
 

 
 

1 
 

Instrumen Evaluasi  

Panduan Wawancara 

“Sepak Bola untuk Pembinaan Karakter”, Indonesia 

Kuesioner tindak lanjut “Sepak Bola untuk Pembinaan Karakter”, Indonesia 

 

Nama Pewawancara      : ____________________ 

Posisi Pewawancara     : __________________ 

Lembaga Pewawancara: _________________  

 

Tanggal Wawancara:  dd.mm.yyyy 

 

BAGIAN 0: Pengantar 

PANGGILAN PERTAMA: 

Halo, nama saya xxx. Saya menelepon Anda 

atas nama GIZ (yang melaksanakan proyek-

proyek pembangunan Kerjasama Indonesia – 

Jerman), karena Anda telah berpartisipasi 

dalam Kursus D-License & S4D pada tahun 

2018. Sekarang saya ingin bertanya tentang 

pengalaman Anda sejauh ini dan untuk 

mengumpulkan tanggapan Anda. Ini 

membantu kami meningkatkan kualitas 

pelatihan kami. Apakah Anda memiliki waktu 

sekitar 30 menit untuk melakukan 

wawancara dengan saya?  

 

1: Ya, silakan dilanjutkan 

2: Tidak, Saya perlu membuat jadwal 

kesepakatan terlebih dahulu 

 

9: Saya sama sekali tidak ingin berpartisipasi 

dalam survei (JANGAN DIBACA) 

Menelpon sesuai jadwal yang disepakati: 

 

Halo, nama saya xxx. Saya menelepon Anda 

atas nama GIZ (yang melaksanakan proyek-

proyek pembangunan Kerjasama Indonesia – 

Jerman). Kami telah menghubungi Anda 

sebelumnya untuk membuat jadwal untuk 

1: Ya, silakan dilanjutkan 

2: Tidak, Saya perlu membuat jadwal 

kesepakatan ulang 

 

9: Saya sama sekali tidak ingin berpartisipasi 

dalam survei (JANGAN DIBACA) 



 

 
 

2 
 

wawancara dengan kami. Apakah Anda 

memiliki waktu sekitar 30 menit sekarang 

untuk melakukan wawancara dengan saya? 

 

Saya akan merekam wawancara ini untuk 

digunakan sebagai acuan saat melaksanakan 

studi ini. Saya tidak akan merekam tanpa 

persetujuan Anda. Jika Anda memberi ijin 

untuk merekam, Anda dapat menarik ijinnya 

atau menghentikan wawancara kapanpun. 

1. Ya. saya mengijinkan wawancara ini 

direkam → mulai rekaman). 

2. Tidak, saya tidak mengijinkan wawancara ini 

direkam → lanjutkan tanpa rekaman 

 

BAGIAN A:  Kunjungan Pengawasan dan Guru - Informasi Umum 

A1) Nama sekolah yang dikunjungi:   

A2) Lokasi sekolah yang dikunjungi:       Kabupaten/Kota: 

Kecamatan: 

Kelurahan  

A3) Nama Guru  yang diwawancara:  

A4) Usia guru yang diwawancara  

A5) Jenis Kelamin Guru yang diwawancara:                              Perempuan                    Laki-laki 

A6) Status Guru yang diwawancara  PNS                               Non-PNS 

A7) Tingkat Pendidikan Tertinggi  SMA/SMK                Diploma                  S1         

 Lainnya    (sebutkan) …..  ……….                                                                     

A8) Sudah berapa tahun Anda mengajar? Sejak tahun ________  

A9) Mata pelajaran yang diajarkan  

(tandai semua yang sesuai).  

 PJOK 

 Ekstrakurikuler________________ 

 Mata pelajaran lain yakni_____________ 

A10) Informasi terkait mata pelajaran yang 

diajarkan  

 

 PJOK, selama ___ tahun.  

 Mata Pelajaran Lain yakni  

________________________________ selama 

____ tahun.  

 Ektrakurikuler selama ___ tahun.  

 

A11) Tanggal dan lokasi Lisensi D & S4D yang 

diikuti (oleh guru)  

 

Tanggal: dd.mm.yyyy 

Lokasi: _________ 

A12) Mengajar di kelas?  

 

(tandai semua yang sesuai)..  

SD 

 Kelas 1           Kelas 2                   Kelas 3                          

 Kelas 4             Kelas 5                 Kelas 6        
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SMP 

 Kelas 7             Kelas 8                 Kelas 9                                                                                            

A13) Latar belakang pendidikan:  

Apa latar belakang (pendidikan) yang 

mendukung guru tersebut dalam 

memimpin kegiatan olahraga? 

(silakan memberikan lebih dari satu 

jawaban)  

 

Saya akan membaca semua opsi. Anda 

bisa menjawab dengan "ya" atau 

"tidak" 

 Seorang penyuka olahraga  

 Seorang pelatih olahraga tertentu  

 Mengambil kuliah PJOK di universitas  

 Mengambil jurusan  Kepelatihan Olahraga 

Sepak Bola di universitas 

 Lainnya  

    

_________________________________________ 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersediamenjawab) 

 

BAGIAN B: Informasi tentang kegiatan olahraga yang dilaksanakan & diterapkan 

B1)  Sebelum pandemi COVID19 

(akhir 2018 sampai Januari 

2020), berapa jumlah kegiatan 

olahraga yang biasanya Anda 

ajarkan dalam seminggu? 

 PJOK _____________________per minggu 

 Kegiatan terkait olahraga / ekstrakurikuler 

_________per minggu 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersediamenjawab) 

B2)  Berapa durasi/lama kegiatan 

tersebut berlangsung (rata-rata) 

untuk satu kali pertemuan? 

 

 PJOK_____________________menit 

 kegiatan terkait olahraga/ektrakurikuler 

______________menit 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersediamenjawab) 

B3)  Berapa total jumlah peserta didik  

(yang mengikuti kegiatan 

olahraga baik  PJOK maupun 

kegiatan ektrakurikuler terkait 

olahraga) dalam satu minggu? 

 

Jika Anda tidak dapat 

menyebutkan angka persisnya, 

harap perkirakan. 

Laki-laki     :_____________ 

Perempuan:___________ 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab) 
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B4)  Berapa total jumlah peserta didik 

per kelas/per kelompok (rata-

rata) ? 

 

 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab) 

B5) Berapa jumlah peserta didik per 

kelas/per kelompok yang 

menunjukkan minat pada sepak 

bola atau olahraga lainnya? 

 

Jika olahraga lain- dapatkah 

Anda menyebutkan jenis 

olahraga apa? 

 

______________________________________________ 

 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab) 

B6)  Berikan informasi terkait peserta 

didik di kelas/kelompok yang 

Anda (guru) ajarkan/latih? 

 Hanya perempuan    Hanya laki-laki   gabungan 

perempuan dan laki-laki  

 terdapat kelompok perempuan dan laki-laki namun 

pelaksanaanya dipisah 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab) 

 

B7)  Berada di kelas berapakah para  

peserta didik tersebut?  

(pilih semua yang sesuai) 

 

Saya akan membaca semua opsi. 

Anda bisa menjawab dengan "ya" 

atau "tidak". 

SD 

 Kelas 1             Kelas 2                           Kelas 3                          

 Kelas 4             Kelas 5                           Kelas 6        

 

SMP 

 Kelas 7             Kelas 8                            Kelas 9       

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

B8)  Apakah Anda (guru) menerapkan 

metode Olahraga untuk 

Pembangunan (S4D) yang Anda 

pelajari selama Kursus Lisensi D 

&S4D di kelas Anda? 

 

        (pilih semua yang sesuai) 

 

 

 

 Ya  

Jika YA, berapa sering?  

 di semua sesi pembelajaran yang diajarkannya 

 Setengah dari semua sesi pembelajaran yang 

diajarkannya 

 Kurang dari setengah dari semua sesi 

pembelajaran yang diajarkannya 

 

 Tidak  

Jika TIDAK, berikan alasannya?   
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 tidak tahu metodenya 

 tahu metodenya namun kurang percaya diri 

dalam menerapkannya 

         memerlukan dukungan dari sekolahnya                         

 merasa kurang pas diajarkan di kelas/mata 

pelajaran yang diajarkan 

 murid-murid tidak menyukai metode tersebut 

 alasan lainnya (jelaskan): 

 

 

(Jika tidak ada silakan ke BAGIAN C) 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

B9)  Sekarang saya akan membacakan 

beberapa aspek untuk Anda. 

Aspek apa saja dari Kursus Lisensi 

D & S4D yang diaplikasikan oleh 

Anda (guru) dalam sesi pelatihan 

bersama peserta didik?  

 

(pilih semua yang sesuai) 

 

Harap jawab dengan "ya" atau 

"tidak" untuk kategori tersebut.  

 Pembelajaran PPK  sesuai kurikulum yang digunakan 

(SD/SMP) 

 Pengembangan keterampilan sosial/kompetensi 

melalui olahraga  

 Menjadi panutan (role model) untuk anak-anak/kaum 

muda  

 Permainan baru dan latihan-latihannya 

 Permainan terkait mata pelajaran tertentu & 

latihannya  

 Sesi refleksi dengan anak-anak dan kaum muda 

terkait permainan dan keterampilan yang mereka 

pelajari  

 Lainnya,  (mohon dijelaskan secara rinci)  

     __________________________ 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

B10) Silakan melengkapi kalimat 

berikut ini: “Guru biasanya 

menggunakan olahraga sebagai 

metode/alat …”  

 

(pilih semua yang sesuai) 

 

 

 

 untuk pembelajaran PPK sesuai kurikulum yang 

digunakan (SD/SMP) 

 untuk mengajarkan mata pelajaran tertentu  

 untuk mengajarkan kegiatan ekstrakurikuler  

 untuk memberi informasi terkait pesan kesehatan  

 untuk membicarakan isu-isu kesehatan   

 untuk memberikan informasi terkait aspek lingkungan  

 untuk mengembangkan kecakapan hidup secara 

umum (personal dan sosial)  
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  untuk mengurangi ketimpangan gender  

 untuk mengembangkan keterampilan vokasi  

 untuk pengembangan perdamaian dan pencegahan 

tingkat kekerasan  

 dalam konteks pengungsi 

 untuk mendorong hubungan sosial antarkelompok 

interkultral  

 Lainnya (mohon dijelaskan secara rinci): 

     _________________________ 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

B11) Olahraga apakah yang Anda 

(guru) gunakan sebagai 

metode/alat untuk pembelajaran 

PPK di kelas? 

 

 (pilih semua yang sesuai) 

 

 Sepak bola        Atletik        Bola basket     Bola 

voli      

 Bola tangan       Senam   Olahraga tradisional (mis: 

Pencak Silat, Sepak Takraw, Enggrang, Gobak Sodor…) 

 lainnya (mohon dijelaskan secara rinci): 

___________________ 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

 

BAGIAN C: Lingkungan dan Dukungan Sekolah 

C1)  Apa olahraga utama yang ada di 

sekolah Anda?  

       (pilih semua yang sesuai) 

 

Sekali lagi, saya akan membaca 

semua opsi. Anda bisa menjawab 

dengan "ya" atau "tidak" 

 Sepak bola        Atletik        Bola basket     Bola 

voli      

 Bola tangan       Senam   Olahraga tradisional (mis: 

Pencak Silat, Sepak Takraw, Enggrang, Gobak Sodor…) 

 lainnya (mohon dijelaskan secara rinci): 

___________________ 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

C2) Harap pikirkan situasi sebelum 

pandemi Covid-19. Jenis kegiatan 

olah raga apa yang dilakukan di 

sekolah Anda? 

Jelaskan seberapa sering kegiatan 

tersebut berlangsung per tahun 

reguler 

 

 Festival olahraga _______________________ per 

tahun.  

 Turnamen Olahraga _____________________ per 

tahun.  

 Liga Sore (setelah sekolah) _______________ per 

tahun.  

 Lainnya (mohon dijelaskan secara rinci): 

      _______________________ per tahun.  
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  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

C3)  Dimana Anda (guru) biasanya 

melakukan kegiatan sepak bola 

untuk pembelajaran PPK? 

(pilih semua yang sesuai) 

 

Saya akan membaca semua opsi. 

Anda bisa menjawab dengan 

"ya" atau "tidak" 

 Lapangan sepak bola sekolah 

 Lapangan sepak bola desa/kota/kabupaten 

 Lapangan sepak bola SSB  

 Halaman sekolah  

 Ruang kelas 

 Ruang terbuka lain di sekitar sekolah (halaman balai 

desa, halaman rumah warga, taman, pantai, dll) 

 lainnya 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

C4)  Bagaimana Anda/sekolah 

mengakses lapangan/tempat 

bermain sepak bola tersebut? 

 

 Gratis karena fasilitas sekolah 

 Gratis karena fasilitas umum 

 Menyewa menggunakan dana sekolah 

 Menyewa menggunakan dana dari orang tua murid 

 lainnya 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

C5) Selain peserta didik yang ikut 

serta, siapa saja yang ambil 

bagian dalam kegiatan olahraga 

tersebut?  

 

 Anak-anak & Kaum muda dari sekolah lain dalam 

gugus yang sama 

 Anak-anak & Kaum muda dari sekolah dari gugus lain 

 Guru mata pelajaran selain PJOK  

 Orangtua  

 Anggota masyarakat 

 Lainnya (mohon dijelaskan secara rinci): 

     ________________________________ 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

C6)  Apa tantangan terbesar bagi 

Anda (guru) dalam menerapkan 

kegiatan PJOK di sekolahnya? 

(berikan minimal 3 jawaban)  

 

 

 1  

 

 

 2  

 

 

 3 
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 4 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

 

C7)  Apakah Anda (guru) 

mendapatkan dukungan ?  

 

Catatan untuk pewawancara: 

dukungan yang dimaksud di sini; 

kerjasama dengan sekolah sepak 

bola swasta (lihat masalah sewa 

lapangan di atas), 

dukungan/endorsement untuk 

kepala sekolah (mis. untuk 

mengadakan festival / 

turnamen), dll. 

 

  

 ya   tidak 

 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab) 

                                                                                     

C7a) Jika YA, apa saja dukungannya  

 

 

 

Apa dukungannya? 

 

Dari siapa? 

 

Kapan? 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

 

C7b) Jika TIDAK, dukungan seperti  

apakah yang dibutuhkan?  

 

 

 

Apa dukungannya? 

 

Dari siapa? 

 

Kapan? 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

C8)  Selain Kursus Lisensi D & S4D, 

apakah ada kegiatan penguatan 

kapasitas/ pelatihan lain yang 

diikuti oleh Anda (guru) di tahun 

2018 dan 2019? 

 

 ya   tidak  
 
  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      
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C8a) Jika YA, apa saja penguatan 

kapasitas/pelatihannya?  

(berikan maximal 3 pelatihan 

terakhir yang diikuti) 

 

 

 

 

A. Nama pelatihan: 

Diadakan oleh: 

Waktu (tgl/blm/thn): 

B. Nama pelatihan: 

Diadakan oleh: 

Waktu (tgl/blm/thn): 

C. Nama pelatihan: 

Diadakan oleh: 

Waktu (tgl/blm/thn): 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

C8b) Jika TIDAK, penguatan 

kapasitas/pelatihan seperti 

apakah yang Anda (guru) 

butuhkan?  

 

 

 

Pelatihan apa? 

 

Dari siapa? 

 

Kapan? 
 
  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

C9)  Hal-hal lain yang menjadi catatan 

pewawancara: 

 

 

 

 

BAGIAN D: Kondisi Saat Ini (Setelah pandemi Covid-19) 

D1) Pandemi global Covid-19 telah 

merubah banyak hal akhir-akhir 

ini, juga yang terkait dengan 

aktivitas olahraga. 

Apakah Anda pernah mengajar 

olahraga di delapan minggu 

terakhir? 

 

 Ya  

 

 Tidak 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

D2) Jika jawaban pertanyaan 

No.1=Tidak:  

Apa yang Anda lakukan selain 

mengajar olahraga dalam 

delapan minggu terakhir? 

 

 

 

  8 (tidak tahu) 



 

 
 

10 
 

   9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

D3) Jika jawaban pertanyaan 

No.1=Ya:  

Bisakah Anda menjelaskan lebih 

jauh tentang kegiatan olahraga 

yang telah Anda lakukan dalam 

delapan minggu terakhir? 

 

 

 

 

  8 (tidak tahu) 

  9 (tidak bersedia menjawab)                                                                                      

Catatan1:  

Apa kesan Anda mengenai kursus 

yang Anda ikuti? 

Apa manfaat kursus tersebut bagi 

Anda? 

Apa saran Anda untuk peningkatan 

kualitas kursus di masa yang akan 

datang? 

 

Terima kasih banyak telah 

meluangkan waktu untuk menjawab 

semua pertanyaan  

 

Semoga anda selalu sehat dan lancar 

beraktivitas ! 

 

Selesai 

 

 
1 Pointers added by M&E consultancy conducting the interviews with the aim to get quotes from the 
participants. 


