalam memberikan interaksi dan pemberian 

motivasi? 

8. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling  lebih banyak 

indoor atau outdoor? 

9. Bagaimana kriteria penilaian layanan bimbingan dan 
konseling? 

10. Apakah ada pengawasan layanan bimbingan dan konseling? 

11. Siapa saja yang melakukan pengawasan? 



12. Kapan dilakukan pengawasan? 
13. Apakah ada tindak lanjut dari kegiatan pengawasan? 

 

PRODUCT 

1. Apakah prestasi akademik yang diperoleh siswa sudah 

sesuai dengan kemampuan siswa? 
2. Apakah prestasi akademik yang diperoleh siswa sudah 

sesuai dengan pencapaian KKM? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



WAWANCARA TERBUKA 

Pembina Ekstrakurikuler 

CONTEXT 

1. Bagaimana gambaran kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

ini? 

INPUT 
1. Apakah pembina ekstrakurikuler mengikuti pelatihan 

kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bidangnya? 

2. Bagaimana cara pembina ekstrakurikuler agar dapat 

mengerti karakteristik siswa? 

3. Apakah guru perlu memiliki kreativitas dalam pembinaaan 

kegiatan ekstrakurikuler? 
4. Apakah fasilitas yag digunakan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sudah lengkap? 

PROSES 

1. Apakah tujuan dari  kegiatan ekstrakurikuler? 

2. Bagaimana cara menganalisis kebutuhan bakat dan minat 

siswa? 
3. Apakah yang disiapkan pembina dalam perencanaan 

kegiatan ekstrakurikuler? 

4. Siapa saja SDM yang diperdayakan untuk mencapai tujuan 

kegiatan ekstrakurikuler? 

5. Bagaimana cara mensosialisasikan program pengembangan 
diri untuk kegiatan ekstrakurikuler? 

6. Bagaimana dalam memberikan interaksi dan motivasi 

kepada siswa? 

7. Apakah selalu memanfaatkan media yang ada dalam 

kegiatan ekstrakurikuler? 

8. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler lebih banyak di 
outdoor atau indoor? 

9. Bagaimana kriteria penilaian kegiatan ekstrakurikuler? 

10. Apakah ada pengawasan kegiatan ekstrakurikuler? 

11. Siapasajakah yang terlibat dalam pengawasan? 

12. Kapan dilakukan pengawasan? 
13. Apakah ada tindak lanjut dari kegiatan pengawasan? 

PRODUCT 

1. Apakah prestasi non akademik yang diperoleh siswa sudah 

sesuai dengan minat siswa? 

3. Apakah prestasi non akademik yang diperoleh siswa sudah 

sesuai dengan kesungguhan siswa dalam mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler? 

4. Apakah prestasi non akademik yang diperoleh siswa sudah 

sesuai keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler? 

 

 



WAWANCARA TERBUKA 
Komite sekolah 

 

CONTEXT 

1. Apa sajakah ruang lingkup program pengembangan diri 

siswa yang ada di sekolah ini? 
2. Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan dalam perencanaan 

program pengembangan diri siswa? 

3. Kegiatan apa sajakah yang melibatkan komite sekolah dalam 

perencanaan program pengembangan diri siswa? 

 

INPUT 
1. Apakah harapan bapak/ibu terhadap program 

pengembangan diri di sekolah ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA TERBUKA 
Orangtua siswa 

 

CONTEXT 

1. Apakah bapak/ibu mengetahui apasaja ruang lingkup 

program pengembangan diri yang ada di sekolah ini? 
2. Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan dalam perencanaan 

program pengembangan diri siswa? 

3. Kegiatan apa sajakah yang melibatkan komite sekolah dalam 

perencanaan program pengembangan diri siswa? 

 

 INPUT 
1. Apakah harapan bapak/ibu terhadap program 

pengembangan diri di sekolah ini? 

PROCESS 

1. Apakah ada sosialisasi program pengembangan diri siswa 

kepada orangtua siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA TERBUKA 

Siswa 

INPUT 

1. Apakah bakat dan minat kamu? 

2. Bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat kamu? 

3. Apakah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu pilih? 

4. Mengapa kamu memilih kegiatan ekstrakurikuler tersebut? 

5. Apakah kamu pernah dipanggil guru  bk untuk melakukan 

konseling berkenaan masalah bakat /minat/belajar? 

6. Apakah masalah-masalah yang sering kamu alami? 

7. Bagaimana cara kamu dalam menyelesaikan masalah yang 

kamu alami? 

PROCESS 

1. Apakah proses pelaksanaan layanan konseling 

menyenangkan? Jika tidak berilah alasannya! 

2. Apakah proses kegiatan ekstrakurikuler menyenangkan? 

Jika tidak berilah alasannya! 

3. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler masih 

ada fasilitas yang kurang? 

PRODUCT 

1. Apakah prestasi non akademik yang diperoleh siswa sudah 

sesuai dengan minat siswa? 

2. Apakah prestasi non akademik yang diperoleh siswa sudah 

sesuai dengan kesungguhan siswa dalam mengikuti program? 

3. Apakah prestasi non akademik yang diperoleh siswa sudah 

sesuai keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler? 

4. Apakah prestasi akademik yang diperoleh siswa sesuai dengan 

kemampuan siswa? 

5. Apakah prestasi akademik yang diperoleh siswa sudah 

sesuai dengan nilai/pencapaian KKM? 

 



Lampiran E 
Pendapat siswa berdasarkan hasil wawancara terbuka 

No  Pendapat 

1 Bakat: musik,menulis,catur,menari,berenang,sepak bola, 

futsal.menghafalsejarah,badminton,menari,karawitan,mengg

ambar,menghitung 
Minat: guru,dokter,pecatur internasional,jadi orang 

terkenal.petinggi Negara,perenang kelas dunia,penari,montir 

pesawat terbang,jadi presiden,pemain badminton tingkat 

dunia,pelukis,orang sukses,polisi 

2 - Ikut ekskul di sekolah 

- Ikut ekskul dan terus berlatih 
- Sering berlatih dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

yang sesuai 

- Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada 

- Berlatih 

- Belajar 

- Sering bermain  bersama temman dan membaca buku 
tentang pesawat terbang 

- Dengan cara terus mengasah dan terus berlatih sehingga 

bakat saya terus bebrkembang 

- Berlatih dan mengikuti lomba 

- Belajar dan membaca buku tentang IPA 

3  - Ekskul matematika 
- Seni music 

- Jurnalistik 

- Pramuka dan bulu tangkis karena di sekolah tidak ada 

ekskul catur 

- Menari 

- Mathematics club, Seni tari dan Paduan suara  
- Mengikuti mathematics karena tidak ada ekskul renang 

- Sepak bola 

- Social club 

- Engglish club karena tidak ada ekskul badminton 

- Tari dan music tradisional 
- Pramuka dan biologi club 

- Seni tari dan PMR 

4 - Untuk meningkatkan bakat 

- Karena sesuai dangan bakat 

- Karena saya menyukai pramuka dan sejak SD saya 

menyukai pramuka 

- Sesuai dengan keinginan 
- Untuk meningkatkan dan men gembangkan bakat 

- Supaya lebih pintar dalam bidang IPS 

- Karena itu bakat saya dan saya ingin mengembangkan 

bakat saya 

- Saya mengangap ekskul tersebut sesuai dengan 



kemampuan da minat saya  

- Mengembangkan bakat yang saya  miliki 
- Karena sesuai dengan bakat dan minat saya 

- Karena sesuai dengan hoby 

- Biar tambah pinter nulis 

- Meningkatkan bakat 

- Mengembangkan minat 

5 - Belum sebanyak 8 anak 
- Tidak sebanyak 7 anak 

6 - Sering malas belajar 

- Galau 

- Bingung dalam menentukan sesuatu 

- Capek 

- Kurang PD 

- Kurang memanfaatkan waktu belajar dengan baik 

7 - Refresing sebelum belajar 
- Refresing 

- Curhat di buku harian atau menulis di blog pribadi 

- Meminta motivasi ke orang lain 

- Tidur 

- Belajar untuk PD 
- Memaksakan diri untuk melakukan sesuatu 

(belajar)sehingga lama-lama akan terbiasa dan tidak malas 

lagi 

- Istirahat 

- Minta pendapat orang lain 

- Dipaksa belajar 
- Belajar 

8 - Menyenangkan 

- Tidak menyenangkan, kadang-kadang saya males 

mendengarkannya 

9 - Iya menyenangkan, namun kalau saya tidak bisa ya tidak 

menyenangkan 

- Menyenangkan 

10 - Masih kurang karena ruangan kurang luas 
- Tidak 

- Tempat tidak cocok dan sempit 

11 - Iya sudah 

- Iya namun belum seluruhnya 

- Belum 

12 - Iya sudah 

- Belum 

13 - Iya sudah 
- Iya namun belum seluruhnya 

14 - Iya sudah 

- Belum 

15 - Iya sudah 



Pendapat guru BK berdasarkan hasil  wawancara terbuka  

No Pendapat 

1 - Tidak ada 

- Ada 

2 - Ada 

3 - Tidak, sesuai dengan kebutuhan/permasalahan siswa 

- Belum 

- Tidak disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik 

4 - Melaksanakan kode etik BK, 
- Memberikan rasa aman dan nyaman 

- Memberikan kebebasan pada siswa untuk mengatas 

masalahnya 

- Tidak mencari-cari kesalahan 

5 - Ada, melalui diklat PLPG 

- Melalui MGMP 

6 Praktek konseling 

7 - Observasi tentang hubungan social siswa 

- Pengamatan tingkah laku peserta didik 

8 Ya 

9 Ada 

10 Ada 

11 Sudah 

12 - Meningkkatkan kecakapan hidup sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik 

- Mengembangkan bakat dan minat siswa 

- Agar peserta didik dapat mengembangka bakat dan minat 

13 - Himpunan data alat bantu waktu dan tempat 

- Sasaran layanan jenis layanan himpunan data alat bantu, 

pelaksanaaan, waktu dan tempat 

14 - Melalui angket pemilihan ekstrakurikuler 
- Analisa hasil angket 

- Pengumpulan data/angket 

15 - Guru bk, guru mapel, orangtua/wali 

16 - Pemberian layanan orientasi tetrutama pada siswa baru 

17  Ya 

18 - Dengan layanan konseling, bimbingan kelompok dan 

bimbingan klasikal 

19 Indoor 

20 - Keefektifan dan keefisienan pelaksanaan program 

21 Ada 

22 Kepala sekolah dan pengawas 

23 - Secara berkala 

- Sesuai program sekolah 

24 Ada 

25 Sebagian besar sudah 

26 Sudah 



Pendapat Pembina ekstrakurikuler  

 berdasarkan hasil wawancara terbuka 

No Pendapat 

1 - Berjalan lancer 

- Kegiatan ekstrakurikuler matematika diarahkan 
mendalami konsep matematika untuk menghadapi ajang 

OSN 

- Program sekolah dan RAPBS 

- Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini bagus, ada 

beberapa ekstrakurikuler tetapi mengalami kendala 
dalam pembagian waktu sehingga ada beberapa tidak 

bisa mengikutinya 

- Kegiatan ini mendukung kegiatan KBM sisa demi 

mencapai siswa yang berprestasi baik akademik maupun 

non akademik 

- Kegiatan ekstrakurikuler basket dilaksanakan setiap 
hari senin sore mulai pukul 15.00 s.d selesai yang mana 

pesertanya adalah kelas 7&8 

- Kegiatan ekstrakurikuler berjalan lancer, baik dan 

berhasil guna (efektif) 

- Kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan program yang 
direncanakan 

- Berjalan dengan baik 

- Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini cukup baik dan 

sangat mendukung pencapaia prestasi siswa/sekolah 

baik di bidang akademik maupun non akademik 

- Kegiatan eksttrakurikuler di sekolah ini beragam 
jenisnya 

- Ekstrakurikuler sebagai wadah para siswa untuk 

menyalurkan bakat dna minatnya 

2 - Ya 

- Pernah di LPMP Jateng IX 

- Ya, Workshop 3 hari di solo dengan kegiatan jurnalistik 
- Tidak, karena ekstrakurikuler yang diampu sesuai 

dengan mapel dan kemapuan masing-masing Pembina 

ekstrakurikuler 

- Tidak 

- Iya, dan memperoleh sertifikat 

- Masing-masing Pembina sudah mempunyai lisensi 
pelatih 

3 - Melalui pelatihan-pelatihan rutin 

- Dengan seleksi 

- Mengadakan pertemuan rutin yang sudah terjadwal 

- Mengamati selama pembinaan dan melakukan seleksi 

- Pendekatan secara personal 
- Melakukan penyebaran angket kepada siswa mengenai 

minat ekskul yag diikuti 



- melalui penyebaran angket minat ekskul yang akan 

dipilih 
- seleksi/performance tes sesuai ekstrakurikuler masing-

masing 

- Melalui kegiatan pretes penjajagan dan eksplorasi gerak 

- Dengan pembibingan instensif 

- Dengan pendekatan dala pembinaan/latihan 
- Pembina harus mengerti tujuan siswa dalam mengikkuti 

kegiatan ekstrakurikuler 

- Melalui pendekatan personal 

3 Perlu sekali 

4 - Sangat diperlukan 

5 - Lengkap 

- Belum begitu lengkap 

6 - Untuk persiapan OSN 

- Menggali bakat anak 

- Menumbuhkan bakat peserta ekskul, melatih peserta 
eksku agar gemar membaca dan menulis dan 

menyalurkan bakat dan minat peserta ekskul 

- Mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan 

kemampuan maing-masing 

- Meningkatkan ketrampilan siswa 
- Mengembangkan kompetensi siswa melalui penelusuran 

minat dan bakat 

- Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi diri siswa 

- Meningkatkan prestasi siswa dan meningkatkan 

apresiasi dan kreasi siswa 

- Persipan OSN tingkat kabupaten dan propinsi 
- Mengembangkan potensi non akademik siswa 

7 Dengan angket 

8 - Silabus 

- Materi 

- Alat dan bahan yang dibutuhkan 

9 - Unsure pimpinan 

- Divisi standar kelulusan (SKL) 

- Guru bidang studi 
- Pembina dari luar yang berkompenten 

10 - Melalui pertemuan orang tua/wali  murid 

- Sosialisasi langsung dengan anak 

- Sebelum pemilihan cabang ekskul 

- Website smpn 1  kebumen 

11 - komunikasi aktif tatap muka dengan pendekatan CTL 

- Mendorong siswa untuk hidup yang terus bermakna dan 
membanggakan orang-orang tercinta dengan berprestasi 

- Member reward 

- Memberi kritik dan saran 

12 Ya selalu 



13 - sama imbang outdoor dan indoor 

- tergantung jenis ekskulnya 

14 - presentas kehadiran 
- prestasi 

- kreativitas dan sensivitas siswa 

15 Ada,  

16 devisi SKL dibantu kesiswaan dan pemantaun dari kepala 

sekolah 

17 - pengawasan berjalan tiap bulan 

- pengecekan awal dan akhir semester oleh kepala sekolah 

18 Ada untuk cabang ekskul yang produktif dipertahankan 

dan yang tidak produktif dikurangi atau di evaluasi lebih 
lanjut oleh pihak sekolah 

19 Ya sudah 

20 Ya sudah 

21 Ya sudah 

 

Pendapat orang tua siswa  

berdasarkan hasil wawancara terbuka 

No Pendapat 

1 - Selama ini belum 

- Tahu 

- tidak sepenuhnya tahu 
- tidak tahu 

2 Tidak 

3 Tidak 

4 - jadikan program pengembangan diri untuk meningkatkan 

prestasi anak 

- meningkatka prestasi anak 

- krativitas anak dapat meningkat 

- bakat da minat anak saya bisa berkembang 
- meningkatkan kualitas pendidikan 

5 Ada, yaitu pada saat rapat pleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendapat komite sekolah 

berdasarkan  wawancara terbuka 

No Pendapat 

1 - Program Pembiasa Jumat Pagi (Kebersihan, OR Dan 

Agama) 
- Program ekstrakurikuler  

- Bimbingan dan konseling 

2 Ya 

3 - Rapat penyusunan program 

- Rapat evaluasi program 

- Rapat-rapat rutin  

4 Monitoring kegiatan 

5 Rapat-rapat evaluasi program 

6 Rapat evaluasi pelaksanaan program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FGD GURU 

1. Bagaimana agar bapak/ibu  dapat memahami karakteristik 

siswa? 

Jawaban: 

SMP Negeri I Kebumen telah melakukan upaya untuk 

memahami karakteristik perkembangan siswa, seperti memahami 

tingkat kognisi siswa sesuai dengan usianya, tingkat penguasaan 

materi siswa, tingkat pemahaman dan kecepatan pemahaman 

materi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh SMP Negeri I 

Kebumen misalnya dengan malakukan rekrutmen siswa melalui 

jalur tes yang terdiri dari materi tes tulis, wawancara dan tes 

psikologi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tiNgkat 

kemampuan siswa yang masuk ke SMP Negeri  I Kebumen 

tersebut. Dari hasil tes umumnya siswa yang masuk ke SMP 

Negeri I Kebumen adalah memiliki kategori tingkat kemampuan 

tinggi. Pada kelas VII siswa sudah dikelompokkan berdasarkan 

tingkat kemampuan prestasi akademik yang di peroleh 

berdasarkan hasil nilai UAN. 

2. Bagaiamana pelaksanaaan program pengembangan diri? 

Jawaban:  

Para guru SMP Negeri I Kebumen cukup bersemangat untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, misalnya 

para guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan potensinya dengan mengikuti kompetensi-

kompetensi yang ada, baik yang diadakan oleh sekolah sendiri, 

maupun diluar sekolah, hal ini dilakukan untuk mengembangkan 

potensi mereka, dan sekaligus menambah kepercayaan diri 

mereka. 

3. Bagaimana cara penilaian di SMP ini? 

Jawaban: 

Penilaian program pengembangan diri dapat dilakukan 

sewaktu-waktu untuk menetapkan tingkat keberhasilan siswa 



pada tahap-tahap tertentu dan untuk jangka waktu tertentu 

berkenaan dengan proses dan hasil kegiatan ekstrakurikuler. 

Penilaian program ekstrakurikuler menekankan pada 

penilaian/tes tindakan yang dapat mengungkapkan tingkat unjuk 

perilaku belajar/kerja siswa. Penetapan tingkat keberhasilan 

untuk program ekstrakurikuler didasarkan atas standar minimal 

tingkat penguasaan kemampuan yang disyaratkan dan bersifat 

individual. Penilaian secara inklusif mempertimbangkan 

pembentukan kepribadian yang terintegrasi, jiwa kemandirian 

atau kewirausahaan, sikap dan etos perilaku belajar/kerja dan 

disiplin siswa dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Juga, 

perilaku itu mempertimbangkan kemahiran dalam pemecahan 

masalah dan berkomunikasi; mempertimbangan strandard 

keadilan dan keragaman secara individual bagi setiap siswa; dan 

mempertimbangkan tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilakukan. Penilaian dilakukan dengan 

memandang bobot yang sama baik terhadap proses dan hasil akhir 

dari setiap kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan. Penilaian 

melalui pemberian tugas secara bervariasi dan dinamis akan 

mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab yang tinggi. Ujian 

kemampuan atau tingkat kemahiran yang telah dicapai siswa dan 

sertifikasi, dilakukan secara bersama sehingga dapat dipercaya 

dan dipertanggungjawabkan. Hasil dan proses kegiatan 

ekstrakurikuler dinilai secara kualitatif dan dilaporkan kepada 

pimpinan sekola dan pemangku kepentingan lainnya oleh 

penanggung jawab kegiatan. 

4. Apakah ada patokan dalam penilaian kegiatan 

ekstrakurikuler? Lalu seperti apa bpak/ibu? 

Jawaban: 

1. Setiap peserta didik diharuskan memilih salah satu kegiatan 

pengembangan diri. 



2. Peserta didik dikategorikan tuntas dalam pengembangan diri, 
jika 75% kehadiran dalam mengikuti kegiatan tersebut 

dengan nilai baik. 

3. Apabila dalam kegiatan pengembangan diri peserta didik 

memperoleh prestasi dengan membawa nama baik sekolah 

pada tingkatkota, propinsi maupun nasional akan diberi 
penghargaan, diantaranya piagam dan bonus nilai amat 

baik. 

4. Kegiatan pengembangan diri menjadi pertimbangan  dalam 

penentuan kenaikan kelas. 

5. Kriteria kegiatan pengembangan diri adalah : 

 Amat baik:   jika siswa mengikuti kegiatan 100% dari 
seluruh kegiatan.Berhasil mengikuti evaluasi dan 
memperoleh nilai 75 – 100 

  Baik:  jika siswa mengikuti kegiatan 60 – 74 % dari 
seluruh Kegiatan. Berhasil mengikuti evaluasi dan 

memperoleh nilai 65 – 74 

  Cukup:  jika siswa mengikuti kegiatan 50 – 60 % dari 
seluruh kegiatan 

  Kurang : jika siswa mengikuti kegiatan kurang dari 
50% dari seluruh kegiatan. 

 

 

FGD SISWA 

 

1. Apakah kalian sudah puas dengan perolehan prestasi 

akademik yang kalian dapatkan? 

Jawaban:  

Siswa merasa kurang puas karena prestasi akademik yang 

diperoleh siswa belum sesuai dengan kemampuan dan nilai 

KKM.  

2. Apakah kalian sudah puas dengan perolehan prestasi non 

akademik yang kalian dapatkan? 

 Jawaban:  

 Siswa merasa sudah aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler 

namun hasil yang diperoleh belum maksimal/ belum sesuai 

dengan yang diharapkan. Dalam kegiatan layanan konseling, 

siswa mengatakan bahwa mereka senang bahkan 

mengatakan “ alhamdulilah” karena belum pernah dipanggil 

oleh guru BK. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  G 

Grammar Checker 

ABSTRAK 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 
 



 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 
 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

 
 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengembangan Diri 

 
 

 

 

 

 

 



1. Kegiatan Layanan Konseling 

 
 

2. Kegiatan Ekstrakurikuler 

 
 

 

 

 

 

 

 



B. Evaluasi Program Pendidikan 

 

 
 

C. Kerangka Berpikir 

 
 

 

 

 

 

 



D. Penelitian Yang Relevan 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 



B. Sumber Data 

 
 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 
 

 

 

 

 

 

 



D. Instrumen 

 
 

E. Uji Coba Instrumen 

 
 

 

 

 

 

 

 



F. Validitas Data 

 
 

G. Teknik Analisis Data 

 
 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil SMP Negeri I Kebumen 

 
 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Evaluasi Konteks 

 
 

 

 

 

 



2. Evaluasi Masukan 

 
 

3. Evaluasi Proses 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Evaluasi Hasil 

 
 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Evaluasi Konteks 

 
 

 

 

 

 

 



2. Evaluasi Masukan 

 
 

3. Evaluasi Proses 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Evaluasi Hasil 

 
 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 
 

 

 

 

 



B. Saran 

 
 

 

 


