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Survei Singkat untuk Instruktur  
 
 
Bapak-bapak Instruktur yang kami hormati, 
Survei ini bersifat anonimus dan diperuntukkan bagi para INSTRUKTUR yang telah menyelesaikan 
Kursus/Pelatihan terkait Sport for Development (S4D) yang diadakan/didukung oleh GIZ. 
Bilamana Anda mengambil bagian dalam kursus S4D di Indonesia dimana Anda belajar tentang cara 
melatih/mengajar orang dewasa lain (guru, pelatih) mengenai S4D, kami mohon kerjasama Bapak 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 organisasi/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. Anda bisa menjawab 
lebih dari satu) 

 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 orang dewasa lain 
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: ____________ 



2 
 
 

Jika jawaban Anda adalah TIDAK, alasannya adalah? 

 Saya tidak tertarik bertukar ide/gagasan  

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

 Lainnya; ____________________ 

 

9.  Sejak mengikuti 
kursus/pelatihan instruktur, 
apakah Anda telah 
mengadakan/memimpin 
pelatihan S4D lainnya dengan 
peserta orang dewasa?   

 Ya 

Jika YA, mohon berikan penjelasan terkait: 

Kapan pelatihan tersebut diadakan: 

Dimana tempatnya: 

Pesertanya siapa saja: 

Berapa kali pelatihan tersebut diadakan  

 

 Tidak (Jika Anda menjawab TIDAK, silakan lanjut ke Pertanyaan 
nomor 14) 

10.  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): 
_____________________________ 

11.  Apa aspek utama yang paling 
penting dari sesi-sesi pelatihan 
Anda?  

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

BAGIAN A: 

“Saya mengajarkan orang dewasa lain….” 

 cara untuk memahami dan bekerja dengan kelompok usia yang 
beragam  

 cara untuk mengembangkan keterampilan sosial/kompetensi melalui 
olahraga  

 cara untuk menjadi panutan/contoh (role model) untuk anak-
anak/kaum muda  

 cara untuk merencanakan dan menyusun struktur sesi pelatihan  

 Permainan (games) dan gerakan-gerakan latihan (training exercises) 
baru 

 cara untuk melakukan refleksi bersama anak-anak/kaum muda terkait 
permainan (games) dan keterampilan yang mereka pelajari  

 Lainnya (mohon berikan penjelasan yang rinci): 
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BAGIAN B: 

“Saya mengajarkan orang dewasa lain cara menggunakan olahraga 
sebagai alat …”  

 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): 
____________________________ 

12.  Rata-rata, berapa jumlah orang 
dewasa yang sudah Anda latih 
terkait cara menerapkan 
kegiatan-kegiatan S4D?  

 1 -20   21- 40  41-60 

 Lebih dari 61    Tidak ada, saya belum mengadakan pelatihan           

13.  Bagaimana Anda mengevaluasi 
kompetensi Anda sebagai 
seorang instruktur S4D ?  

Sangat Tidak 
Setuju 

Tidak Setuju 

 

Setuju 

 

Sangat Setuju 

13.1  Saya mampu mengajarkan pada 
orang lain cara menggunakan 
olahraga sebagai alat untuk 
berkontribusi pada pencapaian 
tujuan-tujuan tertentu (misalnya 
kesetaraan gender, kemampuan 
menembus pasar kerja 
(employability)).   

    

13.2 Saya dapat dengan mudah 
menjelaskan pendekatan S4D 
kepada orang lain  

    

13.3 Saya mampu mengajarkan orang 
dewasa lain bagaimana 
mengorganisir sesi-sesi pelatihan 
S4D  

    

13.4 Saya mampu mengajarkan orang 
dewasa lain cara menyusun 
struktur sesi pelatihan S4D secara 
efektif  

    

13.5 Saya mampu mengajarkan orang 
dewasa lain bagaimana 
menyertakan pengembangan 
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kompetensi-kompetensi sosial 
dan personal di dalam setiap 
bagian sesi pelatihan mereka  

13.6 Saya mampu untuk mengajarkan 
orang dewasa lain bagaimana 
merefleksikan aspek-aspek 
tertentu dari pelatihannya pada 
akhir sesi pelatihan  

    

13.7 Saya mampu mengajarkan orang 
dewasa lain bagaimana menjadi 
panutan/contoh (role model)   

    

13.8 Saya mampu mengajarkan orang 
dewasa lain bagaimana 
memahami dan bekerja dengan 
dengan beragam kelompok usia  

    

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

 

 

 

 

 

15. Apakah Anda memiliki umpan balik (feedback) atau saran lain yang ingin Anda sampaikan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERIMA KASIH 


