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A. Pengembangan Diri 

Menurut teori pendidikan, khususnya psikologi 

pendidikan, istilah pengembangan diri dapat 

disepadankan dengan  istilah pengembangan 

kepribadian, yang sudah lazim digunakan dan banyak 

dikenal. Walaupun sebenarnya istilah diri (self) tidak 

sepenuhnya identik dengan kepribadian 

(personality). Menurut  Sukmadinata yang dikutip oleh 

Sudrajat (2008), istilah diri dalam bahasa psikologi 

disebut pula sebagai aku, sedangkan ego atau self yang 

merupakan salah satu aspek sekaligus inti dari 

kepribadian, yang di dalamnya meliputi segala 

kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita, baik yang 

disadari atau pun yang tidak disadari, sedangkan Aku 

yang disadari oleh individu biasa disebut self picture 

(gambaran diri) dan aku yang tidak disadari disebut 

unconscious aspect of the self (aku tak sadar). 

Salah satu dari teori psikologi perkembangan 

adalah teori konvergensi. Menurut Lisa (2009), isi teori 

konvergensi yaitu faktor pembawaan maupun 

pengalaman atau lingkungan mempunyai peranan yang 

penting dalam mempengaruhi dan menentukan 



perkembangan individu. Jadi teori ini berpendapat 

bahwa manusia dalam perkembangan hidupnya 

dipengaruhi oleh bakat/pembawaan dan lingkungan, 

atau oleh dasar dan alam. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi teori konvergensi yaitu faktor bakat. 

Bakat merupakan potensi-potensi yang memungkinkan 

individu berkembang ke suatu arah jadi bukanlah 

sesuatu yang telah jadi dan terbentuk pada waktu 

individu dilahirkan, tetapi baru. Agar potensi siswa 

tersebut teraktualisasikan maka dibutuhkan 

kesempatan untuk mengaktualisasikan bakat-bakat 

tersebut, serta dukungan lingkungan yang baik sangat 

diperlukan dalam perkembangan individu. Berdasarkan 

teori bakat (talent theory), dikatakan bahwa seseorang 

itu ada yang diberi bakat bawaan berupa kemampuan 

praktek atau teknik (Ibrahim, 2012). 

Berdasarkan rumusan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

pengembangan diri, dapat diketahui bahwa 

pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran 

yang harus diasuh oleh guru. Jadi pelaksanaan 

kegiatan pengembangan diri jelas berbeda dengan 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran. 

Kegiatan belajar mengajar untuk setiap mata pelajaran 

dilaksanakan dengan lebih mengutamakan pada 

kegiatan tatap muka di kelas sesuai kurikulum 

(pembelajaran reguler), di bawah untuk hal ini 



dimungkinkan dan bahkan sangat disarankan untuk 

mengembangkan kegiatan pembelajaran di luar kelas 

guna memperdalam materi dan kompetensi yang 

sedang dikaji dari setiap mata pelajaran. 

 Selanjutnya Rusman (2008), mengemukakan 

bahwa pengembangan diri di sekolah merupakan salah 

satu komponen penting dari struktur KTSP yang 

diarahkan guna terbentuknya keyakinan, sikap, 

perasaan, dan cita-cita para peserta didik yang 

realistis.Pada gilirannya hal itu dapat mengantarkan 

peserta didik untuk memiliki kepribadian yang sehat 

dan utuh.Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan 

secara klasikal pada jam efektif.Namun seyogianya 

lebih banyak dilakukan di luar jam regular (jam efektif), 

baik melalui kegiatan yang dilembagakan maupun 

secara tertanggung jawab guru yang berkelayakan dan 

memiliki kompetensi di bidangnya.Berdasarkan uraian 

di atas, dapat dikemukakan bahwa pengembangan diri 

adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan 

mengoptimalkan bakat dan kemampuan siswa yang 

banyak dilakukan pada saat kegiatan ekstrakurikuler. 

Sesuai Balitbang (2007), kegiatan pengembangan 

diri merupakan upaya pembentukan watak dan 

kepribadian serta pengembangan bakat,minat dan 

keunikan diri peserta didik yang dilaksanakan melalui 

kegiatan-kegiatan berikut ini:1)Kegiatan pelayanan 

bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara 



terjadwal  dua jam di dalam kelas dan di ruang 

konseling serta pelayanan yang bersifat insidental 

kepada peserta didik berkenaan dengan masalah diri 

pribadi,dan kehidupan sosial, b. kegiatan belajar, dan 

pengembangan karir,2)Kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan secara terjadwal di luar kelas oleh guru – 

guru pembina ekstra kurikuler, dikoordinir oleh 

Wakasek kesiswaan.Peran Konselor dalam hal ini 

sebagai need assesment dan wadah untuk memberikan 

pembinaan mengenai pengembangan potensi peserta 

didik, pelayanan konsultasi serta membantu mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul 

dalam kegiatan tersebut,3)Pembiasaan yang 

ditumbuhkan melalui kegiatan rutin, spontan, dan 

keteladanan yang baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas,Sedangkan pembiasaan melalui kegiatan 

terprogram dilaksanakan secara bertahap disesuaikan 

dengan kalender pendidikan, semua guru berpartisipasi 

aktif dalam membentuk watak,kepribadian dan 

kebiasaan positif.Peran konselor dalam hal ini 

memberikan bimbingan dan konseling, arah 

pengembangan kebiasaan peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari dan sekaligus mengkoordinir 

penilaian prilaku mereka melalui pengamatan guru-

guru terkait. 

Pengembangan diri bertujuan memberikan 

kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan 



mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan,bakat 

dan minat setiap peserta didik yang sesuai dengan 

kondisi sekolah karena pengembangan diri mempunyai 

arti bentuk,rancangan dan metode yang terkait dengan 

bahan ajar yang relevan untuk bakat dan minat peserta 

didik yang dimana memerlukan pembina khusus sesuai 

dengan keahliannya.Selain itu pengembangan diri di 

sekolah mempunyai tujuan agar peserta didik dapat 

mengembangkan bakat dan keterampilannya sehingga 

bakat peserta didik lebih terarah dan berkembang 

selain itu untuk meningkatkan prestasi serta 

melanjutkan studinya seperti dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1 butir 6 yang mengemukakan bahwa 

konselor adalah pendidik,begitu pula dengan pasal 3 

bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik.Pasal 4 ayat 4 

menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan 

memberi keteladanan,membangun kemauan,dan 

mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran dan Pasal 12 Ayat (1b) yang menyatakan 

bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan 

sesuai dengan bakat,minat,dan kemampuannya 

(Depdikbud, 2003). 

 Namun penyelenggaraan kegiatan pengembangan 

diri yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan banyak 



kendala,salah  satunya yaitu seluruh sekolah telah 

melaksanakan program pengembangan diri,namun 

belum semuanya menyusun program/panduan 

pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam standar pengelolaan.Berkaitan dengan 

permasalahan/kendala dan masukan tersebut,maka 

Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan 

Panduan Model Pengembangan Diri  (Balitbang, 2006). 

1. Kegiatan Layanan Konseling 

Sebagian dari pengembangan diri dilaksanakan 

melalui pelayanan konseling.Dengan demikian 

pengembangan diri hanya merupakan sebagian dari 

aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling secara 

keseluruhan.Jadi,pengembangan diri tidak 

menggantikan fungsi bimbingan dan konseling 

melainkan sebagai wilayah komplementer dimana guru 

dan konselor memberikan kontribusi dalam 

pengembangan diri konseli.Menurut Hartono (2009), 

layanan konseling merupakan bagian integral dalam 

sistem pendidikan di sekolah,dan akan memberikan 

kontribusi dalam memandirikan peserta didik bila 

dikelola dan dilakukan secara profesional oleh 

seseorang guru pembimbing sebagai konselor sekolah 

yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan 

konseling.Lebih lanjut Hartono menjelaskan bahwa 

eksistensi bimbingan dan konseling dalam sistem 

pendidikan formal merupakan keniscayaan (harus ada-



-tidak boleh tidak),sehingga tidak bisa dikelola secara 

asal-asalan yang justru akan merugikan perkembangan 

konseli (peserta didik).  

Menurut Balitbang (2006),pelayanan konseling di 

sekolah/madrasah  merupakan usaha membantu 

peserta didik   dalam pengembangan kehidupan 

pribadi,kehidupan sosial,kegiatan belajar,serta 

perencanaan dan pengembangan karir.Pelayanan 

konseling  memfasilitasi pengembangan peserta didik, 

secara individual, kelompok dan atau klasikal, sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, 

perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang 

dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi 

kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi 

peserta didik.Selanjutnya Balitbang, menjelaskan 

bahwa konseling diartikan sebagai pelayanan bantuan 

untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun 

kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang 

secara optimal, dalam bidang pengembangan 

kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan 

belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis 

layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-

norma yang berlaku. 

 Menurut Prayitno yang dikutip oleh Bukit (2009), 

penilaian bimbingan konseling berorintasi pada 

perubahan tingkah laku (termasuk didalamnya 

pendapat, nilai dan sikap)  serta perkembangan siswa, 



oleh karena itu penilaian bimbingan konseling tidak 

dapat dilakukan melalui ulangan, pemeriksaan hasil 

pekerjaan rumah, tes maupun ujian, melainkan 

dilakukan dalam proses pencapaian kemajuan 

perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa itu 

sendiri. 

2. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Balitbang (2006), menjelaskan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar 

mata pelajaran untuk membantu pengembangan 

peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan 

di sekolah/madrasah. 

Menurut Susiatin yang dikutip Amal (2005), 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari proses 

perkembangan dan pendewasaan siswa, karena secara 

tidak langsung kegiatan ekstrakurikuler dapat 

membuat siswa berdisiplin dan bertanggung jawab.  

Visi kegiatan ekstrakurikuler adalah 

berkembangnya potensi, bakat dan minat secara 

optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan 

kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri 

sendiri, keluarga dan masyarakat. Adapun misi 

kegiatan ekstrakurikuler adalah: 1) Menyediakan 

sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik 



sebagai kegiatan pengembangan diri di luar mata 

pelajaran, 2) Menyelanggarakan kegiatan di luar mata 

pelajaran dengan mengacu kepada kebutuhan, potensi, 

bakat dan minat peserta didik (Depdiknas, 2007). 

Kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan 

disekolah, antar sekolah satu dan sekolah yang lainnya 

tentu saja berbeda. Perbedaan itu bisa dimengerti 

karena terdapat perbedaan minat dan kebutuhan 

siswa, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, 

potensi sekolah dan potensi daerah yang bersangkutan. 

Kegiatan ekstrakurikuler berada dibawah seksi-seksi 

dala struktur kepengurusan OSIS sekolah serta 

ditangani oleh guru-guru atau Pembina yang mengusai 

bidang ekstrakurikuler tersebut. 

 

 

 

B. Evaluasi Program Pendidikan 

Kata evaluasi merupan kata serapan dari 

evaluation (bahasa Inggris). Definisi yang dituliskan 

dalam kamus Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of 

Current English , AS Hornby, 1986 yang dikutip 

Arikunto dan Jabar (2008), Sedangkan menurut Taylor 

yang dikutip oleh Tayibnapis (2008) menyatakan bahwa 

evaluasi ialah proses yang menentukan sejauh mana 

tujuan pendidikan dapat dicapai. 



Evaluasi dalam bidang bidang pendidikan 

biasanya selalu dikaitkan dengan penilaian hasil proses 

belajar mengajar, namun konsep evaluasi memiliki arti 

lebih luas daripada penilaian proses belajar mengajar. 

Berdasarkan definisi evaluasi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk 

memperoleh data tentang bekerjanya suatu program, 

yang selanjutnya informasi tersebut dapat digunakan 

untuk menjadi alternatif dalam pengambilan 

keputusan. 

Istilah “program” dapat diartikan secara khusus 

maupun umum. Secara umum program dapat diartikan 

sebagai rencana, sedangkan secara khusus, apabila 

dikaitkan dengan evaluasi, maka program dapat 

didefinisaikan sebagai satu unit atau kesatuan kegiatan 

yang merupakan implementasi dari suatu kebijakan, 

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan 

terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan 

sekelompok orang  Arikunto dan Jabar (2008). 

Evaluasi memiliki dua kegiatan utama yaitu: 

Pengukuran atau pengumpulan data dan 

membandingkan hasil pengukuran dan pengumpulan 

data dengan standar yang digunakan. Berdasarkan 

hasil perbandingan ini akan didapatkan kesimpulan 

bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu layak atau 

tidak, relevan atau tidak, efisien dan efektif atau tidak. 

Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi 



dari evaluator untuk pengambil keputusan (decisios 

maker). Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip 

Arikunto dan Jabar (2008), ada empat kemungkinan 

kebijakan yang dilakukan berdasarkan hasil dalm 

pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu 1) 

Menghentikan program, karena dipandang bahwa 

program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak 

dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, 2) 

Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang 

kurang sesuai dengan yang diharapkan (terdapat 

kesalahan tetapi hanya sedikit, 3) Melanjutkan 

program, karena pelaksanaan program menunjukkan 

bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan 

harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat, 4) 

Menyebarluaskan program,(melaksanakan program 

ditempat-tempat lain atau mengulangi lagi program 

dilain waktu), karena program tersebut berhasil dengan 

baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat 

dan waktu yang lain. 

 Untuk mengetahui efektivitas suatu program, 

perlu dilakukan penilaian terhadap manfaat atau daya 

guna program tersebut. Penilaian terhadap manfaat 

atau daya guna disebut juga dengan evaluasi 

Stufflebeam, 1974, dalam Tayibnafis (2008). Dulu, 

evaluasi hanya berfokus pada hasil yang dicapai.  Jadi, 

untuk mengevaluasi objek pendidikan, seperti halnya 

pembelajaran, hanya berfokus pada hasil yang telah 



dicapai peserta. Akhir-akhir ini, usaha evaluasi 

ditujukan untuk memperluas atau memperbanyak 

variabel evaluasi dalam bermacam-macam model 

evaluasi. 

Evaluasi dapat dilakukan dengan memilih 

pendekatan yang sesuai dengan informasi apa yang 

dibutuhkan dan mempertimbangkan segi kelebihan 

dan kelemahannya. Menurut Arikunto dan Jabar 

(2008), model pendekatan yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan evaluasi, yaitu: Goal Oriented Evaluation 

Model, Goal Free Evaluation Model, Formatif Sumatif 

Evaluation Model, Countenance Evaluation Model, 

Reponsive Evaluation Model, CSE-UCLA Evaluation 

Model, CIPP Evaluation Model,  dan Discrepancy Model. 

Penelitian ini mengguakan model CIPP (Context, 

Input, Proses, Product) yang dikembangkan oleh Daniel 

Stufflebeam pada tahun  1966. Stufflebeam 

mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan 

(deleniating), memperoleh, dan menyediakan informasi 

yang  berguna untuk menilai alternatif-alternatif 

pengambilan keputusan. Sesuai dengan nama 

modelnya, model ini membagi menjadi empat jenis 

kegiatan evaluasi yaitu: evaluasi konteks (Context 

Evaluation), evaluasi masukan (Input Evaluation), 

evaluasi proses (Process Evaluation) dan evaluasi hasil 

(Product Evaluation).  



Nana dan Ibrahim (2004), meneterjemahkan 

masing-masing dari dimensi tersebut sebagai berikut: 

Context adalah situasi atau latar belakang yang 

mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi 

pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem 

yang bersangkutan, seperti misalnya masalah 

pendidikan yang dirasakan, keadaan ekonomi Negara, 

pandangan hidup masyarakat. Input adalah 

sarana/modal/bahan dan rencana strategi yang 

ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 

Process adalah pelaksanaan strategi dan penggunaan 

sarana/modal/bahan di dalam kegiatan nyata di 

lapangan. Product adalah hasil yang dicapai baik 

selama maupun pada akhir pengembanga sistem 

pendidikan yang bersangkutan. 

Implementasi evaluasi model CIPP menurut 

Kaufman & Thomas yang dikutip oleh Wirawan (2012),  

adalah sebagai berikut:  

1. Context Evaluation (evaluasi konteks) 

 Evaluasi konteks adalah jenis evaluasi yang 

paling mendasar. Tujuannya adalah menyediakan 

alasan yang logis terhadap penentuan sasaran. 

Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan 

bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

program yang berkaitan dengan relevansi lingkungan 

pendidikan, menentukan kebutuhan yang ingin 

dicapai, menentukan kelayakan program, 



menggambarkan keinginan dan kondisi faktual 

lingkungan, mengidentifikasi kesenjangan kebutuhan 

yang ditemui. 

2.  Input Evaluation (evaluasi masukan) 

Evaluasi input ditunjukan untuk memberikan 

informasi untuk menetukan bagaimana menggunakan 

sumber daya untuk mencapai sasaran program atau 

meliputi menentukan sumber-sumber yang ada, 

alternatif apa yang diambil, apa rencana dan setrategi 

untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur 

kerja untuk mencapainya.Tekanan evaluasi input 

adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh 

pembuat keputusan program. keputusan tersebut 

mencakup masalah-masalah cara menyusun program 

instruksional untuk embuat kegunaan sumber dalam 

mencapai sasaran program yang telah ditentukan. 

3. Process Evaluation (evaluasi proses) 

Evaluasi proses untuk membantu 

mengimplementasikan keputusan, sampai sejauh mana 

rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? 

Merupakan kegiatan penilaian selama berlangsungnya 

pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi proses memiliki 

kesamaan dengan evaluasi formatif. Keduanya 

digunakan pada saat program sedang dilaksanakan, 

sesuai atau tidak dengan rencana. Evaluasi proses 

diperlukan untuk memberikan umpan balik secara 



periodic kepada orang-orang yang bertanggung jawab 

terhadap penerapan prosedur. 

4.  Product Evaluation (evaluasi hasil) 

Evaluasi produk bertujuan mengukur dan 

menginterpretasikan pencapaian tidak  hanya pada 

akhir pelaksanaan program, tetapi juga selam program 

berlangsung. Evaluasi produk bisa juga berkaitan 

dengan hasil dari pelaksanaan program, untuk 

membantu keputusan selanjutnya dan terjadi selama 

ada atau setelah program selesai dengan menekankan 

pada pengumpulan informasi yang diperlukan untuk 

membantu keputusan sehubungan dengan pogram 

diklat. Digunakan sebagai penilaian-penilaian sampai 

seberapa jauh pelaksanaan telah mencapai tujuan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk 

mengetahui sejauh mana hasil yang diperolah 

memberikan kompetensi pada peserta didik. 

Menurut Marheni (2007), mengemukakan bahwa 

evaluasi terhadap variabel konteks mencakup evaluasi 

yang berkaitan dengan lingkungan yaitu meliputi 

kemajuan iptek, nilai dan harapan masyarakat, 

dukungan pemerintah dan masyarakat, kebijakan 

masyarakat, kebijakan pemerintah, landasan yuridis, 

tuntutan ekonomi, tuntutan globalisasi, tuntutan 

pengembangan diri, dan output untuk sukses. 

Kemudian Nurhadi 2003 yang juga dikutip oleh Rida 

(2011), mengemukakan variabel konteks dalam 



implementasi program meliputi tujuan program, sasara 

program, manfaat pelaksanaan program, ketenagaan, 

strategi pelaksanaan program, pengukuran hasil, dan 

manajemen/organisasi.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang 

termasuk komponen konteks sebagai pendukung dalam 

implementasi program pengembangan diri antara lain 

meliputi visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, 

program pengembangan diri, dan partisipasi 

masyarakat dalam program pengembangan diri. 

Komponen evaluasi masukan yang mendukung 

program pengembangan diri menurut Makmun 2006 

yang dikutip oleh Rida (2011), membagi input menjadi 

1) raw input, berupa siswa yang meliputi karakteristik 

siswa, jumlah siswa dan potensi siswa, 2) instrumental 

input yang berupa sarana dan prasarana yag terdiri 

dari media, alat/bahan, dan sumber pelajaran, 3) 

environmental input, yang berupa lingkungan yakni 

lingkungan fisik, social dan cultural. Sedangkan 

Mulyasa (2004), menyatakan imput pendidikan 

meliputi perencanaan dan evaluasi, kurikulum, 

pembelajaran, ketenagaan, fasilitas, keuangan, 

paartisipasi, hubungan sekolah, dan iklim sekolah. 

Menurut Widoyoko (2009), mengemukakan bahwa 

komponen evaluasi masukan meliputi : 1) Sumber daya 

manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana 

atau anggaran, dan 4) Berbagai prosedur dan aturan 



yang diperlukan.Berdasarkan uraian diatas yang 

termasuk dalam komponen evaluasi masukan dalam 

implementasi program pengembangan diri meliputi 

kurikulum, guru, siswa, sarana dan prasarana, dan 

lingkungan. 

Evaluasi proses adalah evaluasi yang bertujuan 

untuk membantu pelaksanaan program. Arikunto 

(2007), mengemukakan evaluasi proses diarahkan pada 

seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam 

program apakah sudah sesuai dengan rencana 

program. Kemudian Adhi 2003 yang dikutip oleh Rida 

(2011), mengemukakan bahwa evaluasi proses 

menyangkut kompetensi psikomotor yang mencandra 

kemapuan personal dalam berbagai ketrampilan 

pelaksanaan program.Berdasarkan uraian diatas yang 

termasuk dalam komponen evaluasi proses dalam 

implementasi program pengembangan diri meliputi 

perencanaan program pengembangan diri, pelaksanaan 

pengembangan diri, dan penilaian program 

pengembangan diri. 

Evaluasi hasil berkenaan dengan penguasaan, 

pemahaman, dan keterampilan atau kemajuan yang 

telah dialami siswa terhadap tujuan atau nilai yang 

telah ditetapkan dalam program. Menurut Mulyasa, 

(2002), komponen hasil pendidikan meliputi prestasi 

baik prestasi akademik maupun non akademik.  



Selanjutnya Kaufman & Thomas pada dasarnya 

evaluasi model CIPP berisikan tiga langkah utama, 

yaitu: penggambaran (delineating), pencapaian 

(obtaining), penyediaan informasi (providing). Penilaian 

model CIPP ini pada dasarnya berfungsi untuk 

membantu penanggung jawab program dalam 

mengambil keputusan  yaitu meneruskan, 

memodifikasi, atau menghentikan program. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kegiatan pengembangan diri dapat dilaksanakan 

secara rutin/spontan dan terprogram.Rutin 

dan/spontan dapat dilakukan oleh warga sekolah, 

sedangkan terprogram dilaksanakan melalui 

perencanaan oleh guru BK/guru mapel maupun tenaga 

pendidik lainnya sesuai dengan program yang akan 

dilaksanakan.Komite sekolah, orang tua dan 

lingkungan sekolah dapat memberikan masukan 

kepada sekolah melalui rapat rutin atau rapat pleno. 

Pelaksanaan program pengembangan diri 

melibatkan guru BK, guru mapel, wakasek kurikulum 

dan wakasek kesiswaan.Kegiatan layanan konseling 

melibatkan guru BK dan kegiatan ekstrakurikuler 

melibatkan guru mapel dan apabila kurang mencukupi, 

Pembina kegiatan ekstrakurikuler dapat mengambil 

dari luar sesuai dengan bidangnya.Penilaian dapat 



dilakukan dengan mengamati/observasi terhadap 

perilaku siswa sehari hari dan pada waktu 

melaksanakan kegiatan dan hasil penilaian diketahui 

oleh wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum dan 

kemudian dilaporkan kepala sekolah.Hasil dari 

pelaporan digunakan untuk tindak lanjut program 

pada semester berikutnya atau tahun ajaran 

berikutnya. Dalam tindak lanjut ini melibatkan semua 

guru baik guru BK maupun guru mapel, wakasek 

kurikulum, wakasek kesiswaan dan juga kepala 

sekolah. 
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D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian Suntoro (2011), tentang pengelolaan 

layanan pengembangan diri siswa menemukan bahwa 

(1)Perencanaan program kegiatan pengembangan diri 

dirancang dalam bentuk kegiatan layanan bimbingan 

konseling dan ektrakurikuler, perencanaan program  

ekstrakurikuler  dibuat oleh  Pembina ekstrakurikuler 

yang diketahui oleh kepala sekolah.Program 

ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh sekolah 

berdasarkan kebutuhan siswa. Perencanaan kegiatan 

pengembangan melalui kegiatan ekstrakurikler memuat 

tema kegiatan, semester, tahun pelajaran, tujuan, 

sasaran, waktu pelaksanaan, jenis kegiatan, dan 

sumber  dana. (2)Pelaksanaan kegiatan pengembangan 

diri dilakukan di luar jam pelajaran, dan merupakan 

implementasi program yang telah ditetapkan yang 

harus diikuti oleh siswa dalam rangka pembentukan 

watak dan perilaku siswa. (3)Evaluasi kegiatan 

pengembangan diri khususnya melalui kegiatan  

ekstrakurikuler dilakukan oleh  masing-masing 

pembina untuk mengetahui perubahan perilaku siswa , 

baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian 

dilakukan melalui tes dan non tes, hasil akhir berupa 

nilai kualitatif yang dituangkan dalam nilai rapor. 

Evaluasi kegiatan pengembangan diri bidang 

ekstrakurikuler merupakan evaluasi yang  bertujuan 



mengetahui ketepatan jenis kegiatan dengan kegiatan 

yang diinginkan siswa, hasil evalusi kegiatan 

pengembangan diri bidang ekstrakurikuler berupa 

kualitatif yang nantinya digunakan oleh kepala sekolah 

sebagai pertimbangan penambahan atau pengurangan 

jenis kegiatan.  

Penelitan Ruspitasari (2012), tentang 

Implementasi Program Ekstrakurikuler Dalam 

Mewujudkan Pembentukan  Karakter Siswa 

menemukan bahwa program ekstrakurikuler 

mewujudkan pembentukan  karakter siswa.Karakter 

yang dapat dibentuk oleh semua jenis ekstrakurikuler 

diantaranya karakter disiplin, karakter tanggungjawab 

dan karakter tekun. Melalui pendidikan karakter 

seorang siswa akan menjadi cerdas 

emosinya.Kecerdasan emosi adalah bekal penting 

dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan 

karena dengannya seseorang akan dapat berhasil 

dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk 

tantangan untuk berhasil secara akademis. 

Penelitian Lestari (2008), tentang bimbingan 

konseling pada remaja dan prestasi akademik, hasil 

penelitianya menemukan bahwa pelayanan bimbingan 

konseling di kelas subjek terjadwal dengan rutin setiap 

minggunya selama satu jam. Guru BK mendapat 

kewajiban memanggil siswa untuk mengetahui 

permasalahan siswa dibidang akademik, sedangkan 



siswa mengikuti bimbingan konseling secara personal 

pada kelas 2 semester 2, dikarenakan pada kelas 2 

semester 1 subjek mengalami penurunan prestasi 

akademik. Oleh karena itu guru BK menyuruh subjek 

datang teratur ke ruang bimbingan konseling agar guru 

BK subjek dapat memantau sejauhmana 

perkembangan akademik subjek. Guru BK subjek juga 

memotivasi subjek dalam belajar sehingga subjek selalu 

rajin belajar dan tekun dalam mengerjakan PR. Ketika 

subjek mengalami kesulitan dalam bidang akademik, 

subjek berkonsultasi dengan guru BK subjek sehingga 

subjek tidak ketinggalan pelajaran dengan teman-

teman subjek. Ketika subjek masih sering membolos 

dan mempunyai kebiasaan malas belajar, guru BK 

subjek membantu subjek dengan cara menasehati 

sehingga subjek memiliki kebiasaan belajar positif dan 

tidak membolos lagi. Guru BK juga membantu subjek 

dengan memberikan masukan pada subjek dalam 

memilih universitas dan jurusan yang sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuan subjek sehingga subjek 

tidak salah langkah dalam menentukan masa depan 

subjek. Dengan layanan bimbingan dan konseling yang 

diberikan, dapat mempengaruhi prestasi akademik 

subjek di sekolah yang dapat dilihat dari beberapa nilai 

mata pelajaran di rapor subjek yang naik.  

Penelitian Fauziyah (2009), tentang Pengaruh 

Pengembangan Diri Melalui Layanan Konseling 



Terhadap Kepribadian Siswa menemukan bahwa ada 

pengaruh pengembangan diri melalui Layanan 

Konseling Terhadap Kepribadian Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 1 Losari, hal ini didukung hasil pengembangan 

diri melalui layanan konseling angka capaiannya 

adalah 1.598 rata-rata menjawab diatas angka capaian 

65,44% dari skor ideal dan dapat dikategorikan cukup 

baik, sedangkan kepribadian siswa ditemukan angka 

capaiannya 1.905 atau mencapai angka capaian 

79,37% dari skor ideal dapat dikategorikan cukup baik 

kepribadiannya namun sisanya menjawab kurang baik 

dan dapat diindikasikan sisanya berada pada 

kepribadian yang kurang.  Sedangkan hasil penelitian 

Isnaini (2012), menemukan bahwa keaktifan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler dan motivasi belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SMP 

Negeri 20 Malang.  

Penelitian Herawan (2009), menemukan bahwa 

pelaksanaan program pengembangan diri antara SMP 

Negeri 1 Padang dan SMP Negeri 3 Padang terdapat 

perbedaaan dalam penyebutan namanya. SMP Negeri 3 

Padang menyebut pengembangan  diri sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Penelitian Wikrama (2011),tentang Studi Evaluasi 

Pengembangan Budaya Kriya Melalui Program 

Pengembangan Diri Berbasis Seni Kriya hasil 

penelitannya menemukan bahwa berdasarkan hasil 



analisis data penelitian keempat variabel  yakni 

variabel  konteks, masukan, proses, dan produk 

kegiatan pengembangan diri budaya kriya melalui 

program pengembangan diri berbasis seni kriya pada 

smp negeri 1 susut-bangli bernilai positif. Artinya 

bahwa program ini tergolong sangat efektif ditinjau dari 

semua aspek. 

 Penelitian Anggraini (2011), Hubungan Keaktifan 

Ekstrakurikuler dan Kebiasaan Belajar dengan Prestasi 

Belajar Siswa SMA Negeri 1 Malang menemukan bahwa 

Ada hubungan yang signifikan antara keaktifan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler dan kebiasaan belajar dengan 

prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Malang. Namun 

hasil penelitian Hunt (2005),  menunjukkan salah 

satunya menunjukkan bahwa partisipasi dalam 

kegiatan ekstrakurikuler tidak meningkatkan nilai atau 

harapan pendidikan. 

Penelitian Rida (2011), tentang evaluasi 

implementasi pengembangan diri dalam konteks KTSP,  

menemukan bahwa komponen  konteks, masukan dan 

proses SMA Negeri 1 Selong hasilnya positif artinya siap 

melaksanakan pengembangan diri. SMA Negeri 2 

Selong komponen konteks dan masukan hasilnya 

positif tetapi komponen proses hasilnya negatif yang 

artinya cukup siap dalam melaksanakan 

pengembangan diri. SMA Negeri 3 Selong komponen 

konteks hasilnya positif dan komponen masukan dan 



proses hasilnya negatif yang artinya kurang siap 

melaksanakan pengembangan diri. Sedangkan hasil 

penelitian Made (2011), hasil penelitiannya menemukan 

bahwa pelaksanaan pengembangan diri pada SMA 

Negeri di Kabupaten Karangasem memperoleh hasil 

yang kurang efektif. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa efektifitas pelaksanaan program pengembangan 

diri pada SMA Negeri di Kabupaten Karangasem hanya 

input saja yang hasilnya positif (+), dengan kreteria 

efektif sedangkan yang lain hasilnya negatif (-) dengan 

kreteria kurang efektif, secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa pelakasanaan program  

pengembangan diri pada SMA Negeri di Kabupaten 

Karangasem memperoleh hasil yang kurang efektif. 

 

 

 


