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Bapak-Bapak Peserta Workshop yang Kami Hormati, 
Survei ini bersifat anonimus, Mohon kesediaan Bapak/Ibu  
untuk mengisi survei di bawah ini. Silakan menjawab  
pertanyaan-pertanyaan sesuai petunjuk berikut ini:  
 
    

‐    Pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberi tanda X pada kotak pilihan   
‐ ___________  Menuliskan jawaban Anda pada area yang tersedia  

BAGIAN A: Umpan Balik 

1 Apa saja bagian dari workshop yang paling Anda 
sukai? (Jawaban bisa lebih dari satu) 

 

2 Apa saja bagian dari workshop yang perlu Anda 
pelajari/dalami lagi? (Jawaban bisa lebih dari satu) 

 

3 Apa saja bagian dari workshop yang perlu 
diubah/diperbaiki? (Jawaban bisa lebih dari satu) 

 

4 Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan 
pada setiap pernyataan terdapat lima pilihan 
jawaban. Berikan tanda (X) pada kotak pilihan 
yang Anda anggap paling sesuai dengan 
keadaan yang sesungguhnya pada diri Anda   

Sangat 
tidak 
setuju  

Tidak 
Setuju 

Ragu-
ragu Setuju 

Sangat 
Setuju  

4.a Dibandingkan sebelumnya, saya sekarang memiliki 
pemahaman yang lebih baik tentang Olahraga untuk 
Pembangunan setelah mengikuti workshop ini 

     

4.b Materi yang disajikan sesuai dengan tujuan 
workshop. 

     

4.c Saya puas dengan kinerja fasilitator       
4.d Peserta mendapatkan kesempatan untuk 

berbagi/sharing pengalaman dan memberikan 
pendapat  

     

4.e Saya mempelajari hal-hal baru dalam workshop ini.      
4.f Saya menikmati dinamika workshop ini (misalnya 

suasana, hubungan yang dibangun dengan sesama, 
kegiatan/aktivitas …..). 

     

4.g Saya merekomendasikan workshop ini kepada orang 
lain yang memiliki minat dalam Olahraga untuk 
Pembangunan serta coaching. 

     

 

BAGIAN B:  
Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan 
pada setiap pernyataan terdapat lima pilihan 
jawaban. Berikan tanda (X) pada kotak pilihan 
yang Anda anggap paling sesuai dengan 
keadaan yang sesungguhnya pada diri Anda   

Sangat 
tidak 
setuju  

Tidak 
Setuju 

Ragu-
ragu Setuju 

Sangat 
Setuju  

5 Saya memahami tentang konsep dan dasar 
metodologi Olahraga untuk Pembangunan. 

     

6 Saya menerapkan metode-metode Olahraga untuk 
Pembangunan dalam pelatihan dan kegiatan saya.  

     

7 Saya memiliki kompetensi untuk mengajar orang 
dewasa 

     

8 Tujuan paling penting dari olahraga adalah untuk 
melatih anak-anak/pemuda menjadi atlet yang 
sukses 

     

Kode Pribadi                   __  __  __ 
 
Anda akan menggunakan kode yang sama untuk pre- dan post- 
questionnaires. Silakan gunakan satu huruf untuk digit pertama 
dan angka untuk dua digit di belakangnya, misalnya: M20 atau 
S37. Anda BEBAS menentukan Huruf dan Angka yang Anda 
pakai dalam Kode Pribadi Anda 
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9 Tujuan yang paling penting dari olahraga adalah 
untuk melatih anak-anak/pemuda untuk menjadi 
individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan 
bermasyarakat serta mampu menjalani kehidupan 
yang berkelanjutan (sustainable life) 

     

 

BAGIAN C: Pendapat dan Harapan 
10 Menurut pendapat Anda, apakah Anda sudah memperoleh pengetahuan 

yang cukup/mumpuni untuk mengajar pelatih/instruktur/guru tentang 
metode Olahraga untuk Pembangunan?  

 YA            Tidak            
 Ragu-ragu 

11 Menurut pendapat Anda, apakah Anda dapat dengan mudah 
mengintegrasikan  keterampilan-keterampilan fasilitasi yang Anda pelajari 
dalam workshop ini (pengetahuan, drills, metode Olahraga untuk 
Pembangunan) ke dalam workshop yang Anda adakan? 

 YA            Tidak            
 Ragu-ragu 

11.a Mohon dijelaskan jawaban Anda atas pertanyaan nomor 11 di atas: 

 

 

 

12 Apakah Anda berencana untuk menyelenggarakan dan memimpin satu 
atau beberapa workshop bagi pelatih/instruktur/guru dalam 6 bulan ke 
depan?  

 YA            Tidak            
 Ragu-ragu 

12.a Jika  Anda menjawab YA untuk pertanyaan nomor 12 di atas, mohon dijelaskan secara rinci terkait waktu 
dan tempat serta mitra penyelenggaranya di bawah ini: 

 

 

Jika Anda menjawab TIDAK, berikan alasannya di bawah ini: 

  

 

13 Apa bentuk dukungan yang Anda butuhkan jika Anda diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan 
workshop bagi pelatih/instruktur/guru yang menyertakan topik/materi Olahraga untuk Pembangunan? 

 

 

 

 


