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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan diri merupakan salah satu 

program yang relatif baru yang terdapat dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai 

dengan minat, kebutuhan dan bakat setiap peserta 

didik sesuai dengan kondisi suatu sekolah (Balitbang, 

2006).Dengan demikian program pengembangan diri 

merupakan salah satu program untuk membina potensi 

dan kreasi siswa sesuai dengan bakat dan minatnya.   

 Implementasi program pengembangan diri 

dikemas dalam bentuk kegiatan terprogram dan tidak 

terprogram.Untuk kegiatan terprogram dilaksanakan 

melalui kegiatan layanan konseling dan kegiatan 

ekstrakurikuler.Kegiatan terprogram lebih banyak 

menitik beratkan pada tugas guru Bimbingan Konseling 

(BK), tetapi tenaga kependidikan yang lain juga perlu 

memberikan kontribusi didalamnya. 

Adanya keberagaman siswa maupun 

keberagaman kemampuan guru di sekolah, maka perlu 
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ditegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan 

pengembangan diri di sekolah harus memiliki program 

yang jelas dengan mengakomodasi Undang-Undang No 

20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 

2005 dan juga peraturan lain yang menyertainya. 

Pembinaan Kesiswaan yang terdapat dalam 

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur 

pembinaan kesiswaan yang diikuti dan dilaksanakan 

oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah 

(Depdiknas, 2008). Jadi setiap siswa ada keinginan 

mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan 

minat, agar dapat berkembang maka perlu dilayani 

secara tepat dan benar. 

Menurut Depdiknas (2010), pembinaan 

kesiswaan mempunyai tujuan mengembangkan potensi 

siswa secara optimal dan terpadu meliputi bakat, 

minat, dan kreativitas dan mengembangkan 

kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan 

sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga 

terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan 

bertentangan dengan tujuan pendidikan.Pernyataan ini 

selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hapsari (2010), yang menemukan bahwa ada 

hubungan negatif  antara minat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler dengan intensi delinkuensi remaja 
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pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota 

Semarang. 

Menurut Depdiknas (2010), kegiatan kesiswaan 

itu bukan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan 

mutu bidang akademis siswa saja, tetapi mempunyai 

relevansi dengan peningkatan mutu pendidikan yaitu 

berkaitan dengan soft skil dan hard  skill. Pernyataan 

ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyaningwati (2009), yang salah satu hasil 

penelitiannya menemukan bahwa kegiatan 

pengembangan diri dapat dilaksanakan dengan efektif 

dan efisien dilihat dari prestasi dan minat siswa, tetapi 

ketrampilan yang didapatkan kadang kurang 

mempunyai arti bagi mereka karena masih ada yang 

harus mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

pelatihan yang didapat. 

Program pengembangan diri tidak terbatas pada 

program untuk membantu ketercapaian tujuan 

kurikuler saja, tetapi juga mencangkup pemantapan 

dan pembentukan kepribadian yang utuh termasuk 

didalamnya pengembangan minat, bakat dan 

kreativitas siswa.Program pengembangan diri harus 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menunjang 

kegiatan kurikuler, maupun pengembangan 

pembentukan kepribadian siswa.Program 

pengembangan diri yang terdapat di dalam KTSP 
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diterapkan dalam kurikulum Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 1 Kebumen.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala 

sekolah,program pengembangan diri yang ada di SMP 

Negeri 1 Kebumen juga terdiri dari kegiatan terprogram 

dan tidak terprogram.Dalam penelitian ini penulis 

hanya membatasi pada kegiatan terprogram yaitu 

kegiatan layanan konseling dan kegiatan 

ekstrakurikuler.SMP Negeri I Kebumen merupakan 

salah satu SMP yang mempunyai layanan terbaik di 

Kabupaten Kebumen.Sekolah ini merupakan sekolah 

unggulan di Kabupaten Kebumen.SMP Negeri I 

Kebumen menetapkan visinya yaitu unggul dalam 

prestasi, mulia dalam akhlak, serta mampu 

berkompetisi di tingkat internasional.Misi SMP Negeri 1 

Kebumen, salah satunya adalah mengembangkan 

kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi peserta 

didik untuk meraih prestasi non  akademik.Sesuai 

dengan misinya SMP Negeri I Kebumen diharapkan 

mempunyai lulusan yang tidak hanya mempunyai 

prestasi di bidang akademik saja tetapi juga di bidang 

non akademik karena dalam arti luas pendidikan tidak 

harus selalu akademik, melainkan hal-hal umum yang 

bisa didapat dari luar juga merupakan pendidikan. 

 Menurut Mc Millan & Schumancher yang dikutip 

Hastowo(2006), menjelaskan bahwa sebuah 
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program,produk,atau kebijakan yang berlaku di 

masyarakat perlu dievaluasi untuk mendapatkan 

umpan balik,dan evaluasi yang baik adalah yang 

didasarkan atas data-data akurat dari sebuah 

penelitian.Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dalam perencanaan (planning), peningkatan 

(inproving), dan persetujuan/pembenaran atau 

penolakan (justifying or not justifying) terhadap sebuah  

prosedur, program atau sebuah produk yang dilempar 

ke masyarakat.  

Di SMP Negeri 1 Kebumen belum pernah 

dilakukan evaluasi implementasi program 

pengembangan diri secara formal yang 

bertanggungjawab, sehingga belum diketahui program, 

implementasinya, dan pengalaman terbaik yang 

bermanfaat untuk menjadi contoh bagi SMP yang 

lain.Padahal dari sudut manajemen,evaluasi itu penting 

untuk keberlangsungan program itu 

sendiri.Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

satu informan di SMP Negeri I Kebumen diperoleh 

sebagai berikut Selama ini pemahaman evaluasi 

sebagai evaluasi hasil belajar yang bertujuan untuk 

mengukur apakah pembelajaran berbagai bidang ilmu 

sudah mencapai tujuan yang ditentukan kurikulum 

pembelajaran, Pemahaman tentang pengembangan diri 

pada umumnya yaitu hanya kegiatan ekstrakurikuler 



6 
 

saja, Selama ini kegiatan pengembangan diri sering 

dikesampingkan dari kegiatan kurikuler lainnya,dan 

kesulitan memenuhi prestasi akademik dan non 

akademik di tingkat internasional. 

Salah satu model evaluasi yang dapat digunakan 

dalam penelitian ini  adalah model CIPP (Context, Input, 

Prosses, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. 

Alasan pemilihan model ini untuk mengevaluasi 

program pengembangan diri karena model ini bersifat 

mendasar, menyeluruh, dan terpadu. Bersifat mendasar, 

karena mencakup objek-objek inti program 

pengembangan diri yaitu tujuan, materi, proses 

pembelajaran, dan evaluasi itu sendiri. Menyeluruh 

karena evaluasi juga difokuskan pada seluruh pihak 

yang terkait dalam praktik pendidikan dan 

pengimplementasian program pengembangan 

diri.Sedangkan terpadu karena proses evaluasi ini 

melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam praktik 

pendidikan terutama siswa. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang evaluasi 

implementasi program pengembangan diri karena 

melihat prestasi akademik dan non akademik yang 

sudah diperoleh siswa siswi SMP Negeri I Kebumen 

selama lima tahun terakhir.Penulis melakukan 

penelitian di SMP Negeri 1 Kebumen alasanya pertama 
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SMP Negeri 1 Kebumen merupakan salah satu SMP 

favorit di Kabupaten Kebumen,yang mana mempunyai 

tuntutan untuk mendidik siswa tidak saja mempunyai 

kemampuan dibidang akademik saja yang bagus tetapi 

juga mempunyai bakat, dan kreativitas di bidang non 

akademik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada 

diatas penulis berusaha merumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Sejauhmana tingkat ketercapaian tujuan 

pengembangan diri di SMP Negeri I Kebumen? 

2. Bagaimana prospek kelanjutan kebijakan 

program pengembangan diri yang ada di SMP 

Negeri I Kebumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

melakukan evaluasi tentang implementasi program 

pengembangan diri siswa di SMP Negeri 1 Kebumen 

yang bertujuan untuk mengetahui:  

1. Tingkat ketercapaian pengembangan diri di SMP 

Negeri I Kebumen, 

2. Prospek keberlanjutan program pengembangan 

diri di SMP Negeri I Kebumen. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi para peneliti dan pengamat pendidikan, 

khususnya masalah manajemen peningkatan mutu 

sumber daya manusia dengan program pengembangan 

diri. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang berarti bagi: 

a. Siswa, berupa dimilikinya bakat dan kreativitas 

siswa, sehingga membentuk siswa yang terampil, 

percaya diri, dan mandiri. 

b. Sekolah, dapat mengambil keputusan mengenai 

langkah-langkah strategis apa saja yang perlu 

diambil dalam mengembangkan program 

pengembangan diri siswa bagi peserta didik 

dimasa yang akan datang. 

 

 

 


