
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada  bab ini akan disajikan hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ini 

dimaksudkan untuk menjawab masalah dan mencapai 

tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bab 

sebelumnya. Secara garis besar bab ini memuat profil 

tempat penelitian, hasil penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

A. Profil SMP Negeri I Kebumen 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Negeri I Kebumen 

Pada tanggal 1 Februari 1946, berdirilah SMP di 

Kebumen, milik Komite Nasional Indonesia (KNI), untuk 

menampung pelarian murid-murid SMP dari Bandung 

dan Jakarta - korban Agresi Belanda I berlokasi di 

belakang rumah dinas/wisma Pemda (sekarang). Dari 

KNI di oper ke kabupaten, selanjutnya karesidenan dan 

kemudian diserahkan ke Departemen (yang pada waktu 

itu Ibukota RI di Yogyakarta), mendapat nomor urut 13 

se-Indonesia. SMP yang semula berada di belakang 

Wisma Pemda, dikarenakan kondisi ruangan yang tidak 

mendukung, maka segera pindah ke SMP Masehi 

(sebelah Tugu Lawet). Dari lokasi SMP Masehi, karena 



gawatnya perang, pemerintah daerah mengungsi ke 

Prembun. SMP juga ikut pindah ke Prembun (di 

SR/Sekolah Rakyat Kabekelan). Tidak lama kemudian 

kembali ke Kebumen. Tetapi karena adanya Agresi 

Militer Belanda II (19 Desember 1948) SMP bubar. 

Kemudian berdirilah SMP darurat di Jeruk Agung- 

Klirong dan Sangubanyu-Buluspesantren, yang 

sebagain besar muridnya sama dengan SMP yang 

bubar tersebut. Setelah Belanda dinyatakan kalah, 

SMP kembali ke kota Kebumen bertempat di ST 

(sekarang SMPN 7 Kebumen) dengan membawa tempat 

duduk dan meja sendiri-sendiri, administrasi 

pendaftarannnya pun asal masuk. 

Pada tahun 1952 SMP kembali ke lokasi semula 

menempati tiga ruang yang telah di rehab, yang hingga 

kini masih berdiri megah. Pada tanggal 1 Agustus 1960 

berdirilah SMP baru integrasi dari SGB (Sekolah Guru 

B) sebagai SMP Negeri 2, maka SMP Negeri 1 (SMP 

Kebumen) dipandang terlalu luas, maka berdasarkan 

SK Menteri P & K tanggal 14 November 1963 Nomor 

165/B.III, yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak H. 

Suradi Hardjowarsito dipecah menjadi SMP Negeri 1 

Kebumen dan SMP Negeri 3 Kebumen sampai sekarang.  

2. Lokasi dan Luas Lahan 

Lokasi SMP Negeri I Kebumen berada Jl. Mayjen 

Sutoyo No. 22 dan mempunyai luas lahan 7.191𝑚2. 

Mempunyai ruang laboratorium dan fasilitas yang 



lengkap, mempunyai ruang ICT dan mempunyai 

fasilitas olahraga (lapangan dan alat) terpenuhi. 

3. Keadaan guru SMP Negeri I Kebumen 

Guru merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Guru memiliki tugas utama melaksanakan 

proses pembelajaran dan mendidik serta membimbing 

siswa untuk mencapai prestasi belajar secara optimal. 

Oleh karena itu pemberian tugas terhadap guru SMP 

Negeri I Kebumen diupayakan seoptimal mungkin 

sesuai kompetensi yang dimiliki secara proporsional. 

Sebagai upaya untuk meningatkan mutu pendidikan, 

SMP Negeri I Kebumen memiliki guru 42 orang.  

Jumlah guru SMP Negeri 1 Kebumen yang sudah 

menempuh S2 sebanyak 3 orang, yang sedang 

menempuh S2 sebanyak 3 orang dan lainnya sebanyak 

36 orang yaitu S1. 

4. Keadaan Siswa SMP Negeri I Kebumen 

Jumlah siswa SMP Negeri I Kebumen pada 

periode 2012/2013 terhitung hingga bulan September 

2012/2013, sekolah ini mempunyai 7 rombel dan 

setiap rombel terdiri dari 25 siswa. Jumlah siswa total 

SMPN I Kebumen sebanyak 523 siswa yang terdiri dari 

226 siswa laki-laki dan 297 siswa perempuan, dengan 

rincian  sebagaimana tabel 4.1 berikut: 

 

Tabel 4.1 

Daftar Jumlah Siswa SMP Negeri I Kebumen 



No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah  

1 VII 65 110 175 

2 VIII 70 103 173 

3 IX 91 84 175 

 Jumlah 

Siswa 

226 297 523 

Sumber: Hasil data sekunder, 2013  

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggambarkan implementasi 

program pengembangan diri di kalangan siswa SMP 

Negeri I Kebumen yang ditinjau dari komponen evaluasi 

konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses dan 

evaluasi hasil. 

1. Evaluasi konteks 

a. Visi sekolah 

Visi merupakan gambaran tentang masa depan 

(future) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam 

kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang 

diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses 

manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan 

datang. Konsep visi sekolah dapat mempengaruhi mutu 

pendidikan. Dari hasil wawancara mendalam dengan 

informan I diketahui bahwa visi SMP Negeri 1 Kebumen 

yaitu Unggul dalam prestasi, mulia dalam akhlak, serta 

mampu berkompetisi di tingkat internasional. Dalam 

merumusan visi harus disertai dengan indikator visi. 

Indikator visi yang terkait dengan program 

pengembangan diri yaitu unggul dalam prestasi dan 



unggul dalam pengembangan kepribadian dan layanan 

siswa (Hasil wawancara mendalam  tanggal 27 maret 

2013).Dengan demikian visi sekolah merumuskan dan 

menetapkan visi serta mengembangkanya berdasarkan 

profil sekolah.  

b. Misi sekolah 

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang 

harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan di masa datang. Atau dengan kata lain 

misi merupakan tindakan atau upaya untuk 

mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi 

dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan 

rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk 

mewujudkan visi. Dari hasil wawancara dengan 

informan I diketahui bahwa misi SMP Negeri 1 

Kebumen yang terkait dengan program pengembangan 

diri  yaitu Pertama, melaksanakan proses belajar 

mengajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan untuk mencapai prestasi akademik 

yang mengacu pada kurikulum bertaraf internasional, 

dan kedua,  mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler 

sesuai dengan potensi peserta didik untuk meraih 

prestasi non  akademik (Hasil wawancara mendalam 

tanggal 27 maret 2013). Dengan demikian sekolah juga 

merumuskan dan menetapkan misi serta 

mengembangkannya berdasarkan profil sekolah. 

c. Tujuan sekolah 



Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan 

misi.  Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada 

faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan 

setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus 

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus 

dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa 

mendatang. Berdasarkan hasil wawancara mendalam 

dengan informan I diketahui tujuan SMP Negeri 1 

Kebumen yang berkaitan dengan program 

pengembangan diri yaitu Pertama, sekolah mencapai 

standar proses pembelajaran yang berstandar 

internasional sehingga semua siswa dapat mencapai 

standar ketuntasan minimal. Kedua, sekolah 

meningkatkan pembinaan potensi peserta didik. Ketiga, 

sekolah mampu memenangkan lomba akademik finalis 

tingkat propinsi menjadi tingkat internasional. Dan 

Keempat, sekolah mampu memenangkan lomba 

akademik tingkat nasional (Hasil wawancara mendalam 

tanggal 27 maret 2013). 

Berdasarkan dokumen instrumen Supermonev 

(supervisi, monitoring dan evaluasi) dari Dirjend 

pembinaan SMP pada tahun 2012 dalam standar 

mengenai visi sekolah, misi sekolah dan tujuan sekolah 

yang ada di SMP Negeri 1 Kebumen memperoleh tingkat 

kelengkapan dan tingkat kesesuaian 100%. Dengan 



demikian tujuan sekolah juga dirumuskan dan 

ditetapkan serta dikembangkan berdasarkan profil 

sekolah. 

d. Program pengembangan diri 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 

II, pengembangan diri adalah upaya untuk 

meningkatkan minat dan bakat siswa sehingga 

diharapkan lebih berkembang. Senada dengan 

informan II, informan III menambahkan bahwa 

pengembangan diri adalah upaya mengembangkan 

bakat dan minat siswa baik akademik maupun non 

akademik (Hasil wawancara mendalam tanggal 21 

maret 2013). 

Cara penyusunan program pengembangan diri 

dengan menganalisa kebutuhan melalui penyebaran 

angket bakat dan minat siswa. Penyusunan program 

pengembangan diri melibatkan Kepala sekolah, 

wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan dan guru. 

Ruang lingkup program pengembangan diri meliputi 

kegiatan ekstrakurikuler dan layanan konseling. Yang 

terlibat dalam program pengembangan diri guru mapel 

atau guru yang mempunyai bakat dalam olahraga, dan 

seni.Untuk guru BK sudah terlibat namun belum 

maksimal. Cara menganalisis kebutuhan siswa dengan 

menyebarkan angket kepada siswa. (Hasil wawancara 

mendalam tanggal 21 maret 2013). 



Senada dengan pendapat dari informan II dan III, 

guru BK dan pembina ekstrakurikuler, menambahkan 

bahwa dalam menganalisis kebutuhan kegiatan 

layanan konseling melalui angket pemilihan 

ekstrakurikuler, analisa hasil angket, dan 

pengumpulan data. Sedangkan untuk kegiatan 

ekstrakurikuler  dengan melalui angket pilihan 

kegiatan ekstrakurikuler. 

Berdasarkan hasil dari formulir wawancara 

terbuka yang diberikan kepada 13 informan yang terdiri 

dari komite sekolah dan orang tua diperoleh hasil 

bahwa ruang lingkup program pengembangan diri di 

SMP Negeri I Kebumen meliputi Program pembiasaan 

jumat pagi (kebersihan, Olahraga, dan agama) dan 

program ekstrakurikuler, Program layanan konseling 

dan kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan 

ekstrakurikuler saja. Sedangkan hasil formulir terbuka 

yang dibagikan kepada orang tua siswa, semua orang 

tua yang menjadi informan tidak mengetahui ruang 

lingkup program pengembangan diri. Dengan demikian 

kegiatan sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana 

kerja tahunan dan dilaksanakan oleh penanggung 

jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediannya 

sumner daya yang ada. 

e. Partisipasi masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 

II, dalam hal partisipasi masyarakat ini komite sekolah 



mempunyai peran sebagai berikut:  memberikan 

dukungan dan pertimbangan kepada penyelenggara 

pendidikan, mengawasi penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah serta sebagai menjadi penghubung antara 

pihak sekolah dengan orangtua siswa (Hasil wawancara 

mendalam  tanggal 21 maret 2013). 

Selanjutnya informan II dan informan III 

mengatakan bahwa komite sekolah ikut berpartisipasi 

dalam program pengembangan diri. Partisipasinya yaitu 

mengikuti rapat rutin sebulan sekali dan rapat pleno 

setiap tahun ajaran baru. Sedangkan untuk orang tua 

siswa dalam program pengembangan diri  hanya 

membantu dalam hal dana (Hasil wawancara 

mendalam tanggal 21 maret 2013). 

Senada dengan pendapat dari informan II dan 

informan III, orang tua siswa mengatakan bahwa 

keterlibatan komite sekolah dalam program 

pengembangan diri yaitu dalam rapat penyusunan 

program. Sedangkan keterlibatan orang tua siswa 

berperan dalam kegiatan pelaksanaan program 

pengembangan diri karena kaitannya dengan dana. 

Ditinjau dari komponen evaluasi konteks, sekolah 

memiliki visi sekolah, misi sekolah dan tujuan sekolah 

yang menyangkut tentang program pengembangan diri. 

Program pengembangan diri yang terprogram di SMP 

Negeri I Kebumen meliputi layanan konseling dan 

kegiatan ekstrakurikuler.Peran partisipasi masyarakat 



sangat erat kaitannya dengan MBS namun, di sekolah 

ini peran serta masyarakat belum dilibatkan secara 

keseluruhan karena orang tua hanya berperan dalam 

hal dana saja. Bahkan ada orangtua siswa yang tidak 

mengerti program pengembangan diri yang ada di 

sekolah anaknya. Hal ini membawa implikasi orangtua 

tidak dapat memantau kegiatan apa yang dilakukan 

anaknya di sekolah dan kurangnya peran partisipasi 

masyarakat dapat menyebabkan ketidakberhasilan 

suatu program. 

2. Evaluasi masukan 

a. Kurikulum 

Kurikulum adalah rancangan yang berisikan 

pengaturan tentang tujuan, isi, bahan pelajaran dan 

cara menggunakan dalam penyelenggaraan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan 

sesuai yang diharapkan. Kurikulum merupakan alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang kedudukan 

sentral dalam proses pendidikan. Adanya kurikulum 

dapat mengarahkan setiap bentuk aktivitas 

pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan nasional dan tujuan sekolah, baik secara 

umum maupun secara khusus. Oleh sebab itu 

kurikulum dan pendidikan mempunyai hubungan yang 

tidak dapat dipisahkan, dimana pendidikan memiliki 

tujuan yang ingin dicapai yang dituangkan kedalam isi 

pendidikan yang berupa kurikulum. Jadi kurikulum 



dibuat sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan. Menurut informan 

III menyampaikan bahwa: 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 (Hasil wawancara mendalam 

tanggal 21 maret 2013). 

Pendapat tersebut sesuai dengan Undang-

Undang No. 20 Th.2003 tentang Sisdiknas yang 

menyatakan bahwa: 

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui 

bahwa kurikulum merupakan titik tolak dari kegiatan 

pembelajaran di setiap instansi sekolah. Kurikulum 

digunakan dan dikembangkan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran bagi guru 

dalam melaksanakan program pembelajaran terhadap 

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Struktur kurikulum di SMP Negeri I Kebumen dapat 

dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut:  

   Tabel 4.2 

Struktur kurikulum SMP Negeri I Kebumen 

Komponen Kelas dan alokasi waktu 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran  



1. Pendidikan Agama 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. B.Indonesia 4 4 4 

4. B. Inggris 6 6 6 

5. Matematika 6 6 6 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 6 6 6 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

8. Seni budaya 2 2 2 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga 
dan Kesehatan 

2 2 2 

10. TIK 2 2 2 

B. Muatan Lokal/B. Jawa 2 2 2 

C. PBKL* 2 2 2 

b. Pengembangan Diri 2 2 2 

Jumlah 42 42 42 

   Sumber: Hasil data sekunder, 2013 

 Keterangan: 

    *PBKL: Batik Kebumen dan Karawitan 

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa alokasi 

waktu untuk program pengembangan diri adalah 2 jam 

pelajaran atau 2 x 35 menit yaitu untuk layanan 

konseling. Layanan konseling yang berkenaan dengan 

pengembangan pribadi dan kehidupan sosial, masalah 

belajar dan pengembangan karier peserta didik. 

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan diluar 

jam pelajaran, namun menjadi bagian integral 

kurikulum. 

Berdasarkan pada hasil formulir wawancara 

terbuka yang diberikan guru BK, mengenai tujuan 

program pengembangan diri dalam bentuk layanan 

konseling diperoleh jawaban sebagai berikut: agar 

peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minat, 

meningkatkan kecakapan hidup sesuai dengan 



kebutuhan peserta didik, dan mengembangkan bakat 

dan minat siswa. Yang perlu disiapkan dalam 

perencanaan dalam kegiatan layanan konseling  adalah 

Sasaran layanan, jenis layanan, himpunan data, alat 

bantu, pelaksanaan waktu dan tempat. Sedangkan 

untuk pengembangan diri dalam bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler dengan menyiapkan materi yang akan 

diberikan khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler yang 

berkaitan dengan mata pelajaran dan menyiapkan 

media/alat yang akan digunakan untuk yang kegiatan 

ekstrakurikuler non mata pelajaran. Hal ini selaras 

dengan panduan pengembangan diri yang diterbitkan 

oleh BSNP yaitu : 

“Tujuan umum Pengembangan diri bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat,  minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, 

dengan memperhatikan kondisi sekolah. Tujuan khusus 

pengembangan diri yaitu Pengembangan diri bertujuan 

menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan 

Bakat , Minat, Kreativitas, Kompetensi dan kebiasaan dalam 

kehidupan, Kemampuan kehidupan keagamaan, 

Kemampuan sosial, dan Kemampuan belajar”. 

Program pengembangan diri yang ada di SMP 

Negeri I Kebumen sudah dimasukkan dalam struktur 

kurikulum dan pelaksanaannya untuk kegiatan 

layyanan konseling masuk dalam kelas 2 jam pelajaran 



dan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan diluar jam 

pelajaran. 

b.Guru 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa semua 

guru BK di SMP Negeri I Kebumen sudah pernah 

mengikuti pelatihan konseling dalam MGMP dan diklat 

PLPG dengan melakukan praktek konseling.Sedangkan 

untuk pembina ekstrakurikuler di SMP Negeri I 

Kebumen ditemukan beberapa jawaban sebagai 

berikut: Pembina mengikuti pelatihan sesuai dengan 

bidang kegiatan ekstrakurikuler yang diampu dan 

pelatih mempunyai sertifikat, Pembina tidak mengikuti 

pelatihan karena kegiatan ekstrakurikuler yang diampu 

sesuai dengan mata pelajaran dan kemampun masing-

masing pembina ekstrakurikuler.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan 

bahwa ada guru yang mengikuti pelatihan dan ada 

yang tidak mengikuti pelatihan. Jawaban diatas hanya 

sebagian dari 12 formulir wawancara terbuka yang 

disebarkan. Peneliti berusaha membaginya dalam 

beberapa kategori yang disajikan dalam tabel 4.3 

berikut: 

Tabel 4.3 

Pelatihan Kegiatan Ekstrakurikuler 

di SMP Negeri I Kebumen 

Jawaban Frekuensi Persentase 

(%) 

Mengikuti pelatihan 7 58, 33% 

Tidak mengikuti pelatihan 3 25% 

Belum pernah mengikuti pelatihan 2 16,67% 



Total 12 100% 

Sumber: Hasil data primer, 2013 

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa 7 

informan sudah mengikuti pelatihan dengan persentase 

58,33%, 3 informan tidak mengikuti pelatihan dengan 

persentase 25%, dan 2 informan belum pernah 

mengikuti pelatihan dengan persentase 16, 67%. 

Guru BK di SMP Negeri I Kebumen agar dapat 

memahami karakteristik siswa dengan cara sebagai 

berikut: melakukan pengamatan tingkah laku peserta 

didik, pengamatan hubungan sosial dan tingkah laku 

peserta didik, dan observasi tentang hubungan sosial 

siswa. Selain dengan melakukan pengamatan tingkah 

laku siswa, sekolah mengadakan tes bakat dan minat 

serta tes kecerdasan siswa sehingga memudahkan guru 

BK dalam memberikan layanan konseling. Sedangkan 

untuk Pembina ekstrakurikuler agar dapat mengerti 

karakteristik siswa, ditemukan beberapa jawaban 

sebagai berikut: melalui pelatihan-pelatihan yang rutin, 

melalui penyebaran angket minat ekstrakurikuler yang 

akan dipilih,seleksi performance tes sesuai 

ekstrakurikuler masing-masing, mengadakan 

pertemuan rutin yang sudah dijadwal, mengamati 

selama pembinanaan atau seleksi, melalui penyebaran 

angket kepada siswa mengenai minat ekstrakurikuler 

yang diikuti dan melalui pendekatan personal. 



Berdasarkan FGD dengan 9 informan pada aspek 

ini guru (guru BK dan Pembina ekstrakurikuler yang 

berkaitan dengan mata pelajaran) 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 melakukan 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. 

Guru BK di SMP Negeri I Kebumen juga 

mempunyai kreativitas dalam memberikan layanan 

konseling. Kreativitas yang dimaksud antara lain 

kretivitas dalam menyampaikan materi dan kreativitas 

dalam kegiatan.Sedangkan untuk pembina 

ekstrakurikuler, guru juga memiliki kreativitas dalam 

hal pemberian materi, sehingga kegiatan 

ekstrakurikuler tidak membosankan dan tidak 



menegangkan.Dari hasil penelitian, kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran antara lain meliputi 

dapat mengelola pembelajaran dengan baik, dapat 

mengelola kelas, dapat membuat perancangan 

pembelajaran sampai pada evaluasinya dan dapat 

menganalisis kebutuhan siswa. 

Ketersediaan guru pembina ekstrakurikuler 

berdasarkan dari hasil wawancara mendalam  dengan 

informan II, berasal dari guru mata pelajaran yang 

berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan diambil 

dari luar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang tidak 

berkaitan dengan mata pelajaran. Untuk kegiatan 

ekstrakurikuler yang diambil dari luar diantaranya 

yaitu rohis, narsyid, biola, basket, robotic, PMR dan 

MTQ (Hasil wawancara   mendalam tanggal 21 maret 

2013).  

Guru yang ada di SMP Negeri I Kebumen baik 

Pembina ekstrakurikuler maupun guru BK ada yang 

belum memahami ruang lingkup pengembangan diri 

sehingga pelaksanaannya belum optimal dan layanan 

konseling belum dilakukan secara menyeluruh. 

c. Siswa 

Formulir wawancara terbuka diberikan kepada 15 

siswa yang meliputi bakat, minat dan masalah belajar. 

Setelah membagikan formulir wawancara terbuka 

kepada 15 informan tentang bakat diperoleh hasil 

sebagai berikut: menggambar, catur, menulis, musik, 



menghitung, menari, menghapal sejarah, sepak bola, 

dan berenang. Setelah membagikan formulir 

wawancara terbuka kepada 15 informan tentang bakat 

diperoleh hasil antara lain sebagai berikut: menghafal 

sejarah, menari, kesenian, dan melukis. Ini hanya 

sebagian dari bakat siswa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam lampiran. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 

informan II, SMPN 1 Kebumen mempunyai 18 jenis 

kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari wajib dan 

pilihan. Yang wajib untuk kelas VII yaitu pramuka dan 

wajib untuk kelas VIII yaitu pramuka, rohis, english 

speech dan PMR. Tetapi siswa boleh memilih salah satu 

dari yang diwajibkan. Setiap siswa boleh mengikuti 

maksimal tiga jenis kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

ektrakurikuler di SMPN I Kebumen  dapat dilihat dalam 

tabel 4.4 berikut: 

 

Tabel 4.4 

Data Pilihan Kegiatan Ekstrakurikuler dan 
Peserta di SMP Negeri I Kebumen 

No Jenis Ekstrakurikuler  Peserta 

1. Mathematics Club 8 

2. Physics Club 11 

3. Biology Club 10 

4. Social Club 1 

5. Vocal Group 59 

6. Karawitan dan Tari 51 

7. English Club 13 

8 Leadership 0 

9 Pramuka 287 

10 KIR dan Robotic 53 



11 English Speech 47 

12 Jurnalistic 64 

13 PMR/UKS 24 

14 Volley Ball 56 

15 Basket Ball 57 

16 Rohis 79 

17 Biola 28 

18 Akapela/Nashid 18 

Sumber : Hasil data sekunder, 2013 

Berdasarkan hasil FGD dengan 9 informan yang 

terdiri dari guru, Pada umumnya 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. 

Siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

ada yang tidak sesuai dengan minat da bakat, hal ini 

dikarenakan minat dan bakat yang dimiliki mereka 

tidak ada dalam egiatan ekstrakurikuler yang 

disediakan oleh sekolah. 

d. Sarana dan prasarana penunjang 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 

informan III, untuk mengatasi kendala dalam 

tersedianya sarana dan prasarana yang kurang 

memadahi, sekolah membentuk struktur organisasi 



sekolah yang salah satunya yaitu divisi Standar sarana 

dan prasarana untuk mengadakan koordinasi dengan 

guru-guru untuk mendata sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk proses pengembangan diri. Kemudian 

dilanjutkan untuk melengkapi sarana dan prasarana 

penunjang yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana 

penunjang yang terkait dengan program pengembangan 

diri yang ada di SMP Negeri I Kebumen sudah 

memadai. Sarana dan prasarana penunjang yang 

dimaksud dalam penelitian ini meliputi media, 

alat/bahan penunjang dan buku sumber belajar (hasil 

wawancara mendalam tanggal 21 maret 2013). 

Hal senada juga dikatakan oleh informan I yang 

mengatakan bahwa sekolah mempunyai 8 divisi 

standar yaitu standar isi, standar proses, standar 

kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar 

pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan dan standar penilaian pendidikan yang 

mana setiap koordinator mengkoordinasi segala 

sesuatu yang dibutuhkan (Hasil wawancara mendalam 

tanggal 27 maret 2013). Sedangkan berdasarkan hasil 

formulir wawancara terbuka dengan siswa diperoleh 

jawaban Sapras kurang lengkap maka dilakukan FGD 

ternyata kurang lengkapnya karena tempatnya kurang 

luas. 

Dengan demikian, sarana dan prasarana 

penunjang program pengembangan diri yang ada di 



SMP Negeri Kebumen sudah lengkap atau sesuai 

dengan kebutuhan namun tempatnya kurang luas. 

e. Lingkungan 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 

informan I, informan II dan informan III, lingkungan 

sekolah sangat mendukung implementasi program 

pengembangan diri, baik dari lingkungan fisik sekolah, 

penataan lingkungan sekolah, lokasi sekolah dan 

suasana sekolah. komite sekolah, guru dan orang tua 

siswa juga sangat mendukung program pengembangan 

diri. Harapan sekolah terhadap program pengembangan 

diri yang ada di SMP Negeri I Kebumen supaya siswa 

dapat mengembangkan bakat dan minatnya serta dapat 

memperoleh juara OSN. Kondisi dan kualifikasi 

konselor di SMP Negeri I kebumen juga sudah 

memenuhi syarat. 

Lingkungan sekolah sangat mendukung 

pelaksanaan program pengembangan diri baik keadaan 

fisik sekolah, penataan lingkungan sekolah, lokasi 

sekolah maupun suasana sekolah.Sekolah 

menciptakan suasana iklim, dan lingkungan yang 

kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam 

prosedur pelaksanaan.  

Ditinjau dari komponen evaluasi masukan, 

kurikulum yang ada di SMP Negeri I Kebumen sudah 

memasukkan pengembangan diri ke dalam struktur 

kurikulum dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran baik 



kelas VII, VII dan IX yang meliputi layanan konseling 

dan kegiatan ekstrakurikuler sehingga siswa dapat 

mengembangkan bakat dan minatnya. Pengembangan 

diri dilaksakan diluar mata pelajaran sebagai bagian 

integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan ini dibimbing 

oleh guru BK dan Pembina ekstrakurikuler yang terdiri 

dari guru mata pelajaran dan pelatih yang diambil dari 

luar yang ahli dibidangnya.Guru sebaiknya melakukan 

pelatihan terkait dengan program pengembangan diri, 

namun pada kenyataannya di lapangan belum semua 

guru mengikuti pelatihan.Guru sudah dapat 

memahami siswa dan meningkatkan kreativiatas dan 

kemampuannya dalam pengembangan diri. Bakat dan 

minat yang dimiliki siswa belum berkembang melalui 

pengembangan diri karena tidak ada ekstrakurikuler 

yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Sarana dan 

prasarana yang dimiliki sekolah sudah lengkap dan 

mendukung program pengembangan diri.  

Namun siswa masih menganggap bahwa tempat 

pelaksanaan/ruanganya masih dianggap kurang luas. 

Lingkungan sekolah juga sudah mendukung 

pengembangan diri. Hal ini membawa implikasi 

pertama, siswa memilih ekstrakurikuler yang tidak 

sesuai dengan bakat dan minatnya, kedua, siswa 

merasa kurang leluasa dalam melakukan kegiatan 

pengembangan diri dan kemungkinan akan 

berpengaruh terhadap prestasi yang diperolehnya. 



3. Evaluasi Proses 

Formulir wawancara terbuka diberikan kepada 3 

informan guru BK dan 12 informan pembina 

ekstrakurikuler meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaian program pengembangan diri.  

a. Perencanaan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 

III, Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan digunakan 

dalam program pengembangan diri sudah 

direncanakan setiap akhir semester dalam rapat yang 

dihadiri komite, guru dan kepala sekolah (Hasil 

wawancara mendalam tanggal 21 maret 2013).  

Berdasarkan hasil penelitian SDM yang 

diperdayakan meliputi guru Pembina ekstrakurikuler, 

wali kelas, guru mata pelajaran dan orang tua/wali 

murid. Perencanaan dalam program pengembangan diri 

untuk kegiatan ekstrakurikuler guru membuat RPP dan 

menyiapkan media yang akan digunakan. Sedangkan 

untuk guru layanan konseling menyiapkan satlan. 

Sosialisasi program penngembangan diri dilakukan 

pada waktu Masa Orientasi Siswa (MOS). Layanan 

konseling meliputi layanan konseling dalam membina 

kegiatan akademik misalnya olimpiade dan layanan 

konseling dalam membina kegiatan non akademik 

seperti ekstrakurikuler. Perencanaan program 

pengembangan diri dirancang dalam bentuk kegiatan 



layanan bimbingan konseling dan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

b. Pelaksanaan  

Berdasarkan pada hasil penelitian Program 

pengembangan diri siswa  dilakukan dengan 

berorientasi pada siswa. asumsi yang mendasarinya 

adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk 

membantu anak didik. berorientasi pada siswa (student 

centered). Mengajar tidak ditentukan oleh selera guru, 

akan tetapi sangat ditentukan oleh siswa itu sendiri. 

Siswa memiliki kesempatan untuk belajar sesuai 

dengan gayanya sendiri. Dengan demikian, peran guru 

berubah dari peran sebagai sumber belajar menjadi 

peran sebagai fasilitator, artinya guru lebih banyak 

sebagai orang yang membantu siswa untuk belajar. 

Tujuan utama mengajar adalah membelajarkan siswa. 

Oleh sebab itu kriteria keberhasilan proses 

mengajartidak diukur dari sejauh mana siswa telah 

menguasai materi pelajaran akan tetapi diukur dari 

sejauh mana siswa telah melakukan proses belajar. 

Siswa tidak dianggap sebagai objek belajar yang dapat 

diatur dan dibatasi oleh kemauan guru, melainkan 

siswa ditempatkan sebagai subyek yang belajar sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuan yang 

dimilikinya. Oleh sebab itu, materi apa yang 

seharusnya dipelajari dan bagaimana cara 

mempelajarinya tidak semata-mata ditentukan oleh 



keinginan guru, akan tetapi memerhatikan setiap 

perbedaan siswa.   

Berdasarkan hasil temuan yang ada,bahwa 

layanan konseling yang diberikan pada guru BK sudah 

berkenaan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan 

berkenaan dengan masalah pribadi, sosial,dan belajar.  

Namun guru dalam memberikan layanan konseling 

belum secara menyeluruh kepada semua siswa karena 

disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan 

peserta didik saja. Guru BK sudah memberikan 

layanan konseling secara maksimal dengan 

melaksanakan kode etik, memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada siswa dan memberi kebebasan dalam 

menentukan cara menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan hasil dari formulir wawancara 

terbuka diperoleh jawaban bahwa Guru BK maupun 

Pembina ekstrakuriikuler di SMP Negeri I Kebumen 

memanfaatkan sumber pembelajaran yang ada; 

misalnya menggunakan audio visual, tape, internet, 

DVD, LCD, sebagai media belajar mandiri dan beberapa 

alat peraga yang dibuat oleh guru maupun siswa. Guru 

dan siswa telah melakukan interaksi yang produktif 

baik diluar kelas maupun didalam kelas, dan 

memberikan bantuan belajar individual/konsultasi 

sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Berdasarkan formulir wawancara terbuka 

pemberian motivasi kepada siswa dalam program 



pengembangan diri, dilakukan saat melakukan 

kegiatan ekstrakurikuler sehingga akhirnya siswa 

sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan dan 

untuk layanan konseling dilakukan pada saat guru 

masuk kelas. Pelaksanaan program pengembangan diri 

lebih banyak dilakukan di dalam ruangan tertutup atau 

kelas. Hal ini dikarenakan untuk kegiatan 

ekstrakurikuler lebih banyak yang berkaitan dengan 

mata pelajaran sedangkan untuk layanan konseling 

guru juga diberi jam untuk masuk kelas. 

Pelaksanaan kegiatan  sesuai jadwal, khusus 

kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari 

Senin sampai dengan Sabtu sekitar pukul 14.00 

sampai dengan pukul 16.00.  Kegiatan layanan 

konseling guru BK diberi alokasi waktu 2jam pelajaran 

untuk masuk kelas dan selebihnya dapat dilakuakan 

diluar jam pelajaran.  

c. Penilaian  

Berdasarkan dari hasil FGD dengan guru, 

penilaian program pengembangan diri  dalam bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut 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. 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. 

Penilaian pengembangan diri di SMP Negeri I 

Kebumen dilakukan secara kualitatif  tidak kuantitatif 

seperti pada mata pelajaran. Untuk pemberian KKM  

pengembangan diri sekolah menetapkan B. 

Berdasarkan hasil FGD dengan dengan 9 

informan guru SMP Negeri 1 Kebumen, 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 sekolah/madrasah 

dan pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung 

jawab kegiatan. Sedangkan penilaian program 

pengembagan diri dalam bentuk layanan konseling 



dengan sasaran 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 (hasil FGD tanggal 30 

maret 2013). 

Berdasarkan FGD dengan 9 informan yang terdiri 

dari guru BK  dan Pembina ekstrakurikuler pada aspek 

proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

assessment memperoleh hasil sebagai berikut: Pada 

SMP Negeri I Kebumen,  telah melakukan upaya untuk 

merencanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, 

hal ini mulai terlihat dari cara mereka 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, Mampu 

Merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, 

seperti mampu menelaah dan menjabarkan materi yang 

tercantum dalam kurikulum, mampu memilih bahan 

ajar yang sesuai dengan materi, mampu mengunakan 

sumber belajar yang memadai. 



Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, 

pelaksanaan program pengembangan diri dalam bentuk 

layanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler 

dibutuhkan pengawasan, oleh karenanya perlu ada 

pengawasan sebagai berikut: Kegiatan ekstrakurikuler 

dipantau, dievaluasi, dan dibina melalui kegiatan 

pengawasan. Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan oleh kepala sekolah dan divisi SKL. 

Ditinjau dari komponen evaluasi proses, dalam 

perencanaan pengembangan diri melibatkan berbagai 

SDM sekolah dan dilakukan sosialisasi progam. 

Pelaksanaan pengembangan diri berorientasi pada 

siswa dengan memanfaatkan media yang ada dan 

memberi motivasi pada siswa pada waktu pelaksanaan 

kegiatan baik indoor maupun outdoor.Pemberian nilai 

juga berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan/ 

sudah disepakati bersama meskipun masih ada 

beberapa guru yang melanggar. Siswa yang mengikuti 

pengembangan diri dengan baik dapat mencapai 

KKM.Pengawasan pengembangan diri dilakukan oleh 

divisi SKL dan kepala sekolah. Hal ini membawa 

implikasi pengembangan diri yang ada di SMP Negeri I 

Kebumen memperoleh prestasi yang memuaskan. 

4. Evaluasi Hasil 

Keberhasilan tujuan pendidikan (output), sangat 

ditentukan oleh implementasinya (process), dan 

implementasinya (process) sangat dipengaruhi oleh 



tingkat kesiapan segala hal (input) yang diperlukan 

untuk berlangsungnya.Output yang berkualitas 

merupakan salah satu indikator sekolah yang bermutu. 

Karena sekolah ini sekolah unggulan diharapkan 

mempunyai lulusan yang tidak hanya mempunyai 

prestasi di bidang akademik saja tetapi juga di bidang 

non akademik seperti yang terdapat dalam misi SMPN 1 

Kebumen.  Data berikut dapat dilihat dalam tabel 4.5 

berikut:   

Tabel 4.5 

Prestasi Bidang Akademik dan Non Akademik 

 5 (lima) Tahun Terakhir 

No Tahun Prestasi 

Akademik 

Prestasi 

Non 

Akademik 

1 2008 1 6 

2 2009 8 12 

3 2010 8 3 

4 2011 5 18 

5 2012* 7 5 

Sumber: Hasil data sekunder, 2013 

a. Prestasi akademik 

Berdasarkan pada formulir wawancara yang 

disebarkan kepada 15 siswa, diperoleh hasil sebagai 

berikut: ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa 

prestasi akademik yang diperoleh siswa belum sesuai 

dengan kemampuan siswa, dan ada beberapa siswa 

yang mengatakan bahwa prestasi akademik yang 

diperoleh siswa sudah hampir mendekati pencapaian 

KKM. 



Berdasarkan uraian jawaban yang diberikan 

dalam formulir wawancara terbuka, maka dilakukan 

FGD dengan 11 siswa dan diperoleh hasil sebagai 

berikut: Siswa merasa kurang puas karena prestasi 

akademik yang diperoleh siswa belum sesuai dengan 

kemampuan dan nilai KKM.  

Siswa setelah mengikuti pengembangan diri, 

berdampak pada hasil belajar diruang kelas yaitu mata 

pelajaran tertentu yang ada hubungannya dengan 

kegiatan ekstrakurikuler yaitu mendapat nilai baik 

pada pelajaran tersebut. 

b. Prestasi non akademik 

Berdasarkan pada formulir wawancara yang 

disebarkan kepada 15 siswa, diperoleh hasil sebagai 

berikut: prestasi yang diperoleh siswa sudah sesuai 

dengan minat siswa, prestasi non akademik siswa 

belum sesuai dengan kesungguhan siswa dalam 

mengikuti program, dan prestasi non akademik siswa 

belum sesuai dengan keikutsertaan siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler 

Berdasarkan uraian jawaban yang diberikan 

dalam formulir wawancara terbuka, maka dilakukan 

FGD dengan 11 siswa dan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 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. 

Berkembangnya kegiatan ekstrakurikuler yang 

penuh prestasi, bisa dijadikan alat pemikat bagi suatu 

sekolah dalam penerimaan peserta didik baru, yang 

dengan bangga memamerkan prestasi-prestasi yang 

pernah diraih dan masyarakatpun bisa menilai 

majunya suatu sekolah tidak hanya prestasi 

akademiknya melainkan juga prestasi non akademik 

yang datangnya dikembangkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Ditinjau dari komponen evaluasi hasil, prestasi 

akademik yang diperoleh ada yang sudah sesuai dan 

ada yang belum sesuai dengan kemampuan siswa dan 

KKM yang diperoleh siswa. Prestasi non akademik yang 

diperoleh siswa  sesuai dengan minat, kesungguhan 

siswa dalam mengikuti program dan keikutsertaan 

siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler belum 

sesuai dengan prestasi non akademik.Hal ini membawa 

implikasi siswa yang memperoleh prestasi akademik 

dan non akademik,memudahkan siswa dalam memilih 

pendidikan di jenjang berikutnya dan siswa yang belum 

memperoleh prestasi akademik maupun non akademik 

akan menjadi lebih bersemangat untuk 

memperolehnya. 

 



C.  Pembahasan Hasil Penelitian  

Dalam sub bab ini dikemukakan analisis data 

yang berhasil dikumpulkan peneliti guna menjawab 

rumusan masalah. 

1. Evaluasi Konteks 

Evaluasi konteks ini merupakan situasi atau latar 

belakang yang mempengaruhi tujuan dan strategi yang 

dikembangkan. Berdasarkan data yang berhasil 

dikumpulkan oleh peneliti, ditemukan fakta bahwa 

implementasi program pengembangan diri di SMP 

Negeri I Kebumen ditinjau dari komponen evaluasi 

konteks adalah sebagai berikut: 

a. Visi sekolah 

Visi sekolah memiliki arti penting terutama 

berkaitan dengan keberlanjutan (sustainability) 

organisasi sekolah itu sendiri, Tanpa visi, organisasi 

dan orang-orang di dalamnya tidak mempunyai arahan 

yang jelas, tidak mempunyai cara yang tepat dalam 

melangkah ke masa depan dan tidak memiliki 

komitmen (Foreman yang dikutip oleh akhmad 

sudrajat, 2008).  

Visi sekolah di SMP Negeri I Kebumen sudah 

memenuhi kriteria pembentukan visi dan mendukung 

program pengembangan diri yaitu menyangkut tentang 

unggul dalam prestasi. Indikator visi yang terkait 

dengan program pengembangan diri yaitu unggul dalam 



prestasi dan unggul dalam pengembangan kepribadian 

dan layanan siswa Prestasi yang dimaksud disini baik 

prestasi akademik maupun non akademik. 

 

b. Misi sekolah 

Menurut Muhaimindkk (2011), mengemukakan 

bahwa misi harus merupakan hal-hal penting yang 

harus dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai 

visi. Misi harus terhubung dengan visi. 

Misi sekolah di SMP Negeri I Kebumen juga 

mendukung program pengembangan diri. Selain 

mendukung program pengembangan diri, misi sekolah 

juga berkaitan dengan visi  sekolah. Misi sekolah yang 

berkaitan dengan program pengembangan diri yaitu 

Pertama, melaksanakan proses belajar mengajar yang 

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan untuk 

mencapai prestasi akademik yang mengacu pada 

kurikulum bertaraf internasional, dan kedua,  

mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai 

dengan potensi peserta didik untuk meraih prestasi 

non  akademik. 

c. Tujuan sekolah 

Menurut Muhaimin dkk (2011), Tujuan 

merupakan arah atau keadaan yang akan diupayakan 

untuk dicapai oleh sekolah dalam kurun waktu sedang 

dan pendek.Kurun waktu sedang berkisar antara 2 



sampai 3 tahun dan kurun waktu pendek paling lama 1 

tahun.  

Tujuan sekolah yang ada di SMP Negeri I 

Kebumen juga mendukung program pengembangan 

diri. Tujuan sekolah tersebut adalah sebagai berikut: 

sekolah mencapai standar proses pembelajaran yang 

berstandar internasional sehingga semua siswa dapat 

mencapai standar ketuntasan minimal. Kedua, sekolah 

meningkatkan pembinaan potensi peserta didik. Ketiga, 

sekolah mampu memenangkan lomba akademik finalis 

tingkat propinsi menjadi tingkat internasional. 

Keempat, sekolah mampu memenangkan lomba 

akademik tingkat nasional.  

d. Program pengembangan diri 

Menurut panduan pengembangan diri yang 

diterbitkan oleh BSNP: 

 “ Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di 

luar mata pelajaran sebagai  bagian integral dari kurikulum 

sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri merupakan 

upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik 

yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling  

berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, 

kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan 

ekstra kurikuler”. 

Menurut Juknis Pelaksanaan pada program 

pengembangan diri (2010), dalam penyusunan program 

pengembangan diri baik layanan konseling maupun 

kegiatan ekstrakurikuler kepala sekolah menugaska 



wakasek kurikulum dan wakasek kesiswaan untuk 

menyusun rencana kegiatan pengembangan diri dan 

memberi arahan teknis tentang program 

pengembangan diri. Wakasek kurikulum dan wakasek 

kesiswaan menyusun rencana kegiatan pengembangan 

diri dan menyusun rambu-rambu tentang mekanisme 

pengembangan diri. Guru/pembina/pelatih 

melakuakan analisis kebutuhan dan kesesuaian 

meliputi 1) analisis kebutuhan, bakat dan minat 

peserta didik, dan 2) analisis kondisi satuan pendidikan 

dan kemudian menyusun draf program pengembangan 

diri. Lalu kepala sekolah, wakasek kurikulum dan 

wakasek kesiswaan serta guru/pelatih/pembina 

melakukan review dan revisi terhadap draf program 

pengembangan diri apabila tidak layak. Apabila layak 

wakasek kurikulum dan wakasek kesiswaan 

mengfinalkan program pengembangan diri dan kepala 

sekolah mengesahkan program dan kemudian wakasek 

kurikulum dan wakasek kesiswaan menggadakan dan 

mendistribusikan program pengembangan diri dan 

akhirnya muncullah program pengembangan diri dan 

siswa diwajibkan untuk mengikuti program 

pengembangan diri. 

Penyusunan program pengembangan diri yang 

ada di SMP Negeri I Kebumen meliputi layanan 

konseling dan ekstrakurikuler sudah berdasarkan 

kepada kebutuhan siswa. Penyusunan program 



pengembangan diri meliputi kepala sekolah, wakasek 

kesiswaan, wakasek kurikulum dan guru. Yang terlibat 

dalam program pengembangan diri yaitu siswa, guru 

mapel dan guru lain yang mempunyai bakat dalam 

olahraga/seni. Masih banyak guru yang memandang 

bahwa program pengembangan diri hanya meliputi 

kegiatan ekstrakurikuler saja. Untuk guru BK sudah 

terlibat dalam program pengembangan diri,  namun 

belum maksimal. Cara menganalisis kebutuhan siswa 

dengan menyebarkan angket kepada siswa. 

e. Partisipasi masyarakat 

Menurut Dirjend Pembinaan SMP (2010), 

mengemukakan bahwa salah satu peningkatan mutu 

pendidikan nampak pada peran serta masyarakat. 

Indikator peran serta masyarakat meliputi: 1) 

pertemuan orangtua siswa dan komite sekolah lebih 

sering dan berkualitas, 2) keterlibatan tokoh 

masyarakat lebih meningkat dalam kegiatan komite 

sekolah, 3) penataan ulang struktur organisasi komite 

sekolah, 4) dukungan dan bantuan komite sekolah dan 

masyarakat lebih meningkat, 5) keterlibatan komite 

sekolah dan masyarakat dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program sekolah lebih meningkat. 

Di SMP Negeri I Kebumen, belum melibatkan 

orang tua secara maksimal dalam program 

pengembangan diri, karena dilibatkan dalam hal dana 

saja. Sedangkan untuk komite sekolah, sudah 



dilibatkan dalam rapat-rapat rutin dan rapat pleno. 

Jadi partisipasi masyarakat belum dilibatkan secara 

maksimal sesuai dengan Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS). 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang 

dilakukan di SMP Negeri I Kebumen maka komponen 

evaluasi konteks sudah sesuai dengan panduan 

pegembangan diri yang diterbitkan oleh BSNP, aspek 

partisipasi masyarakat belum dilibatkan secara optimal 

dalam program pengembangan diri dan aspek-aspek 

komponen evaluasi konteks  sesuai dengan pendapat 

Nurhadi 2003. 

2. Evaluasi Masukan 

Evaluasi masukan, mencakup bahan, peralatan, 

dan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan program. 

Berdasarkan dari data yang berhasil dikumpulkan 

peneliti, ditemukan fakta bahwa implementasi program 

pengembangan diri di SMP Negeri I Kebumen ditinjau 

dari komponen evaluasi masukan meliputi: 

a. Kurikulum 

Menurut panduan penyususnan KTSP, muatan 

KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan 

dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi 

peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu 

materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri 

termasuk ke dalam isi kurikulum.  



Dalam kurikulum KTSP program pengembangan 

diri dialokasikan 2 jam pelajaran. Begitu juga di SMP 

Negeri I Kebumen. Tujuan program pengembangan diri 

di SMP Negeri I Kebumen intinya yaitu sama dengan 

yang di panduan pengembangan diri yaitu meliputi 

tujuan umum dan tujuan khusus. Berdasarkan pada 

panduan program pengembangan diri Tujuan Umum 

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat,  minat, kondisi dan perkembangan 

peserta didik, dengan memperhatikan kondisi 

sekolah/madrasah. Sedangkan Tujuan Khusus 

Pengembangan diri bertujuan menunjang pendidikan 

peserta didik dalam mengembangkan: Bakat, 

Minat,Kreativitas,Kompetensi dan kebiasaan dalam 

kehidupan, Kemampuan kehidupan keagamaan, 

Kemampuan sosial, Kemampuan belajar, Wawasan dan 

perencanaan karir, Kemampuan pemecahan masalah 

dan Kemandirian.  

b. Guru 

Pendidik (guru) dalam proses belajar-mengajar 

memiliki peran kunci dalam menentukan kualitas 

pembelajaran. Guru diharapkan dapat menunjukkan 

kepada siswa tentang bagaimana cara mendapatkan 

pengetahuan (kognitif), sikap dan nilai (afektif) dan 

keterampilan (psikomotor). Dengan kata lain tugas dan 



peran pendidik yang utama adalah terletak aspek 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu secara 

singkat dapat dikatakan bahwa, kualitas pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidiknya.  

Guru sudah mengikuti pelatihan guru, meskipun 

masih ada beberapa guru yang belum pernah 

mengikuti pelatihan kaitannya dengan program 

pengembangan diri. Guru sudah dapat memahami 

siswa sehingga dalam pemberian materi atau layanan 

kepada siswa lebih mudah.  

Pendapat diatas sesuai dengan UU Sisdiknas 

tahun 2003 yang menyatakan bahwa kemampuan 

dalam memahami peserta didik, dengan indikator 

antara lain 1)Memahami karakteristik perkembangan 

peserta didik, seperti memahamai tingkat kognisi 

peserta didik sesuai dengan usianya, 2)Memahami 

prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta 

didik, seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta 

didik, mengenali tahapan tahapan perkembangan 

kepribadian peserta didik, dan lainnya, 3)Mampu 

mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik, seperti 

mengukur potensi awal peserta didik, dan mengenali 

perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik, 

Pemahaman terhadap peseta didik merupakan salah 

satu kompetensi pedagogik (kemampuan mengelola 

pembelajaran) yang harus dimiliki guru. Sedikitnya ada 



empat hal yang harus di pahami dari siswa antara lain 

yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan 

perkembangan kognitif. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kreativitas 

guru juga sudah diterapkan  dalam program 

pengembangan diri, dan kemampuan guru kaitannya 

dengan program pengembangan diri juga sudah dapat 

dikatakan bagus. Ketersediaan guru Pembina diambil 

dari dalam sekolah dan luar sekolah. Untuk 

pengembangan diri dalam bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler mapel diambil dari dalam sekolah. 

Pendapat tersebut sesuai dengan kompetensi 

seorang pendidik yang diamanatkan dalam UU  

Sisdiknas 2003 yaitu kemampuan dalam memahami 

peserta didik antara lain 1)Memahami karakteristik 

perkembangan peserta didik, 2)Kemampuan dalam 

membuat perancangan pembelajaran,3)Kemampuan 

melaksanakan pembelajaran,4)Kemampuan dalam 

mengevaluasi hasil belajar, 5)Kemampuan dalam 

megembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya 

misalnya dengan memfasilitasi peserta didik untuk 

mengembangkan potensi akademik, seperti 

menyalurkan potensi akademik peserta didik sesuai 

dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan 

mengembangkan potensi akademik peserta didik. 

Mampu memfasilitasi peserta didik untuk 



mengembangkan potensi non-akademik, seperti 

menyalurkan potensi non-akademik peserta didik 

sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan 

dan mengembangkan potensi non-akademik peserta 

didik. 

c. Siswa 

Berdasarkan hasil temuan diketahui bahwa siswa 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan. Suatu 

minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan 

yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu 

hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan 

melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang 

memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap 

subjek tersebut. Minat siswa dengan penerapan 

program pengembangan diri dapat berkembang menjadi 

keterampilan individu yang dimiliki siswa dan menjadi 

jalan untuk menemukan bakat dirinya. Selain itu, 

dengan prinsip penerapan program pengembangan diri 

yang berorientasi pada siswa, dengan bebas siswa 

dapat mengeksplor minatnya menjadi sebuah prestasi 

yang secara psikologis membantu tugas perkembangan 

diusianya. 

Pengembangan diri sebagaimana yang ada 

didalam KTSP, bertujuan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, 



minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi 

sekolah. 

d. Sarana dan Prasarana penunjang 

Sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung 

keberhasilan proses pendidikan hendaknya diupayakan 

agar dapat memenuhi standar sarana dan prasarana 

pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Standar Sarana dan Prasarana, maka 

sekolah/madrasah hendaknya minimal memiliki lahan, 

bangunan, perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, dan perlengkapan lainnya sesuai rasio 

siswa. 

Sarana dan prasarana penunjang yang terkait 

dengan program pengembangan diri yang ada di SMP 

Negeri I Kebumen sudah memadai. Sarana dan 

prasarana penunjang yang dimaksud dalam penelitian 

ini meliputi media, alat/bahan penunjang dan buku 

sumber belajar. 

e. Lingkungan 

Lingkungan sekolah sangat mendukung 

implementasi program pengembangan diri, baik dari 

lingkungan fisisk sekolah, penataan lingkungan 

sekolah, lokasi sekolah dan suasana sekolah. Komite 

sekolah, guru dan orang tua siswa juga sangat 

mendukung program pengembangan diri.  



Berdasarkan uraian diatas implementasi program 

pengembangan diri di SMP Negeri I Kebumen ditinjau 

dari komponen evaluasi masukan yang  berdasarkan 

aspek kurikulum, dan sapras sudah sesuai dengan 

panduan pengembangan diri  yang diterbitkan BSNP. 

Namun aspek siswa belum sesuai karena masih ada 

beberapa siswa yang mempunyai minat dan bakat yang  

tidak ada dalam kegiatan ekstrakurikuler dan guru 

belum sepenuhnya sesuai dengan panduan 

pengembangan diri. Guru BK belum melaksanakan 

layanan konseling kepada semua siswa, dan layanan 

konseling yang diberikan hanya berkaitan dengan 

masalah belajar. Guru BK belum memberikan layanan 

informasi mengenai bakat dan minat siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler. aspek-aspek komponen 

evaluasi konteks  sesuai dengan pendapat Makmun 

2006. 

3. Evaluasi Proses 

Evaluasi proses merupakan pelaksanaan nyata 

dari program pendidikan di kelas/lapangan yang 

meliputi: pelaksanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan evaluasi, dan pengelolaan program. 

Berdasarkan dari data yang berhasil dikumpulkan 

peneliti, ditemukan fakta bahwa implementasi program 

pengembangan diri di SMP Negeri I Kebumen ditinjau 

dari komponen evaluasi proses meliputi: 

a. Perencanaan  



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. menyiapkan 

materi yang akan diberikan khusus untuk kegiatan 

ekstrakurikuler yang berkaitan dengan mata pelajaran 

dan menyiapkan media/alat yang akan digunakan 

untuk yang kegiatan ekstrakurikuler non mata 

pelajaran. Yang perlu disiapkan dalam perencanaan 

dalam kegiatan layanan konseling  adalah satlan. 

Sosialisasi program pengembangan diri dilakukan pada 

waktu Masa Orientasi Siswa (MOS). 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengembangan diri di sekolah 

ditangani oleh guru dan petugas yang ditunjuk oleh 

sekolah. Sebagai salah satu petugas layanan bimbingan 

dan konseling, guru BK memegang peran yang strategis 

dalam penyelenggaraan program pengembangan diri 

serta model pelaksanaannya. Penerapan program 

pengembangan diri siswa ini menggunakan pendekatan 

yang berorientasi pada siswa, sehingga manajemen dan 

pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh siswa. Siswa 

pada pendekatan ini memiliki kesempatan yang 



terbuka untuk melakukan aktivitas sesuai dengan 

minat dan keinginannya. 

c. Penilaian 

Kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan  

ekstrakurikuler dilakukan oleh  masing-masing 

pembina untuk mengetahui perubahan perilaku siswa , 

baik aspek kognitf, afektif, dan psikomotor. Penilaian 

dilakukan melalui tes dan non tes, hasil akhir berupa 

nilai kualitatif yang dituangkan dalam nilai rapor. Hasil 

dan proses kegiatan ekstrakurikuler dinilai secara 

kualitatif dan dilaporkan kepada pimpinan sekolah dan 

pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab 

kegiatan. 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, Sedangkan dalam bentuk layanan 

konseling penilaian proses kegiatan layanan konseling 

dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-

unsur sebagaimana tercantum di dalam Satlan dan 

Satkung, untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi 

pelaksanaan kegiatan. Hasil penilaian kegiatan 

pelayanan konseling dicantumkan dalam Lapelprog. 

Hasil kegiatan pelayanan konseling secara keseluruhan 



dalam satu semester untuk setiap peserta didik 

dilaporkan secara kualitatif. 

Kegiatan pelayanan konseling di SMP Negeri I 

Kebumen dipantau, dievaluasi, dan dibina melalui 

kegiatan pengawasan. Pengawasan kegiatan pelayanan 

konseling dilakukan secara: interen, oleh kepala 

sekolah dan eksteren, oleh pengawas sekolah bidang 

konseling. Fokus pengawasan adalah kemampuan 

profesional konselor dan implementasi kegiatan 

pelayanan konseling yang menjadi kewajiban dan tugas 

konselor di sekolah.Pengawasan kegiatan pelayanan 

konseling dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan.Hasil pengawasan didokumentasikan, 

dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan 

konseling di sekolah. 

Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dipantau, 

dievaluasi, dan dibina melalui kegiatan pengawasan. 

Pengawasan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan 

secara: interen, oleh kepala sekolah dan eksteren, oleh 

pihak yang secara struktural/fungsional memiliki 

kewenangan membina kegiatan ekstra kurikuler yang 

dimaksud.Hasil pengawasan didokumentasikan, 

dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstra 

kurikuler di sekolah. 



Berdasarkan uraian diatas implementasi program 

pengembangan diri di SMP Negeri I Kebumen ditinjau 

dari komponen evaluasi proses yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program 

pengembangan diri sudah sesuai dengan panduan 

pengembangan diri yang diterbitkan oleh BSNP dan 

aspek-aspek dalam komponen evaluasi proses sesuai 

dengan pendapat Arikunto 2007. 

4. Evaluasi Hasil 

Evaluasi hasil  yaitu keseluruhan hasil yang 

dicapai oleh program.Berdasarkan dari data yang 

berhasil dikumpulkan peneliti, ditemukan fakta bahwa 

implementasi program pengembangan diri di SMP 

Negeri I Kebumen ditinjau dari komponen evaluasi hasil 

meliputi: 

a. Prestasi akademik 

Prestasi akademik adalah prestasi dalam mata 

pelajaran tertentu biasanya diperoleh karena mengikuti 

olimpiade. Siswa setelah mengikuti pengembangan diri, 

berdampak pada hasil belajar di ruang kelas yaitu pada 

mata pelajaran tertentu yang ada hubungannya dengan 

ekstrakurikuler yaitu mendapat nilai baik pada 

pelajaran tersebut. Dapat mengetahui, mengenal serta 

membedakan antara hubungan satu pelajaran dengan 

pelajaran lainnya. Biasanya siswa yang aktif dalam 

kegiatan ekstrakurikuler akan terampil dalam 



berorganisasi, mengelola, memecahkan masalah sesuai 

karakteristik ekstrakulikuler yang diikuti. 

b. Prestasi non akademik 

Berkembangnya kegiatan ekstrakurikuler yang 

penuh prestasi, bisa dijadikan alat pemikat bagi suatu 

sekolah dalam penerimaan peserta didik baru, yang 

dengan bangga memamerkan prestasi-prestasi yang 

pernah diraih dan masyarakatpun bisa menilai 

majunya suatu sekolah tidak hanya prestasi 

akademiknya melainkan juga prestasi non akademik 

yang datangnya dikembangkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler.Jadi Prestasi non akademik adalah 

prestasi yang didapat dari luar pelajaran misalnya dari 

kegiatan ekstrakurikuler.  

 Berdasarkan uraian diatas implementasi program 

pengembangan diri di SMP Negeri I Kebumen ditinjau 

dari komponen evaluasi hasil yang meliputi prestasi 

akademik dan non akademik yang diperoleh siswa 

sudah sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga 

sudah sesuai panduan pengembangan diri yang 

diterbitkan oleh BSNP. Namun ada yang belum sesuai 

dengan kemampuan siswa dan KKM yang diperoleh 

siswa. Prestasi non akademik yang diperoleh siswa  

belum sesuai dengan keikutsertaan siswa dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Aspek-aspek yang 

ada dalam komponen evaluasi hasil  sesuai dengan 

pendapat Mulyasa 2002. 


