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Survei Singkat untuk Guru/Pelatih  
 
Bapak/Ibu yang kami hormati, 
Survei ini bersifat anonimus dan diperuntukkan bagi Bapak/Ibu yang telah menyelesaikan Kursus/Pelatihan 
terkait Sport for Development (S4D) bagi guru dan pelatih sepak bola yang didukung oleh GIZ.  
Bilamana Anda mengambil bagian dalam kursus S4D di Indonesia dimana Anda belajar tentang cara melatih 
S4D bagi anak-anak dan kaum muda, kami mohon kerjasama Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut.   
Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan umpan balik (feedback) yang ringkas dalam waktu yang singkat 
terkait pengalaman Anda dalam menggunakan dan menerapkan apa yang telah Anda pelajari sejak mengikuti 
Kursus/Pelatihan terkait S4D.  
 

1. Usia?  ________________ tahun  

2. Gender?  Perempuan  Laki-laki            

3. Nama sekolah/klub tempat 
Anda bekerja? 

 

4. Tahun berapa Anda mengikuti 
kegiatan kursus/pelatihan 
terkait S4D yang diadakan oleh 
GIZ?  

(Berikan tanda ✔ pada kotak pilihan 
yang sesuai)   

 2013                2014   2015 

 2016   2017                 2018 

 

5. Di negara mana Anda mengikuti 
kursus tersebut?  

 

(Berikan tanda ✔ pada kotak pilihan 
yang sesuai)   

 Indonesia                      Brazil                Kolombia                

 Namibia               Mozambik               Palestina       

 Yordania                       Turki                              Jerman                   

 Lainnya:______________   

6. Berapa jumlah pelatihan terkait 
S4D yang diadakan/didukung 
oleh GIZ yang telah Anda ikuti? 

Secara keseluruhan saya mengikuti ___________pelatihan. 
Harap gunakan hanya angka (numerik)  
 

7. Pelatihan apa yang terakhir 
Anda ikuti yang didukung atau 
diadakan oleh GIZ dimana Anda 
mempelajari tentang cara 
melatih anak-anak dan kaum 
muda tentang S4D?  

Nama kursus/pelatihan:     ____________________ 

Tanggal kursus/pelatihan:  ______________________ 

Lokasi kursus/pelatihan:    ______________________ 

 

8. Apakah Anda masih bertukar 
ide/gagasan terkait S4D 
dan/atau praktik-praktiknya 
dengan para instruktur dari 
kursus/pelatihan yang Anda 
ikuti?  

 Ya                Tidak 

 

Jika jawaban Anda adalah YA, bagaimana Anda berkomunikasi? 

 Bertemu langsung  

 Melalui telepon (telepon/sms/WhatsApp) 

 Melalui media sosial (misalnya Facebook) 

 Lainnya: ____________ 
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Jika jawaban Anda adalah TIDAK, alasannya adalah? 

 Saya tidak tertarik bertukar ide/gagasan  

 Saya tidak memiliki detail kontak mereka (nomor 
telpon/email/akun media social)  

 Lainnya; ____________________ 

 

9. Rata-rata, seberapa sering 
Anda mengajarkan sesi 
olahraga?   

 

 

 

(Berikan tanda ✔ pada kotak pilihan 
yang sesuai)   

          Setiap hari            Sekali seminggu                 
                       

          Dua kali seminggu                      1-2 kali dalam sebulan  

          Tidak pernah                               Lainnya:______________   

 

(Jika jawaban Anda adalah TIDAK PERNAH, silakan langsung menuju 
Pertanyaan nomor 20) 

10. Dimana Anda mengajarkan sesi 
olahraga?  

 

(Berikan tanda ✔ pada kotak pilihan 
yang sesuai. Anda bisa menjawab 
lebih dari satu)   

 Sekolah     Klub olahraga    Lembaga Swadaya Masyarakat  

 Di kompleks tempat tinggal/RT/RW/Kelurahan                           

 Lainnya:______________  

11. Apakah Anda mengaplikasikan 
metode-metode S4D yang Anda 
pelajari selama 
kursus/pelatihan ke dalam sesi 
olahraga yang Anda ajarkan?  

 

 

 

 Ya.  

Jika YA, seberapa sering?   semua/seluruh sesi  

                  Setengah dari sesi  

                  Kurang dari setengah sesi  

 Tidak.  

Jika TIDAK, apa alasannya?  

 Saya tidak paham dengan metode-metode 
S4D  

 Metode-metode S4D tidak cocok dengan 
sesi-sesi yang saya ajarkan  

 Anak didik saya tidak menyukainya  

 Alasan lainnya (mohon berikan penjelasan 
yang rinci): 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 

(Jika jawaban Anda adalah TIDAK, silakan melanjutkan ke pertanyaan 
nomor 15) 

12. Aspek apa yang Anda terapkan 
dalam sesi pelatihan Anda ?  

 

 Mengembangkan keterampilan/kompetensi sosial melalui olahraga  

 Menjadi role model /contoh/panutan bagi anak-anak/kaum muda  

 Permainan (games) dan gerakan-gerakan latihan (training exercises) 
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(Berikan tanda ✔ pada kotak pilihan 
yang sesuai. Anda bisa menjawab 
lebih dari satu)   

baru  

 Sesi refleksi bersama anak-anak dan kaum muda terkait permainan 
(games) dan keterampilan yang mereka pelajari  

 Lainnya (mohon berikan penjelasan yang rinci): 
___________________________ 

13. Mohon lengkapi kalimat berikut 
ini: “Saya biasanya 
menggunakan olahraga sebagai 
metode/alat …”  

 

 

 

 

 

 

(Berikan tanda ✔ pada kotak pilihan 
yang sesuai. Anda bisa menjawab 
lebih dari satu)   

 untuk mengurangi ketimpangan gender  

 untuk mengembangkan keterampilan hidup dalam konteks personal 
dan sosial  

 untuk mengembangkan keterampilan vokasi/kejuruan  

 untuk meningkatkan perdamaian dan mencegah kekerasan  

 dalam konteks pengungsi/refugee  

 untuk memberikan informasi terkait HIV&AIDS  

 untuk mendorong keterpaduan sosial (social cohesion) kelompok-
kelompok antarbudaya 

 untuk menginformasikan tentang aspek lingkungan  

 untuk membicarakan tentang isu-isu kesehatan   

 Lainnya (mohon berikan penjelasan yang rinci): 
____________________________ 

14. Apa jenis olahraga yang Anda 
pakai sebagai metode/alat 
pembinaan dalam sesi latihan 
Anda?  

 

 

 

(Berikan tanda ✔ pada kotak pilihan 
yang sesuai Anda bisa menjawab 
lebih dari satu)   

 Sepak bola 

 Bola basket 

 Bola voli 

 Bola jaring 

 Bola tangan 

 Atletik  

 Tidak menggunakan jenis cabang olahraga tertentu, namun saya 
menggunakan permainan-permainan kecil/ringan 

 Lainnya (mohon berikan penjelasan yang rinci): 
_____________________________ 

15. Peserta yang saya latih...  Perempuan saja   Laki-laki saja   

 Campuran perempuan dan laki-laki dilatih secara 
bersamaan/digabung 

 Perempuan dan laki-laki namun dilatih secara terpisah  

16. Berapa usia peserta yang Anda 
latih?  

(Berikan tanda ✔ pada kotak pilihan 
yang sesuai. Anda bisa menjawab 
lebih dari satu)   

 10 tahun ke bawah              11 - 14 tahun   

 15 - 18 tahun                          di atas 18 tahun 

17. Rata-rata, berapa jumlah 
anak/kaum muda yang 
berpartisipasi dalam tiap sesi 
pelatihan Anda?  

  

 1 -10   11- 20  21- 30 

 31- 40  Lainnya: ________ 
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18. Bagaimana Anda mengevaluasi 
kompetensi Anda sebagai 
seorang pelatih S4D ?  

Sangat Tidak 
Setuju 

Tidak Setuju 

 

Setuju 

 

Sangat Setuju 

 Saya mengerti cara memahami 
dan bekerja dengan kelompok-
kelompok dari berbagai kalangan 
usia  

    

 Saya dapat menyusun dan 
mengajarkan keterampilan 
olahraga yang teknis dan taktis 
bagi anak dan kaum muda 

    

 Saya tidak memiliki masalah 
dengan pengaturan/organisasi 
kegiatan S4D saya  

    

 Saya paham bagaimana 
mengatur secara terstruktur sesi-
sesi pelatihan S4D saya dengan 
efektif 

    

 Saya paham bagaimana 
memasukkan pengembangan 
kompetensi sosial dan personal 
ke dalam semua bagian sesi 
pelatihan saya 

    

 Saya tidak memiliki masalah 
dengan bagian refleksi di akhir 
sesi pelatihan  

    

 Saya dapat dengan mudah 
memberikan kesempatan bagi 
para peserta untuk 
mengekpresikan opini mereka dan 
untuk melibatkan mereka secara 
aktif  

    

19. Saya adalah panutan/contoh (role model) bagi para peserta, karena .... 

   

20. Secara personal, apa yang telah berubah sejak Anda ikut serta dalam kursus/pelatihan untuk menjadi 
pelatih S4D?  
 

21. Apakah Anda memiliki umpan balik/saran (feedback) lain yang ingin Anda sampaikan?  

 

 

 

 

TERIMA KASIH  


