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Kisi-kisi Pedoman Wawancara  

“Program Ekstrakurikuler” 

No Variable X (Program 

Ekstrakurikuler) 

Aspek Indikator Pertanyaan 

1 Program 

Ekstrakurikuler 

merupakan kemmpuan 

untuk memperluas 

pengetahuan, 

mengembangkan 

minat dan bakat serta 

menambah 

keterampilan 

Memperluas 

pengetahuan 

1. Mampu mengenal 

dan membedakan 

antara berbagai mata 

pelajaran 

2. Mampu mengaitkan 

pengetahuan yang 

diperoleh dari 

program 

ekstrakurikuler 

dengan kebutuhan 

dan keadaan 

lingkungan 

3. Dapat memperbaiki 

pengetahuan siswa 

sesuai dengan 

minatnya 

1,2,3,4 

Mengembangkan 

minat dan bakat 

1. Mampu 

mengembangkan 

potensi siswa secara 

optimal 

2. Mampu 

menggunakan semua 

potensi sesuai minat 

dan bakat 

5,6,7 

Menambah 

keterampilan 

1. Mampu 

mengembangkan 

kesiapan karir 

8 

 

 

 

 

Kisi-kisi pedoman wawancara  



“Pengembangan Kreativitas” 

 

No Variable Y 

(Pengembangan 

Kreativitas) 

Aspek Indikator Pertanyaan 

2 Pengembangan 

Kreativitas merupakan 

kemampuan untuk 

mengembangkan 

bakat melalui 

keunikan, pendorong, 

proses, produk dan 

kemandirian.  

Pribadi 1. Mampu 

menghargai 

keunikan maupun 

bakat 

2. Tidak 

mengharapkan 

siswa untuk dapat 

melakukan dan 

menghasilkan hal 

yang sama 

3. Mampu 

menumbuhkan 

bakat 

1,2,3,4 

Pendorong 1. Memberikan 

apresiasi, 

dukungan, 

penghargaan, dan 

pujian. 

2. Dukungan 

terhadap sikap dan 

perilaku kreatif 

individu. 

  

5,6,7 

Proses 1. Memberi 

kesempatan untuk 

bersibuk diri 

secara kreatif 

2. Memberikan 

kebebasan untuk 

mengekspresikan 

dirinya secara 

kreatif 

3. Tidak terlalu cepat 

menuntut 

dihasilkannya 

8,9,10,11 



produk kreatif 

yang bermakna 

Produk 1. Mendorong siswa 

untuk melibaatkan 

dirinya dalam 

proses (kesibukan/ 

kegiatan) kreatif 

2. Menyediakan 

waktu dan sarana 

prasarana yang 

menggugah minat 

anak (tidak perlu 

mahal) 

 

10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMBINA EKSTRAKURIKULER 

a) Tanggal : 

b) Tempat : 

c) Waktu : 

 

Identitas Informan 

1) Nama  : 

2) Usia  : 

3) Status  : 

 

Pertanyaan Jawaban 

I. Aspek “Memiliki kemampuan 

memperluas pengetahuan” 

 

 1. Apakah siswa sudah bisa mengenal 

ataupun  membedakan beberapa 

mata pelajaran? 

2. Bagaimana cara siswa mengaitkan 

pengetahuan yang diperolehnya 

dari program ekstrakurikuler 

dengan kebutuhan dan keadaan 

lingkungan? 

3. Bagaimana cara siswa bisa 

mengaitkan pengetahuan yang 

diperoleh dari program kurikulum 

dengan kebutuhan dan lingkungan 

sekitar? 

4. Apakah dengan pprogram 

ekstrakurikuler siswa bisa 

memperbaiki pengetahuan sesuai 

dengan minatnya masing-masing? 

 

II. Aspek “Mengembangkan minat dan 

bakat” 

 

 1. Bagaimana cara siswa untuk 

mengembangkan potensinya secara 

optimal? 

2. Apakah siswa sudah mampu 

mencapai apa yang mereka 

inginkan, sesuai dengan minat dan 

 



bakatnya? 

3. Bagaiana cara siswa untuk 

mencapai apa yang mereka mau 

sesuai dengan minat dan bakatnya? 

III. Aspek “Menambah Keterampilan”  

 1. Apakah dengan kegiatan 

ekstrakurikuler siswa dapat 

mengembangkan kesiapan karir? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMBINA DAN SISWA 

a) Tanggal : 

b) Tempat : 

c) Waktu : 

 

Identitas Informan 

1) Nama  : 

2) Usia  : 

3) Status  : 

 

Pertanyaan Jawaban 

I. Aspek “Pribadi”  

 1. Apakah anda menghargai 

keuniakan dan bakat dari masing-

masing siswa? 

2. Apakah anda tidak terlalu 

mengharapkan siswa untuk dapat 

melakukan dan menghasilkan hal-

hal yang sama dengan yang 

diajarkan? 

3. Apakah anda membantu siswa 

menemukan bakat-bakatnya dan 

meghagainya? 

4. Apa saja bakat-bakat tersebut?  

 

 

 

II. Aspek “Pendorong”  

 1. Apakah anda memberikan 

apresiasi, dukungan, penghargaan, 

dan pujian untuk mewujudkan 

bakat kreatif siswa? 

2. Apaah anda memberikan dukungan 

terhadap sikap dan perilaku kreatif 

individu/ kelompok? 

3. Apa hasil dari memberi dukungan 

tersebut? 

 

 

 



III. Aspek “Proses”  

 1. Apakah anda memberikan 

kesempatan untuk siswa 

bersibuk diri secara kreatif? 

2. Apakah anda memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk 

mengekspresikan dirinya 

secara kreatif? 

3. Apakah anda tidak terlalu cepat 

menuntut dihasilkannya produk 

kreatif yang bermakna? 

4. Manfaat apa saja yang 

didapatkan siswa dari 

kesempatan kegiatan untuk 

bersibuk diri secara kreatif? 

5.  

 

IV Aspek “Produk”  

 1. Apakah anda mendorong siswa 

untuk melibatkan dirnya dalam 

proses (kesibukan kegiatan) 

kreatif? 

2. Apakah anda menyediakan waktu 

dan sarana prasarana yang menarik 

minat siswa(tidak perlu mahal)? 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ORANGTUA 

 

Nama Anak  :  

Nama Orangtua : 

Pertanyaan  : 

1. Menurut bapak / ibu bagaimana kondisi di SLB-B Negeri Pembina Palembang 

sebagai sekolah bagi anak berkebutuhan khusus? 

Jawab:          

           

            

2. Apa saja yang telah didapatkan putra/ putri bapak / ibu selama mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler di SLB-B Negeri Pembina Palembang? 

Jawab :          

           

            

3. Menurut bapak / ibu bagaimana pengajaran yang ada di SLB-B Negeri Pembina 

Palembang? 

Jawab :          

           

            

4. Bagaimana komunikasi antara bapak / ibu sebagai orang tua dengan para guru di 

SLB-B Negeri Pembina Palembang? 

Jawab :          

           

            

5. Bagaimana hubungan sosial anak dengan teman-temannya disekolah? 

Jawab :          

           

            

6. Apa dampak positif putra / putri bapak / ibu setelah mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah? 

Jawab :          

           

            



7. Apa yang bapak / ibu rasakan dengan hasil anak dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler? 

Jawab :          

           

            

 

 

 

8. Apakah anak sudah mampu mengembangkan kreativitasnya dengan baik? 

Jawab :          

           

            

9. Apa harapan bapak / ibu dalam menyekolahkan putra / putri di SLB-B Negeri 

Pembina Palembang? 

Jawab :          

            

 

 


