PRE‐INSTRUCTOR‐WORKSHOP QUESTIONNAIRE
Kode Pribadi

Bapak-Bapak Peserta Workshop yang Kami Hormati,
Survei ini bersifat anonimus, Mohon kesediaan Bapak/Ibu
untuk mengisinya secara perorangan/individu.
Silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai petunjuk
berikut ini:

‐
‐


___________

__ __ __

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

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

Bagian A: Biografi / Data Diri
1

Usia

_____ tahun.

2

Gender

 Perempuan

3

Tempat Anda bekerja
(Anda bisa memilih lebih dari satu
jawaban)

 Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK)

 Tim Komunitas/Klub

 Sekolah Vokasi/Politeknik

 Universitas

Jenjang pendidikan tertinggi Anda

 SD

 SMP

 SMA/SMK  D1- D3

 D4/S1

 S2/S3

 Lainnya: ____________________

4
5

Jenis olahraga yang Anda
lakukan/terlibat secara teratur?
(Anda bisa memilih lebih dari satu
jawaban)

 Laki-laki

 Lainnya (mohon ditulis secara rinci): _____________________

 Tidak ada
 Bola Basket/Basketball

 Sepak Bola

 Bola Jaring/Netball

 Bola Voli/Volleyball

 Bola Tangan/Handball

 Lainnya: _________________________

Bagian B: Pengalaman
6

Silakan berikan tanda (X) pada pernyataan yang paling sesuai dan lengkapi bagian (___________) dengan
angka:
 Saya sudah mengajarkan Olahraga (untuk Pembangunan) kepada anak-anak/pemuda selama _____ tahun.

6.a

6.b

6.c

6.d

 Saya sudah mengajarkan Olahraga (untuk Pembangunan) kepada pelatih/instruktur lain selama ______
tahun
 Ya
 Tidak (Jika menjawab TIDAK, silakan menuju ke Bagian C)
Apakah sebelumnya Anda pernah
mengikuti pelatihan untuk menjadi
instruktur olahraga (misalnya: mengajar
pelatih/instruktur lain)?
Jika Anda menjawab YA pada
pertanyaan 6.a di atas, mohon dituliskan
nama lembaga penyelenggara pelatihanpelatihan instruktur olahraga yang
pernah Anda ikuti sebelumnya?
Jika Anda menjawab YA pada
pertanyaan 6.a di atas, mohon dituliskan
topik-topik dari pelatihan-pelatihan
instruktur olahraga yang pernah Anda
ikuti sebelumnya?
Bulan_____ Tahun ______
Jika Anda menjawab YA pada
pertanyaan 6.a di atas, Mohon dituliskan
tanggal pelatihan instruktur olahraga
yang paling terakhir Anda ikuti?

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!

PRE‐INSTRUCTOR‐WORKSHOP QUESTIONNAIRE

Bagian C:
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
7
8
9
10
11

Saya memahami tentang konsep dan dasar metodologi
Olahraga (untuk Pembangunan).
Saya menerapkan metode-metode Olahraga (untuk
Pembangunan) dalam pelatihan dan kegiatan saya.
Saya memiliki kompetensi untuk mengajar orang dewasa
Tujuan paling penting dari olahraga adalah untuk melatih
anak-anak/pemuda menjadi atlet yang sukses
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)

Sangat
tidak
setuju

Tidak
Setuju

Raguragu

Setuju

Sangat Setuju
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