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ABSTRAK 

 

Antika, Bregita Rindy. 2013. Studi Pengembangan Diri (Bakat Minat) Pada 

Siswa Komunitas Sastra Di Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah Salatiga (Studi 

Kasus Pada Siswa Komunitas Sastra Di Sekolah Alternatif Qoryah thoyyibah. 

Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Suharso M.Pd.,Kons dan Pembimbing II Drs. 

Eko Nusantoro, M.Pd. 

 

Kata kunci:  proses pengembangan diri pada siswa komunitas sastra di sekolah 

alternatif qoryah thoyyibah 

 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di sekolah 

alternatif qoryah thoyyibah bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah alam yang 

berlandaskan konsep kemandirian siswa, dimana tidak ada jadwal belajar tetap, 

tidak ada proses belajar mengajar, karena guru pendamping hanya mendampingi 

siswa belajar dan tidak ada konselor sekolah yang membantu siswa untuk 

mengembangkan diri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses 

pengembangan diri siswa dari raw input-proses-output, mengetahui peran guru 

pendamping dan siswa dalam mengembangkan diri, serta mengetahui hasil belajar 

siswa. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sampel penelitian berjumlah 16 orang, 

diantaranya yaitu 13 orang siswa, 2 guru pendamping dan kepala sekolah. Metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis data model 

interaktif Miles and Huberman. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Proses pengembangan diri di sekolah 

alternatif qoryah thoyyibah berdasarkan kemandirian siswa. Sesuai dengan teori 

belajar humanistik, Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, 

memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang akan diinginkan dan 

menanggung resiko dari perilaku yang dtunjukkan. Peran guru dan siswa dalam 

proses pengembangan diri sangat penting, karena guru adalah sebagai fasilitator 

dan juga  guru memberikan motivasi. Dalam proses pengembangan diri 

bergantung pada kreatifitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lain 

dalam mengelola dan mengembangkan program-program sekolahnya. Siswa dapat 

mengembangkan bakat minatnya karena mereka melaksanakan komitment awal 

belajar dengan baik dan disiplin sehingga tercapai target dan keinginan masing-

masing siswa. 

Simpulan dari penelitian ini adalah proses belajar di qoryah thoyyibah 

sesuai dengan teori humanistik, yang memandirikan siswa namun tetap tidak lepas 

dari peran guru pendamping. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah 

agar pihak sekolah menyediakan konselor dan  waktu bimbingan konseling agar 

dapat memberikan layanan dan pengetahuan kepada siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia 

yang sedang berkembang  menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun 

dirinya sendiri dan masyarakat.  Konsekuensinya proses pendidikan harus mampu 

menyentuh dan mengendalikan berbagai aspek perkembangan manusia. 

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3, yang menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang berimandan bertakwa kepada Tuhan Yang 

MahaEsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Berdasarkan fungsi pendidikan nasional tersebut, tampak bahwa pendidikan 

berfungsi dalam membentuk watak dan karakterserta pengembangan diri dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini pengembangan diri yang 

perlu dikembangkan dalam membentuk karakter peserta didik adalah Bakat 

Minat. 

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

sebagai bagian intergral dari kurikulum sekolah/madrasah.Kegiatan 

pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta 

didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan 

masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir, 
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serta kegiatan ekstra kurikuler. Selain itu pengembangan diri juga bertujuan untuk 

menentukan bakat minat dari anak/peserta didik. 

Bakat mengandung makna kemampuan bawaan yang masih bersifat 

potensial atau laten dan memerlukan pengembangan lebih lanjut. 

(Moh.Ali,2005:79) Sedangkan Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri 

dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau 

kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu 

pilihan tertentu.(Mappiare,1982:62) 

Pelaksanaan dalam pengembangan diri terhadap peserta didik di sekolah-

sekolah formal merupakan tugas dari konselor sekolah. Dimana konselor 

melakukan tugas itu dengan pelayanan-pelayanan konseling yang sesuai dengan 

pola 17 plus, diantaranya yaitu melalui proses konseling seperti layanan klasikal, 

BKP dan KKP. Layanan itu dilaksanakan dengan tujuan peserta didik lebih 

mengetahui apa bakat dan minat dari peserta didiknya sehingga bisa lebih 

dikembangkan sesuai dengan hasil layanan yang telah dilakukan. Seperti pada 

sekolah menengah atas yaitu pada SMA yang melakukan penjurusan saat 

kenaikan kelas XI, Jurusan yang ada pada SMA yaitu jurusan IPS, IPA dan 

Bahasa. Untuk mengetahui apa jurusan yang tepat pada peserta didik biasanya 

dilihat dari kecenderungan nilai pelajaran sehari-hari siswa, selain itu juga 

terdapat konselor sekolah juga memberikan pelayanan-pelayanan konseling dalam 

pengembangan diri peserta didik khususnya dalam mengetahui bakat minat yang 

akan digunakan peserta didik saat pengambilan keputusan dalam memilih jurusan 

yang tepat. Konselor membantu peserta didik untuk mengetahui bakat minatnya 
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melalui layanan klasikal seperti Layanan Orientasi, Layanan Informasi, Layanan 

Penempatan Penyaluran, Dan Layanan Penguasaan Konten. Selain layanan 

klasikal ada juga Bimbingan kelompok dan Konseling kelompok. Layanan-

layanan itu dilakukan konselor dengan tujuan memaksimalkan penentuan bakat 

minat peserta didik untuk memantapkan dalam mengambil jurusan dikelas XI. 

Selain sekolah formal seperti SMA, ada juga sekolah kesetaraan atau 

sekolah alternatif seperti Qoryah Thoyyibah yang menjadi pilihan anak untuk 

mendapatkan pendidikan diri. 

SMP Alternatif Qoryah Thoyyibah merupakan sekolah alam yang berada di 

desa Kalibening kecamatan Tingkir sebelah timur Kota Salatiga, SMP ini 

merupakan sekolah yang cukup unik, bisa dibilang begitu karena sekolah ini 

menggunakan alam sebagai laboratoriumnya. Sebagian muridnya yaitu berasal 

dari warga sekitar kampung yang berekonomi lemah dan sebagiannya lagi juga 

dari luar kota salatiga. Selain itu sekolah ini juga tidak menggunakan kurikulum 

untuk melakukan proses belajar mengajar, akan tetapi di dalam sekolah alternatif 

ini proses belajarnya berupa komunitas bakat dan minat tertentu, misalnya 

komunitas sastra. Komunitas ini lebih banyak diminati oleh kaum hawa, kegiatan 

dalam komunitas sastra ini seperti menulis sebuah cerpen atau sebuah karangan 

yang nantinya akan dibukukan. Jam dimulai belajar dan tempat proses belajarpun 

ditentukan oleh kesepakatan anggota  komunitas tersebut sehingga tiap harinya 

tidak tentu jam belajarnya. Pengajar atau pendamping juga tidak datang setiap 

hari, bahkan Konselor juga tidak ada, sehingga anak-anak atau peserta didik di 

sekolah alternatif sangat mandiri. 
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Proses pengembangan diri peserta didik khususnya pada penentuan bakat 

minat itu sangat penting, dengan adanya pelayanan konseling yang dilakukan  

oleh konselor dan guru mata pelajaran dalam menghimpun nilai akademik, dan 

dalam rangka untuk mendapatkan sebuah penilaian yang menonjol pada peserta 

didik, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penentuan bakat minat 

peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, peran konselor sekolah dan guru mata 

pelajaran sangat penting dalam proses pengembangan diri peserta didik, 

khususnya pada bakat minat.  

Bakat minat yang telah diketahui disetiap peserta didik melalui angket yang 

disebar oleh konselor sekolah dapat digunakan untuk menentukan ekstra kurikuler 

yang telah disediakan di sekolah, dimana kegiatan ekstra kurukuler itu dapat 

dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi atau bakat yang ada 

dalam diri peserta didik. Selain itu, guru mata pelajaran juga telah mempunyai 

data nilai akademik peserta didik, dimana nilai ini juga bermanfaat untuk 

menentukan bakat minat peserta didik dalam menentukan jurusan ketika kenaikan 

ke kelas XI. 

Berdasarkan hasil pengamatan Peneliti yang dilaksanakan di sekolah 

alternatif Qoryah Thoyyibah menyebutkan bahwa  pada sekolah atlternatif qoryah 

thoyyibah, sekolah alam yang lebih mengutamakan bakat minat peserta didiknya, 

sekolah yang tidak menggunakan kurikulum dalam proses belajar mengajar, 

lingkungan alam sebagai laboratoriumnya, tanpa guru atau pendamping dan tanpa 

Konselor sekolah. Di Sekolah alam itu seluruh peserta didik sudah mempunyai 

sebuah komunitas sastra atau forum khusus, contohnya seperti forum musik, 
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forum tulis, forum sanggar, forum teater, forum bahasa inggris dan forum 

komputer. Jam pelajaran di sekolah alam tersebut tidak terjadwal dengan pasti, 

yang menetukan jam belajar dan lokasi pembelajaran yaitu para peserta didik 

sesuai dengan kelas masing-masing.  

Di sekolah alternatif qoryah thoyyibah juga terdapat kepala sekolah dan 

beberapa guru pendamping, akan tetapi guru pendamping tersebut tidak 

mendampingi peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar setiap 

harinya dan tidak ada konselor yang melakukan bimbingan dan konseling kepada 

peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak ada layanan konseling yang diberikan 

kepada peserta didik seperti layaknya yang ada pada sekolah formal. 

Sesuai dengan hasil pengamatan fakta di lapangan, menunjukkan bahwa 

pada sekolah alternatif qoriyah thoyyibah tidak terdapat konselor sekolah yang 

memberikan layanan konseling yang bertujuan untuk menentukan potensi 

pengembangan diri (bakat minat) kepada peserta didik. Selain itu, di sekolah alam 

itu juga tidak ada guru mata pelajaran yang selalu mendampingi peserta didik 

dalam melakukan proses belajar mengajar, karena itu peserta didik juga tidak ada 

dampingan dalam melakukan pengembangan diri masing-masing. 

Berdasarkan fakta yang terjadi maka praktikan melakukan penelitian studi 

kasus pada peserta didik, kepala sekolah dan guru pendamping. Dimana penelitian 

ini bertujuan untuk menggali informasi secara detail tentang proses 

pengembangan diri (bakat minat) dari siswa masuk ke sekolah alternatif , hingga 

saat proses belajar mengajar sampai siswa telah mampu mengembangkan bakat 
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minatnya dan lulus dari sekolah alternatif tersebut. Maka dari itu peneliti mampu 

mengambil sebuah kesimpulan dan benang merah dari penelitian yang dilakukan. 

Dengan begitu praktikkan melakukan penilitian dengan judul “Studi 

Pengembangan Diri (Bakat Minat) Pada Siswa Komunitas Sastra Di Sekolah 

Alternatif Qoryah Thoyyibah Salatiga (Studi Kasus Pada Siswa Komunitas Sastra 

Di Sekolah Alternatif Qoryah Thoyyibah) 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

permasalahan pokok yaitu “Bagaimanakah cara siswa komunitas  sastra di sekolah 

alternatif Qoryah Thoyyibah Salatiga dalam melakukan pengembangan diri (bakat 

minat)?” Dari rumusan masalah pokok tersebut, dapat dijabarkan sub rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1.2.1 Bagaimanakah Proses pengembangan diri Siswa (bakat minat) di Sekolah 

Alternatif Qoryah Thoyyibah Salatiga (dari Raw Input-Proses-Output)? 

1.2.2 Bagaimanakah peran guru pendamping dan siswa dalam proses 

pengembangan diri (bakat minat) di Sekolah Alternatif Qoryah Thoyybah 

Salatiga? 

1.2.3 Bagaimana efektifitas siswa komunitas sastra di sekolahan alternatif 

Qoryah Thoyybah agar dapat berkembang dan mengembangkan bakat 

minatnya di sekolahan? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah diungkapkan di atas yaitu “Untuk mengetahui Bagaimanakah cara siswa 

komunitas  sastra di sekolah alternatif Qoryah Thoyyibah Salatiga dalam 

melakukan pengembangan diri (bakat minat) ?”.Dari tujuan penelitian pokok 

tersebut, dapat dijabarkan sub tujuan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1 Memperoleh gambaran tentang proses pengembangan diri Siswa 

(bakat minat) di Sekolah Alternatif QoryahThoyyibah Salatiga, (dari 

Raw Input-Proses-Output) 

1.3.2 Memperoleh gambaran peran guru pendamping dan siswa dalam 

proses pengembangan diri (bakat minat) di Sekolah Alternatif Qoryah 

Thoyybah Salatiga  

1.3.3 Memperoleh gambaran efektifitas siswa yang dapat mengembangkan 

bakat minatnya dan mengetahui gambaran hasil dari proses 

pengembangan diri (bakat minat) pada siswa komunitas sastra di 

sekolahan Qoryah Thoyyibah 

1.4 Manfaat  

Terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dimanfaatkan untuk 

memperkaya khasanah penelitian dibidang bimbingan dan   konseling 
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1.4.1.2 Sebagai pemahaman dan pengetahuan baru mengenai proses 

pengembangan diri peserta didik disekolah alternatif  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu: 

1.4.2.1 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharap kan dapat memberikan sebuah wacana dan 

pengetahuan baru kepada para siswa, guru pendamping dan kepala 

sekolah mengenai proses pengembangan diri di sekolah alternatif  atau 

sekolah kesetaraan. 

1.4.2.2 Bagi Mahasiswa 

Memberikan pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan baru pada 

mahasiswa bimbingan dan konseling mengenai proses pengembangan 

diri di sekolah alternatif. 

1.4.2.3 Bagi peneliti 

Dapat dijadikan dasar kajian dalam usaha untuk membantu para 

peserta didik dalam mengembangkan diri, baik di sekolah maupun diluar 

sekolah. 

1.5 Sistematika penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

bagianawal, bagianisi, danbagianakhir. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 
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1.5.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, lembar pengesahan, 

pernyataan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar lampiran 

1.5.2 Bagian Isi 

Bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab 2 mengkaji landasan teori yang berisi tentang, Penelitian terdahulu, 

Pengertian Pengembangan, Ruang lingkup pengembangan diri, Konsep 

pelaksanan pengembangan diri, Bentuk pelaksanaan diri, Dasar pelaksanaan 

pengembangan diri, Komunitas sastra di Sekolah alternatif qoryah thoyybah dan 

Pengembangan diri pada komunitas sastra 

Bab 3 Metode Penelitian, menjelaskan tentang, Jenis penelitian, Fokus 

penelitian, Definisi operasional, Desain penelitian, Lokasi dan tempat penelitian, 

Seleksi subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, Keabsahan data dan analisis 

data.  

Bab 4 Hasil Penelitian, menjelaskan tentang data-data hasil penelitian, 

analisis hasil penelitian serta pembahasannya. 

Bab 5 penutup yang berisi simpulan dan saran 

 

1.5.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir yang terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung dalam penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian terdahulu serta teori-

teori yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Teori-teori yang akan diuraikan 

antara lain berkaitan dengan: Penelitian terdahulu. Pengembangan Diri meliputi: 

Pengertian pengembangan diri, Dasar pelaksanaan pengembangan diri,  

Pengembangan diri dalam KTSP, Tujuan pengembangan diri, Konsep 

pelaksanaan pengembangan diri, Ruang lingkup pengembangan diri, bentuk 

pengembangan diri.  Bakat Minat, yang meliputi: pengertian bakat, jenis bakat, 

pengertian minat, ciri-ciri minat, Karakteristik individu dalam minat, faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat. Pelayanan Konseling, yang meliputi: Pengertian 

konseling, Paradigma visi dan misi, bidang pelayanan konseling, Fungsi 

konseling, prinsip dan azas konseling, jenis dan layanan konseling, kegiatan 

pendukung, format kegiatan konseling dan program kegiatan konseling. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan hasil tertentu sesuai dengan 

kondisi yang ada. Penelitian terdahulu bermanfaat bagi peneliti pemula sebagai 

acuan serta pembanding untuk melaksanakan penelitian berikutnya. Pada sub bab 

ini akan diuraikan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pengembangan 

diri (bakat minat). 

Penelitian dari Wahyudi (2006) menyimpulkan bahwa Proses 

pengembangan dilakukan menggunakan model biologis, posisi siswa dan guru 
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tidak lebih sebagai teman. Proses pelaksanaan tersebut didasari atas berdasarkan 

kebutuhan siswa. Pembimbing menerapakan azas kepercayaan pada siswa, guru 

sebagai teman belajar membuat siswa lebih nyaman untuk mengembangkan 

potensinya. Model evaluasi yang digunakan dalam proses pelaksanaan 

pengembangan adalah presentasi biologis, siswa memberi informasi lisan kepada 

siswa lain tentang hal yang didapat, yang belum didapat dan planning kedepan. 

Pola tersebut merupakan pola evaluasi provous, sedangkan proses evaluasi nya 

disebut termasuk dalam proses penilaian (Assesment). 

Penelitian dari Acton (2005) menyimpulkan bahwa dalam tahap 

perencanaan kegiatan pengembangan diri dalam BK di SMA Negeri 12 Semarang 

aspek pembentukkan tim pelaksana layanan kegiatan pendukung dan pihak-pihak 

yang terlibat tidak berjalan dengan sinergis, tidak ada rapat gabungan antara guru 

pembimbing, mata pelajaran dan kepala sekolah dalam penyusunan program. 

Sementara itu, untuk aspek beban tugas wajib pembimbing tidak tersusun karena 

jumlah pembimbing masih 3 orang. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan 

pengembangan diri dalam BK di SMA Negeri 12 Semarang tidak sesuai dengan 

yang direncanakan, kegiatan tatap muka secara klasikal tidak terstruktur karena 

tidak ada jam BK di kelas, kebijakan sekolah yang meniadakan jam kelas untuk 

BK mempersulit pelaksanaan kegiatan pengembangan diri dalam BK di sekolah. 

Dalam tahap penilaian kegiatan pengembangan diri dalam BK di SMA Negeri 12 

Semarang yaitu tidak semua siswa dapat teridentifikasi oleh guru pembimbing 

secara intensif. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi data analisis siswa, 
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menunjukkan siswa yang teridentifkasi dan mendapatkan bimbingan lebih yaitu 

siswa yang pandai dan siswa yang bodoh. 

Penelitian Muhammad Bisyri (2008), menyimpulkn bahwa Penddikan 

berbasi komunitas adalah suatu konsep pendidikan yang menjadikan komunitas 

(masyarakat setempat) sebagai pusat pembelajarannya. Pendidikan model ini 

adalah upaya untuk meberdayakan masyarakat yang bersangkutan. Pendidikan 

model ini memiliki prinsip-prinsip seperti liberating (pembebasan), keberpihakan, 

pertisipasif, kurikulum yang digunakan adalah basisnya kebutuhan masyarakat 

setempat, adanya kerja sama antar masing-masing unsur komunitas, menggunakan 

evaluasi yang berpusat pada subyek didik yakni siswa, dan adanya penanaman 

rasa percaya diri (self confidence) pada siswa dengan konsentrasi pada 

pemupukan kemampuan siswa. Pendidikan berbasis komunitas SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah adalah pendidikan yang mendasarkan proses pendidikannya pada 

realitas komunitas atau masyarakat setempat dan dengan semangat memajukan atau 

memberdayakan potensi masyarakat. Antara sekolah dan masyarakat tidak ada jarak 

yang memisahkan, keduanya menyatu dan saling membantu dalam proses mengikuti 

pendidikan ataupun kehidupan. 

Penelitian ratna Syifa’a Rachmahana (2009),Menyimoulkan bahwa 

psikologi humanistic atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan 

adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku 

manusia,. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistic ia adalah alternative, 

sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistic yang lainnya merupakan 

pelengkap bagi penekanan tradisional behaviourisme dan psikoanalisis. Psikologi 
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humanistic juga memberikan sumbangannya bagi endidikan alternative yang 

dikenal dengan sebutan pendidikan humanistic (humanistic education). 

Pendidikan humanistic berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan 

melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan 

ketrampilan dalam berkarier menjadi focus dalam model pendidikan humanistic. 

Aloran psikologi humanistic selalu mendorong penigkatan kualitas diri manusia 

melalui penghargannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap 

insane. 

2.2 Pengembangan Diri  

2.2.1 Pengertian Pengembangan Diri 

Penggunaan istilah pengembangan diri dalam kebijakan kurikulum 

memang relatif baru. Jika menelaah literatur tentang teori-teori psikologi, 

khususnya psikologi kepribadian, istilah pengembangan diri disini tampaknya 

dapat disepadankan dengan istilah pengembangan kerpibadian, yang sudah lazim 

digunakan dan banyak dikenal. Meski sebetulnya istilah diri (self) tidak 

sepenuhnya identik dengan kepribadian (personality). Istilah diri dalam bahasa 

psikologi disebut pula sebagai aku, ego atau self yang merupakan salah satu aspek 

sekaligus inti dari kepribadian, yang di dalamnya segala kepercayaan, sikap, 

perasaan, dan cita-cita, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Aku yang 

disadari oleh individu biasa disebut conscious mind, sedangkan aku yang tidak 

disadari disebut unconscous mind (Boeroee C. Goerge, 2005:25-36) 

Menurut Freud (Calvin S. Hall & Gardner Lindzey, 1993:65-66) ego atau 

diri merupakan eksekutif kepribadian untuk mengontrol tindakan (perilaku) 

dengan mengikuti prinsip kenyataan atau rasional, untuk membedakan antara hal-
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hal yang terdapat dalam batin seseorang dengan hal-hal yang terdapat dalam dunia 

luar. Horney dalam (Boeroee C. Goerge, 2005:185-187) diri adalah pusat 

keberadaan anda, potensi anda. Jika mental anda sehat, anda tentu punya konsepsi 

yang akurat tentang siapa diri anda, dan anda bebas merealisasikan potensi diri 

anda.. 

Jika Jung dan Horney menganggap bahwa diri merupakan keberadaan 

yang merepresentasikan potensi dengan cara realisasi, maka akan mirip dengan 

teori Maslow yang di kenal dengan istilah aktualisasi diri. Maslow dalam 

(Alwilsol, 2005:263) menjelaskan bahwa aktualisasi diri dipandang sebagai 

kebutuhan tertinggi dari suatu hirearki kebutuhan. 

Abrahim H. Maslow (Boeroee C. Goerge 277) aktualisasi diri dijelaskan 

sebagai potensi-potensi yang dimiliki manusia dan dibawa dari kelahirannya serta 

kodratnya sebagai manusia. Potensi dan kodrat ini perlu diaktualkan dan 

dinyatakan, dalam berbagai bentuk sifat, kemampuan, dan kecakapan nyata. 

Melalui berbagai bentuk upaya belajar dan pengalaman individu berusaha 

mengaktualakan semua potensi yang dimilikinya. 

Setiap orang memiliki kepercayaan, sikap, perasaan dan cita-cita akan 

dirinya, ada yang realistis atau justru tidak realistik. Sejauh mana individu dapat 

memiliki kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-citanya akan berpengaruh 

terhadap perkembangan kepribadiannya, terutama kesehatan mentalnya. 

Kepercayaan, sikap, perasaan dan cita-cita seseorang akan dirinya secara tepat dan 

realistis memungkinkan untuk memiliki kepribadian yang sehat. Namun, 

sebaliknya jika tidak tepat dan tidak realistis boleh jadi akan menimbulkan pribadi 
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yang bermasalah. Kepercayaan akan dirinya yang berlebihamn (over confidence) 

menyebabkan seseorang dapat bertindak kurang memeperhatikan lingkungannya 

dan cenderung melabrak norma dan etika standart yang berlaku, serta memandang 

sepele oranglain. Selain itu, orang yang memiliki over confidence sering memiliki 

sikap dan pemikiran yang over estimate terhadap sesuatu. Sebaliknya kepercayaan 

diri yang kurang, dapat menyebabkan seseorang bertindak ragu-ragu, rasa rendah 

diri dan tidak memiliki keberanian. Kepercayaan diri yang berlebihan maupun 

kurang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi dirinya namun juga bagi 

lingkungan sosialnya. 

Begitu pula, setiap orang memiliki sikap dan perasaan tertentu terhadap 

dirinya. Sikap akan diwujudkan dalam bentuk penerimaan atau penolakan akan 

akan dirinya. Sedangkan perasaan dinyatakan dalam bentuk rasa senang atau tidak 

senang akan keadaan dirinya. Sikap, terhadap dirinya berkaitan erat dengan 

pembentukan harga diri (penilaian diri), yang menurut Maslow merupakan salah 

satu jenis kebutuhan manusia yang amat penting. Sikap dan mencintai diri yang 

berlebihan merupakan gejala ketidaksehatan mental, biasa disebut narcisisme. 

Sebaliknya orang yang membenci dirinya secara berlebihan dapat menimbulkan 

masochisme. 

Disamping itu, setiap orang pun memiliki cita-cita akan dirinya. Cita-cita 

yang tidak realistis dan berlebihan, serta sangat sulit dicapai mungkin hanya akan 

berakhir dengan kegagalan yang pada akhirnya dapat menimbulkan frustasi, yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku salah-suai (maladjusted). Maslow (Alwisol, 

2005: 264-265) mengemukakan dua jalur untuk mencapai aktualisasi diri, jalur 
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belajar (mengembangkan diri secara optimal pada semua tingkat kebutuhan 

hirearkis) dan jalur pengalaman puncak. Gunakan kecerdasanmu, dimaksudkan 

agar mengerjakan apa yang hendak dikerjakan oleh diri sendiri tentu dengan 

kemauan dan kemampuan yang ada pada diri seoptimal mungkin. 

Temukan siapa dirimu, dimaksudkan agar diri atau self dapat menemukan 

jati diri yang sebenarnya, dapat memilih mana yang di inginkan dan mampu 

menolak yang tidak di sukai, serta dapat menerima diri. Dengan memperhatikan 

dasar teoritik tersebut di atas, kita bisa melihat arah dan hasil yang diharapakan 

dari kegiatan Pengembangan Diri di sekolah yaitu terbentuknya keyakinan, sikap, 

perasaan dan cita-cita para peserta didik yang realistis, sehingga peserta didik 

dapat memiliki kepribadian yang sehat dan utuh. 

Pengembangan diri dalam dunia pendidikan sendiri diartikan sebagai 

kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bahan integral dari kurikulum 

sekolah, sebagai bentuk upayapembentukan watak kepribadian peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan dan konseling serta melalui ekstrakurikuler 

(Muhaimin,dkk. 2008:66). Pengertian pengembangan diri menurut Badan Standar 

Nilai Pendidikan (BNSP) dan Pusat kurikulum badan penelitian dan 

pengembangan departemen pendidikan nasional (PUSBANGKURANDIK) 

(2006:8) adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat, minat, setiap konseli sesuai kondisi sekolah dan lingkungan setempat. 

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan diri 

bukan suatu mata pelajaran yang harus dibimbing oleh guru namun dapat 
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difasilitasi oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang bertujuan untuk 

mengembangkan bakat, minat dan mengekspresikan diri tiap peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, dengan keadaan sekolah dan daerahnya. 

Pengembangan diri mengandung arti bahwa bentuk, rancangan, dan 

metode pengembangan diri tidak dilaksanakan seperti pelaksanaan amat pelajaran. 

Namun, ketika masih dalam pelayanan bakat dan minat akan terkait dengan 

substansi mata pelajaran dan bahan ajar yang relevan dengan bakat dan minat 

peserta didik. Hal ini menjelaskan bahwa pengembangan diri tidak sepenuhnya 

tugas konselor, dan tidak sepenuhnya berada dalam wilayah bimbingan dan 

konseling. 

Selain itu, pengembangan diri dapat dilakukan dengan metode diskusi, 

bermain peran, tanya jawab, pemecahan masalah, dan metode lain yang sesuai. 

Adapun pelaksanaan pengembangan diri dapat dilakukan dikelas, di luar kelas 

bahkan di luar sekolah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengembangan diri dapat 

dipadukan dengan muatan lokal dengan cara memilih topik unggulan daerah yang 

sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Semua itu sangat 

bergantung pada kretifitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lain 

dalam mengelola dan mengembangkan program-program sekolahnya. 

 

2.2.2 Tujuan Pengembangan Diri 

Menurut BNSP dan PUSBANGKURANDIK menjelaskan bahwa tujuan 

Pengembangan diri terbagi menjadi dua macam, yakni tujuan umum dan tujuan 

khusus: 
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2.2.2.1 Tujuan Khusus 

Sebagaimana dikemukakan oleh BNSP dan PUSBANGKURANDIK  

Tujuan khusus pelaksanaan pengembangan diri adalah memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan  mengekspresikan  diri sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik sesuai 

dengan kondisi sekolah, (2006:2) 

2.2.2.2 Tujuan Umum 

Muhaimin (2008:69) kegiatan pengembangan diri bertujuan menunjang 

pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, 

kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, 

kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karier, 

kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. Dalam penelitian ini penulis 

akan menspesifikasikan tujuan umum pengembangan diri pada bakat minat siswa. 

2.2.2.2.1 Bakat dan Minat 

Soeparwoto, dkk (2006:92) menjelaskan bahwa bakat (aptitude) diartikan 

sebagai kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan baik 

yang bersifat umum (misalnya, bakat intelektual) maupun khusus (bakat akademis 

Khusus). Bakat merupakan interaksi antara faktor bawaan dengan faktor 

lingkungan. Winkel (2004:650) kecenderungan yang agak menetap pada sesorang 

untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung 

dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang itu. 
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1. Pengertian Bakat 

Bakat (apititude) biasanya diartikan dalam kemampuan bawaan yang 

merupakan potensi (potency ability) yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. 

(Semiawan dkk, 1984:1). Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang 

memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, 

pengetahuan, dan ketrampian khusus, misalnya: berupa kemampuan berbahasa, 

kemampuan bermain musik dan lain sebagainya. (Wijaya 1988:66). Bakat 

mengandung makna kemampuan bawaan yang masih bersifat potensial atau laten 

dan memerlukan pengembangan lebih lanjut. (Moh.Ali 2004:78). Menurut 

kesimpulan peneliti, Bakat adalah suatu kemampuan bawaan bersifat potensial, 

yang masih perlu diasah dan dilatih kembali agar menjadi suatu kemampuan, 

keahlian dan ketrampilan yang mumpuni. 

a. Jenis Bakat 

Beberapa ahli cenderung membedakan bakat atas bakat umum dan bakat 

khusus. Berbakat atau gifted, diartikan sebagai bakat intelektual (baik umum atau 

khusus) dan talent sebagai bakat-bakat khusus, misalnya dalam seni musik atau 

seni rupa. 

Bakat-bakat tersebut, baik yang masih potensi maupun yang sudah terwujud, 

meliputi : 

1. Kemampuan intelektual umum 

2. Kemampuan akademik khusus 

3. Kemampuan berpikir secara kreatif -produktif 

4. Kemampuan dalam salah satu bidang seni 

5. Kemampuan psikomotorik/kinestetik 

6. Kemampuan psikososial atau bakat kepemimpinan 
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2. Pengertian Minat 

Dalam kamus besar bahasa indonesia, minat adalah kecenderungan hati 

tinggi terhadap sesuatu gairah. Sedangkan didalam kamus lengkap psikologi 

(chaplin,1999:540). Minat adalah kemauan, kehendak hasrat (1) fungsi yang 

terlibat dalam perbuatan yang disadari, (2) totalitas impuls sadar maupun tidak 

sadar. 

Menurut Guilford dalam Munandir (1996:146), Minat adalah 

kecenderungan tingkah laku umum seseorang untuk tertarik terhadap sekelompok 

hal-hal tertentu. Sedangkan menurut Surya (2003:6), Minat dapat diartikan 

sebagai suatu keinginan untuk memposisikan diri pada pencapaian pemuasaan 

kebutuhan seseorang. Minat juga menjadi daya pendorong bagi seseorang untuk 

melakukan apa yang di inginkan. 

Menurut Laster dan Alice Grow (Gie,1995:129), Minat adalah suatu 

kewajiban yang menyertai anda ke kelas dan menemani anda selama setiap tugas 

studi dengan demikian memungkinkan anda berhasil dalam kegiatan studi. 

Demikian pula, minat merupakan dasar bagi tugas hidup jika ingin mencapai 

tujuan-tujuan yang diharapkan. Menurut Slameto (2003:180), Minat adalah suatu 

rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan diluar diri sendiri. Semakin kuat hubungan tersebut 

maka semakin besar minatnya. 

Minat bisa berhubungan dengan daya gerak dan pendorong seseorang 

untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan ataupun dapat 
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berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan sendiri. Minat 

dapat menjadi penyebab partisipasi dalam suatu kegiatan. 

Minat diangggap sebagai respon sadar, sebab kalau tidak demikian tidak 

berarti apa-apa. Minat bersifat sangat pribadi, meskipun bersifat sangat pribadi, 

minat dipengaruhi oleh lingkungan. Setiap orang harus mengembangkan minat 

yang dimilikinya. 

Menurut Munandir (2001:185) “Minat diartikan sebagai kecenderungan 

seseorang untuk lebih menyukai suatu kegiatan daripada kegiatan lain”. Minat 

merupakan suatu landasan yang paling meyakinkan demi keberhasilan suatu 

proses belajar. Jika seseorang murid memiliki rasa ingin belajar, ia akan dengan 

mudah mengerti, memahami dan mengingatnya tentang hal yang telah 

dipelajarinya. Seorang siswa mungkin cerdas dan memiliki syarat-syarat lain 

sebagai faktor penentu belajar, akan tetapi jika tidak memiliki minat terhadap 

suatu bidang maka siswa tersebut tidak bisa belajar dengan baik dan tidak 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Menurut peneliti, minat adalah suatu keinginan, ketertarikan atau kesukaan 

seseorang terhadap sesuatu, dimana ketertarikan tersebut terjadi karena adanya 

beberapa faktor pendorong, yaitu pengaruh lingkungan, orang lain di sekitar 

maupun hatinya sendiri, dan minat sseorang dapat berubah sewaktu-waktu dan 

tidak bersifat laten. 

 

 

 



22 

 

 

 

a. Ciri-ciri Minat 

Menurut Slameto (2003:180) menjelaskan bahwa ciri-ciri minat yang ada 

pada diri masing-masing individu adalah sebagai berikut : 

1) Minat tidak dibawa sejak lahir melainkan dibentuk dan dipelajari 

kemudian 

2) Minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan 

bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lain. 

3) Minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas 

4) Minat mempunyai segi motivasi dan perasaan 

5) Siswa yang memiliki minat terhadap suatu obyek akan cenderung 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap obyek tersebut. 

 

Seseorang yang memiliki minat cenderung akan lebih perhatian terhadap 

subyek tersebut. Siswa akan memiliki perasaan senang ketika ia melakukan 

kegiatan yang diminatinya. Hal ini antara minat dengan berperasaan senang 

terhadap hubungan timbal balik, sehingga akan terjadi hubungan, jika siswa yang 

berperasaan senang maka akan berminat, begitu pula sebaliknya siswa 

berperasaan tidak senang, maka ia cenderung tidak berminat. 

Berdasarkan pada pengertian minat yang diungkapkan Berliner maka dapat 

disimpulkan bahwa ciri-ciri minat yang ada pada diri individu adalah sebagai 

berikut : 

1) Individu akan cenderung memperhatikan obyek yang diminatinya. 

2) Individu tersebut merasakan suatu perbedaan dan timbul suatu 

keingintahuan yang besar terhadap obyek yang diminatinya. 

3) Individu tersebut benar-benar menikmati obyek tersebut. 

4) Individu memiliki tingkat perhatian yang tinggi dan memperoleh kepuasan 

yang sangat besar. 
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Minat bukan merupakan bawaan sejak lahir, akan tetapi minat berbentuk 

karena adanya proses belajar yang dilakukan oleh individu dengan lingkungannya, 

minat juga dapat diungkapkan dan dapat dibuktikan dengan tindakan ataupun 

perbuatan. 

b. Karakteristik Individu dalam Minat 

Berdasarkan pada ciri-ciri minat yang tersebut diatas maka dapat dikatakan 

individu yang menaruh minat terhadap suatu obyek biasanya dapat dilihat melalui, 

Individu tersebut memberikan perhatian penuh terhadap obyek yang diminatinya, 

ada perasaan senang dalam individu terhadap obyek yang diminatinya, adanya 

ketertarikan dalam diri individu terhadap obyek terebut, adanya keinginan untuk 

mengetahui secara lebih lanjut tentang obyek tersebut dan selalu berusaha menari 

tahu tentang obyek tersebut. 

Begitu pula sebaliknya individu yang tidak menaruh minat terhadap obyek 

bisa dilihat sebagai berikut: 

1) Individu tersebut berikap acuh atau tidak perhatian terhadap obyek yang 

ada dihadapannya 

2) Tidak menaruh perasaan senang terhadap obyek tersebut 

3) Tidak berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut terhadap obyek 

tersebut 

Minat termasuk dalam rumpun psikologi yang disebut motivasi. Didalam 

minat sendiri ada keingintahuan yaitu Kuriositas. Menurut D.Berlyne dalam 

bukunya Munandir ada 2 macam kuriositas, yaitu Kuriositas Perceptual 

(perhatian) dan Kuriositas Epistemic (membuat individu karena perangsangan, 
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menjadi terdorong untuk berbuat sesuatu yaitu informasi dan memecahkan 

masalah yang timbul).  

c. Faktor-faktor yang memepengaruhi Minat 

Menurut Winkel (1996:188), Faktor-faktor yang mempengaruhi minat yaitu 

“Stemming dasar atau suasana hati yang mendasarinya”. Suasana hati seseorang 

dapat mempengaruhi timbulnya minat. Jika seseorang memiliki suasanan hati 

yang kurang bagus maka minatnyapun kurang bagus. Namun begitu pula 

sebaliknya, jika individu tersebut memiliki suasana hati yang bagus maka ia akan 

memilih minat terhdap obyek tersebut. Dalam hal ini berarti minat timbul karena 

faktor dari dalam diri individu tersebut. 

Menurut Irwanto (1988:178), faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

sesorang yaitu sebagai berikut: 

1) Guru yang baik, ramah dan bersahaja 

2) Nilai yang adil dan obyektif 

3) Kesempatan belajar yang luas 

4) Suasana kelas yang hangat dan dinamis serta lingkungan 

sekolah yang mendukung 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi minat yaitu adanya suatu kebutuhan, 

berhubungan dengan pengalaman yang telah lalu, memberi kesempatan untuk 

mendapatkan hasil terbaik, menggunakan berbagai bentuk macam pengajaran 

seperti diskusi, demonstrasi kerja kelompok dan massa media. 

Dari pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat individu yaitu: 

1) Faktor Intrinsik 
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Yaitu faktor berasal dari dalam individu tersebut. Seperti suasana hati 

individu, bakat rasa suka dari individu tersebut tanpa adanya pengaruh 

dari luar. 

2) Faktor Ekstrinsik 

Yaitu sumber yang berasal dari luar individu, seperti mendapat pujian atau 

hadiah, nilainya bagus, gurunya baik, suasana dan fasilitas yang tersedia 

dilingkungan sekolah tersebut 

2.2.3 Ruang Lingkup Pengembangan Diri 

Pengembangan diri dalam KTSP memiliki ruang lingkup, agar 

pelaksanaannya dapat lebih konkrit dan terasa efek atau hasilnya yang dapat 

dirasakan oleh peserta didik. Menurut BSNP, (2006:2) ruang lingkup 

pengembangan diri antara lain : 

a. Pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram. 

b. Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan diikuti peserta 

didik sesuai kebutuhan dan kondisi pribadinya. 

c. Kegiatan tidak terprogram dilaksanakan secara langsung oleh pendidik 

dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah yang diikuti oleh semua 

peserta didik. 

2.2.4 Konsep Pelaksanaan Pengembangan Diri 

Muhaimin (2008:67) menjelaskan dalam pelaksanaan pengembangan diri 

memperhatiakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kegiatan pengembangan diri mempertimbangkan minat dan bakat peserta 

didik 

b. Kegiatan pengembangan diri mempertimbangkan sumber daya (SDM dan 

fasilitas atau sarana dan prasaran) yang dimiliki sekolah 

c. Ada upaya jelas untuk penambahan dan peningkatan sumber daya guna 

memfasilitasi kegiatan pengembanagn diri 

d. Ada aturan yang jelas tentang macam-macam kegiatan pengembangan diri 

yang harus dipilih peserta didik 

e. Ada kejelasan model pelaksanaan dan penilainnya 

f. Kegiatan pengembangan diri mencerminkan pencapaian visi, misi, dan 

tujuan sekolah. 
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Minimalnya pelaksanaan pengembangan diri mengeksplor minat dan bakat 

peserta didik dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka 

mendayagunakan dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 

 Dalam kegiatan pengembangan diri, mempertimbangkan sumber daya 

(SDM dan fasilitas atau sarana dan prasarana) yang dimiliki oleh sekolah, ini 

dimaksudkan agar perencanaan pelaksanaan pengembangan diri melalui kegiatan 

bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan keadaan 

sekolahnya, karena setiap sekolah memiliki karakter yang berbeda. 

 Pelaksanaan pengembangan diri tentunya selalu ada upaya jelas 

penambahan dan peningkatan sumber daya antara lain, dengan cara mengikut 

sertakan guru bimbingan dan konseling mengikuti pelatihan, penataran yang 

diselenggarakan pemerintah, serta seminar-seminar terkait dengan pelaksanaan 

pengembangan diri guna memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembanagn diri. 

 Kegiatan pengembangn diri mencerminkan pencapaian visi, misi dan 

tujuan tiap satuan pendidikan. Kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan 

merupakan perencanaan yang dibuat oleh tim pelaksana pengembangan diri di 

tiap satuan pendidikan. Sehingga pencapaian visi, misi dan tujuannya berbeda-

beda antar satuan pendidikan. 

2.2.5 Bentuk Pelaksanaan Pengembangan Diri 

Bentuk pelaksanaan kegiatan pengembangan diri terdapat dua jenis yaitu 

secara terprogram dan tidak terprogram, berikut penjabarannya : 

2.2.5.1 Bentuk Pengembangan Diri Secara Terprogram  

a. Dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok dan klasikal 
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melalui penyelenggaraan layanan dan kegiatan pendukung konseling 

(pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan belajar, 

kehidupan karir) dan kegiatan ekstra kurikuler (kepramukaan, latihan 

kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja, seni, olah raga, cinta 

alam, keagamaan). 

b. Terprogram adalah kegiatan yang dirancang khusus dalam kurun waktu 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok 

dan klasikal, melalui penyelenggaraan layanan dan kegiatan pendukung 

konseling, krida, karya ilmiah, lomba prestasi, seminar, workshop, bazar dan 

kegiatan lapangan. 

2.2.5.2 Bentuk Pengembangan Diri Tidak Terprogram 

a. Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan secara terjadwal, seperti: upacara 

bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, keberaturan, 

pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. 

b. Spontan, adalah kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti: 

pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, 

antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran) 

c. Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti: 

berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan 

atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu. 

2.2.6 Dasar Pelaksanaan Pengembangan Diri 

a. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: Pasal 1 butir 6 tentang pendidik, 

pasal 3 tentang tujuan pendidikan, pasal 4 ayat (4) tentang penyelenggaraan 
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pembelajaran, pasal 12 ayat (b) tentang pelayanan pendidikan sesuai bakat, 

minat, dan kemampuan. 

b. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Pasal 5-18 

tentang Standar Isi satuan pendidikan dasar dan menengah. 

c. Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yang memuat 

pengembangan diri dalam struktur kurikulum, dibimbing oleh konselor, dan 

guru/tenaga kependidikan yang disebut Pembina 

d. Dasar standarisasi profesi konseling oleh Ditjen Dikti Tahun 2004 tentang 

arah profesi konseling di sekolah dan luar sekolah. 

2.3 Komunitas sastra di sekolah alternatif qoryah thoyyibah 

Pengertian Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup 

pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi 

satu sama lain, nama komunitas juga memberi keterangan tentang komnitas 

tersebut. 

Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif dan sebuah karya 

lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, 

keartistikan, keindahan dalam isi, dan ungkapanya. Kesimpulan peneliti 

pengertian komunitas sastra yaitu, sebuah kumpulan atau kelompok sosial dari 

berbagai organisme yang berbagai lingkungan yang memiliki kesamaan, 

ketertarikan, dan habitat yang sama khususnya pada kecintaan terhadap seni dan 

karya sastra diantaranya meliputi kegiatan dalam menulis novel, menciptakan 

film-film dokumenter, film layar lebar, dan membentuk sebuah group band hingga 

menciptakan lagu. Dalam komunitas tersebut digunakan sebagai wadah dalam 
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mencurahkan, menyampaikan dan melampiaskan ide-ide dalam menciptakan 

sebuah karya sastra. 

Di sekolah alternatif qoryah thoyyibah salatiga terdapat sebuah kelompok 

belajar mata pelajaran dan komunitas sastra yang disebut forum bapak minat. 

Forum itu terdiri dari forum musik, tulis, sanggar, teater. Selain itu juga ada forum 

bakat minat yang mengacu pada kemampuan bahasa dan teknologi yaitu forum 

bahasa inggris dan forum komputer. 

Pada sekolah alam di salatiga atau disebut juga kelompok belajar qoryah 

thoyyibah (KBQT) lebih banyak mengarah pada pembelajaran bakat minat karya 

seni. Oleh karena itu, banyak masyarakat dan orangtua siswa yang menyebutkan 

KBQT adalah sekolah anak komunitas sastra, karena di KBQT terdapat forum 

bakat minat yang mengarah pada sastra dan seni. Hasil karya kesusastraan yang 

diciptakan oleh para siswa KBQT dan alumni sudah banyak, misalnya seperti 

cerpen, cerbung, novel dan puisi. Hasil karya tersebut juga ada beberapa yang 

telah dimuat oleh majalah di indonesia dan telah di produksi oleh sebuah 

percetakan. 

KBQT juga telah bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak yang berkaitan 

tentang dunia sastra, untuk membantu para siswa dalam menggali pengetahua 

seputar dunia sastra. Banyak mahasiswa universitas di salatiga jurusan sastra 

indonesia, sastra inggris dan musik yang menjadi guru pendamping bayangan di 

sekolah alam ini, para mahasiswa memberikan pengetahuan dan ilmu tentang 

sastra. 
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2.4 Pengembangan Diri pada siswa komunitas sastra di sekolah alternatif 

Qoryah Thoyyibah 

Menurut peneliti,  pengembangan diri bukan  suatu mata pelajaran yang 

harus dibimbing oleh guru namun dapat difasilitasi oleh konselor, guru, atau 

tenaga kependidikan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat dan 

mengekspresikan diri tiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan, dengan keadaan 

sekolah dan daerahnya. 

Pengembangan diri mengandung arti bahwa bentuk, rancangan, dan metode 

pengembangan diri tidak dilaksanakan seperti pelaksanaan amat pelajaran. 

Namun, ketika masih dalam pelayanan bakat dan minat akan terkait dengan 

substansi mata pelajaran dan bahan ajar yang relevan dengan bakat dan minat 

peserta didik. Hal ini menjelaskan bahwa pengembangan diri tidak sepenuhnya 

tugas konselor, dan tidak sepenuhnya berada dalam wilayah bimbingan dan 

konseling. 

Selain itu, pengembangan diri dapat dilakukan dengan metode diskusi, 

bermain peran, tanya jawab, pemecahan masalah, dan metode lain yang sesuai. 

Adapun pelaksanaan pengembangan diri dapat dilakukan di kelas, di luar kelas 

bahkan di luar sekolah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengembangan diri dapat 

dipadukan dengan muatan lokal dengan cara memilih topik unggulan daerah yang 

sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Semua itu sangat 

bergantung pada kretifitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lain 

dalam mengelola dan mengembangkan program-program sekolahnya. 

Pengembangan diri pada komunitas sastra di sekolah Alternatif Qoryah 

Thoyybah dari awal berkonsep kemandirian. Seluruh siswa mempunyai kebebasan 
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untuk memilih forum bakat minat sendiri sesuai dengan keinginan masing-

masing. Dengan begitu, proses pengembangan diri para siswa komunitas sastra 

KBQT berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Guru pendamping di 

KBQT juga turut serta membantu dalam proses pengembangan diri siswa, namun 

seluruhnya tetap diserahkan kepada siswa dari materi belajar waktu dan tempat 

belajar, sehingga siswa-siswa di KBQT dapat mengevaluasi diri, apakah dirinya 

sudah berhasil menemukan bakat minatnya dan menciptakan hasil belajar dari apa 

yang dipilih. Selain itu para siswa juga dapat berkreasi dengan mengeksplore 

segala kemampuan seninya dengan menciptakan sebuah karya ilmiah atau karya 

seni yang berbentuk macam-macam, misalnya lukisan, lagu, film, cerpen, cerpan 

komuk dan lain sebagainya. 
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      BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan hal yang pokok dalam suatu penelitian. 

Menurut Yoseph (dalam Sukardi, 2003:3) penelitian adalah art and science (seni 

dan ilmiah) guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Sedangkan 

menurut Sukardi (2003:3) penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan 

atau inkuri dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau 

proses penemuan, baik discovery maupun invention. Discovery diartikan hasil 

temuan yang memang sebetulnya sudah ada, sedangkan invention dapat diartikan 

sebagai penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta. 

Fungsi dari penelitian itu sendiri adalah untuk mencarikan penjelasan dan jawaban 

terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah (Anwar, 2009:1). 

Terdapat beberapa langkah dalam pelaksanaan suatu penelitian. 

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

3.1 JenisPenelitian 
Jenis penelitian dengan judul “Studi Pengembangan Diri (Bakat Minat) 

Pada Siswa Komunitas Sastra Di Sekolah Alternatif Qoriyah Thoyybah Salatiga 

(Studi kasus pada siswa komunitas sastra di sekolah alternatif Qoryah 

Thoyyibah)” , adalah termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian 

studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai 
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bidang tertentu (Azwar, 2007: 7). Sedangkan penelitian deskriptif menurut 

Sukmadinata (2006:72) adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif mempunyai 

karakteristik-karakteristik seperti yang dikemukakan Furchan (2004) bahwa (1) 

penelitian deskriptif cendrung menggambarkan suatu fenomena apa adanya 

dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan 

dilakukan secara cermat, (2) tidak adanya perlakuan yang diberikan atau 

dikendalikan, dan (3) tidak adanya uji hipotesis. Sedangkan pendekatan survey 

menurut Singarimbun dan Effendi (2008: 3) adalah penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan dokumentasi, wawancara dan 

observasi sebagai alat pengumpul data yang pokok.Menurut Arikunto (2006: 110)  

Sedangkan studi kasus dalam rangka pelayanan Bimbingan dan Konseling 

merupakan metode untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seorang siswa 

secara lengkap dan mendalam, dengan tujuan memahami individualitas siswa 

dengan lebih baik dan membantunya dalam perkembangan selanjutnya (WS 

Wingkel, 2006: 311). Kamus Psikologi (Kartono dan Gulo, 2000) menyebutkan 

dua pengertian tentang studi kasus (Case Study). Pertama studi kasus merupakan 

suatu penelitian (penyelidikan) intensif, mencakup semua informasi relevan 

terhadap seorang atau beberapa orang biasanya berkenaan dengan serupakan 

informasi-informasi. Kedua studi kasus merupakan informasi-informasi historis 
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atau biografis tentang seorang individu, seringkali mencakup pengalamannya 

dalam terapi. Terdapat istilah yang berkaitan dengan case study yaitu history atau 

disebut riwayat kasus, sejarah kasus. Case history merupakan data yang 

terhimpun yang merekonstruksikan masa lampau seorang individu, dengan tujuan 

agar orang dapat memahami kesulitan-kesulitannya yang sekarang, serta 

menolongnya dalam usaha penyesuaian diri (adjustment) (Kartini dan Gulo, 

2000). 

Ada tiga model desain studi kasus menurut Yin (2004), yaitu: 

a. Studi kasus eksploratory. Ketika melaksanakan studi kasus eksploratory, 

maka kerangka kerja dan pengumpulan data boleh jadi dilaksanakan sebelum 

pertanyaan penelitian didefinisikan. Model penelitian ini boleh jadi digunakan 

sebagai pembuka dalam penelitian ilmu-ilmu sosial secara umum. 

b. Studi kasus eksplanatory. Studi kasus eksplanatory akan bermanfaat ketika 

digunakan penelitian hubungan sebab akibat. Terutama pada penelitian 

masyarakat atau organisasi yang kompleks, menginginkan satu pertimbangan 

untuk menggunakan berbagai macam kasus untuk menguji beberapa-

pengaruh. 

c. Studi kasus deskriptif. Eksplorasi harus deskriptif membutuhkan kehadiran 

investigator untuk mendeskripsikan teori yang menetapkan kerangka kerja 

yang menyeluruh untuk melakukan pengkajian mengenai gagasan-gagasan 

penelitian. Peneliti harus dapat menentukan sebelum awal penelitian bagian 

apa yang akan dianalisis dalam penelitian. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka model studi kasus yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif, hal ini dimaksud untuk 

mengetahui Pengembangan diri (bakat minat) siswa komunitas sastra di sekolah 

alternatif qoryah thoyyibah. Untuk merencanakan pelaksanaan penelitian akan 

dijelaskan dalam desain penelitian berikut penjabarannya. 
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3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah “semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2003:84)”. Sesuai dengan latar 

belakang dan tujuan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui proses 

pengembangan diri siswa dan peran pendamping dalam proses pengembangan 

diri. Sebelum melalui penelitian ini dilakukan pengamatan proses belajar di 

sekolah alternatif qoryah thoyybah atau disebut juga kelompok belajar qoryah 

thoyybah (KBQT). Setelah diadakan pengamatan maka dilakukan pengambilan 

subyek penelitian. 

Penelitian kualitatif pada hakekatnya tidak memiliki desain yang mutlak 

digunakan. Moleong (2006: 13) menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif 

menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di 

lapangan”. Desain dalam suatu penelitian kualitatif dapat saja berubah 

menyesuaikan kenyataan di lapangan saat penelitian berlangsung. 

Desain penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Tujuan pendekatan 

studi kasus untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seorang siswa secara 

lengkap dan mendalam, dengan tujuan memahami individualitas siswa dengan 

lebih baik dan membantunya dalam perkembangan selanjutnya (WS Winkel, 

2005: 311). 

Data dalam penelitian ini berbentuk deskriptif yakni data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2006: 

11). Data yang terkumpul kemudian diproses dan disajikan dalam laporan yang 

berisi uraian rinci tentang hasil pengamatan dari situasi, kejadian, dan tingkah 
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laku yang diamati di lapangan. Laporan penelitian berisi hasil pernyataan dalam 

wawancara mendalam dari orang-orang yang berhubungan dengan masalah 

penelitian tersebut, serta data-data dari dokumen. 

Proses penelitian studi kasus adalah penelitian yang terfokus pada kasus 

yang diteliti, dan pada setiap tahapan proses penelitian studi kasus. Berikut 

tahapan dalam proses studi kasus. 

3.2.1 Tahapan Proses penelitian studi kasus adalah sebagai berikut: 

3.2.1.1 Menentukan dengan membatasi kasus 

Tahapan ini adalah upaya untuk memahami kasus, atau dengan kata lain 

membangun konsep tentang obyek penelitian yang diposisikan sebagai kasus. 

Dengan mengetahui dan memahami kasus yang akan diteliti, peneliti tidak akan 

salah atau tersesat di dalam menentukan kasus penelitiannya. Pada proposal 

penelitian, bentuknya adalah latar belakang penelitian. 

3.2.1.2 Memilih fenomena, tema atau isu penelitian 
Pada tahapan ini, peneliti membangun pertanyaan penelitian berdasarkan 

konsep kasus yang diketahuinya dan latar belakang keinginannya untuk meneliti. 

Pertanyaan penelitian dibangun dengan sudah mengandung fenomena, tema atau 

isu penelitian yang dituju di dalam proses pelaksanaan penelitian 

3.2.1.3 Memilih bentuk-bentuk data yang akan dicari dan dikumpulkan 
Data dan bentuk data dibutuhkan untuk mengembangkan isu di dalam 

penelitian. Penentuan data yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik kasus 

yang diteliti. Pada umumnya bentuk pengumpulan datanya adalah wawancara 

baik individu maupun kelompok. 

 

 



37 

 

 

 

3.2.1.4 Melakukan kajian triangulasi 
Terhadap kunci-kunci pengamatan lapangan, dan dasar-dasar untuk 

melakukan interpretasi terhadap data. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh 

adalah benar, tepat dan akurat 

3.2.1.5 Menentukan interpretasi-interpretasi alternatif untuk diteliti.  

Alternatif interpretasi dibutuhkan untuk menentukan interpretasi yang 

sesuai dengan kondisi dan keadaan kasus dengan maksud dan tujuan penelitian. 

Setiap interpretasi dapat menggambarkan makna-makna yang terdapat di dalam 

kasus, yang jika diintegrasikan dapat menggambarkan keseluruhan kasus 

3.2.1.6 Membangun dan menentukan hal-hal penting dan melakukan 

generalisasi dari hasil-hasil penelitian terhadap kasus 
Mengeksplorasi dan menjelaskan hal-hal penting yang khas yang terdapat 

di dalam kasus. Karena pada dasarnya kasus dipilih karena diperkirakan 

mengandung kekhususannya tertentu. Sedangkan generalisasi untuk menunjukkan 

posisi hal-hal penting atau kekhususan dari kasus tersebut di dalam peta 

pengetahuan yang sudah terbangun. 

 

3.3  Sampel Penelitian 
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

sebuah populasi (sugiyono, 118:2010). Sampel pada penelitian kualitatif 

disesuaikan dengan tujuan dan konteks dari penelitian sehingga lebih penting 

dalam menentukan subjek penelitian. tujuan penelitian adalah mengetahui proses 

pengembangan diri siswa dan peran serta guru pendamping dalam proses 

pengembangan diri, maka subjek yang akan diambil dalam penelitian yaitu 

beberapa siswa, guru pendamping dan kepala sekolah. 
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple 

random sampling,yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. 

Pengambilan sampel yaitu usaha menemukan keseragaman dan sifat 

umum dunia sosial, dan kegiatan terus berulang oleh peneliti lapangan kualitatif 

(Miles dan Huberman, 1992:46), berikut sampel penelitian : 

Tabel 3.1 

Data Sampel Subyek Penelitian 

NO FORUM NAMA SAMPEL 

1. Musik KR dan FA 

2. Sanggar NA dan AG 

3. Teater MU dan AD 

4. Tulis AG, HA dan IL 

5. BahasaInggris EN dan NU 

6. Komputer ER dan IS 

8. Guru pendamping ZU dan DW 

9. Kepalasekolah BR 

 

Pengambilan sampel dipertimbangan oleh peneliti sendiri sehingga dapat 

mewakili populasi. Pengambilan sampel tidak hanya menentukan subjek atau 

pelaku yang akan diamati dan diwawancara. Tetapi juga meliputi latar, peristiwa, 

dan proses kejadian yang ada. 
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Sesuai dengan penelitian ini maka parameter pelaku, peristiwa dan proses 

dalam pengambilan sampel penelitian ini sebagai berikut: 

3.3.1 Latar 

Latar adalah tempat atau lokasi yang difokuskan sebagai wilayah 

penelitian yang akan dilakukan. Tempat penelitian adalah Sekolah Alternatif 

Qoryah Thoyybah Salatiga tepatnya di desa kalibening.  

3.3.2 Pelaku 

Subjek penentuan penelitian ini tidak didasarkan pada pertimbangan 

jumlah tetapi pada konteks paling dekat dengan subjek dari tujuan penelitian, dan 

yang paling dekat dan menjadi fokus adalah 13 siswa, 2 guru pendamping dan  

kepala sekolah. 

3.3.3 Peristiwa 

Segala peristiwa yang akan diteliti adalah hal yang berhubungan dengan 

proses pengembangan diri siswa di sekolah alternatif qoryah thoyybah. 

3.4 Fokus Penelitian 
Pemfokusan penelitian bertujuan menjaga agar rancangan penelitian tetap 

terstruktur pada kerangka konseptual tentang fenomena yang akan diteliti. Bertitik 

tolak pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini difokuskan 

pada proses pengembangan diri (bakat minat) siswa komunitas sastra di sekolah 

alternatif qoryah thoyybah. 

 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Suharsimi Arikunto (2006: 129) menyatakan yang dimaksud sumber data 

adalah subjek dari mana data diperoleh. Lofland dan Lofland (Moleong, 2006: 

157) menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 
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kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah proses pengembangan diri 

(bakat minat) siswa komunitas sastra di sekolah alternatif qoryah thoyybah. Data 

tersebut diperoleh secara langsung dengan menggunakan wawancara pada subjek 

penelitian. 

 

3.6  Metode Pengumpul Data 
Metode pengumpulan data setiak penelitian ilmiah memerlukan 

pengumpulan data, yang ditunjukkan untuk mendapat data dari responden,. 

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang akurat, 

relevan dan relisbel. Untuk diperoleh data yang dimaksud maka menggunakan 

teknik-teknim dan prosedur pengumpulan data serta alat-alat yang diandalkan. 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah pedoman wawancara,dokumentasi  dan pedoman observasi. Pedoman ini 

disesuaikan dengan indikator dari proses pengembangan diri (bakat Minat). 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab lisan yang 

dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian (Anwar, 2009:135). 

Dengan wawancara ini peneliti dapat menggali data dan informasi yang banyak 

dari responden mengenai perilaku kecanduan permainan internet dan faktor 

penyebabnya. 
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Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2006: 190). 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok 

pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. tujuannya adalah 

mengetahui Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab 

lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian (Anwar, 

2009:135). Dengan wawancara ini peneliti dapat menggali data dan informasi 

yang banyak dari responden mengenai perilaku kecanduan permainan internet dan 

faktor penyebabnya. 

Wawancara tak terstruktur dilakukan apabila ada pernyataan dari subjek 

yang membutuhkan pertanyaan yang lebih mendalam untuk mengetahui jawaban 

yang lebih rinci diluar pedoman wawancara yang telah dibuat. Berikut kisi-kisi 

instrument wawancara :  

Tabel 3.2 

KISI-KISI INSTRUMENT WAWANCARA  PENELITIAN UNTUK 

RESPONDEN SISWA, GURU DAN KEPALA SEKOLAH 

 

Variabel 

 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

1.Cara pengembangan 

diri siswa komunitas 

sastra 

-Perekrutan dan 

Identifikasi bakat 

minat siswa baru 

di qoryah 

thoyyibah 

Merekrut siswa baru dan 

Mengidentifikasi apa bakat minat 

yang dimiliki siswa-siswa baru di 

qoryah thoyybah dengan 

menggunakan angket atau 

wawancara langsung yang 

dilakukkan  guru atau kepala 

sekolah kepada siswa baru 

 -Penempatan Menempatkan siswa-siswa baru 
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kelompok belajar 

pada siswa baru 

di qoryah 

thoyybah 

yang sudah diketahui bakat 

minatnya pada kelompok-

kelompok belajar yang sudah ada 

di qoryah thoyybah 

-Proses belajar 

siswa-siwa di 

qoryah 

thoyyibah 

Proses belajar dan mengajar siswa 

yang dilakukan diluar kelas sesuai 

dengan keinginan para siswa dan 

kelompoknya serta belajar dengan 

tema yang sesuai dengan 

kesepakatan anggota tiap 

kelompok yang ada 

2. Peran guru 

pendamping dalam 

proses pengembangan 

diri siswa di qoryah 

thoyyibah 

-Kegiatan rutin 

yang dilakukan 

di qoryyah 

thoyyibah 

Kegiatan rutin yang dilakukkan 

secara terjadwal,misalnya seperti 

berkumpul bersama setiap hari 

senin jam 9 pagi untuk melakukan 

pembahasan seputar kegiatan 

belajar mengajar siswa 

 -Kegiatan 

Spontan yang 

dilakukan di 

qoryah 

thoyyibah 

Kegiatan spontan yang dilakukan 

di qoryah thoyyibah seperti 

memberi salam ketika bertemu 

guru atau kepala sekolah dan 

kepada sesame teman, dimana di 

qoryah thoyyibah ini sangat 

mengutamakan tentang keagamaan 

khususnya agama islam, selain itu 

kegiatan spontan yang terjadi 

misalnya guru pendamping 

menjadi penengah pada siswa 

yang sedang terjadi silang 

pendapat 

-Kegiatan 

keteladanan yang 

dilakukkan di 

qoryah thoyybah 

Kegiatan dalam bentuk sehari-hari 

yang telah diajarkan para guru 

pendamping dari awal masuk di 

qoryah thoyybah seperti 

kedisiplinan, berbahasa yang 

baik,bertingkah laku sopan 

santun,berpakain rapi, melakukan 

mujadahan setiap dzuhur dan lain 

sebagaianya 

-Kegiatan lain 

yang dilakukan 

para siswa 

Kegiatan lain yang dilakukan para 

siswa guna menambah 

pengetahuan dan mengembangkan 

potensi diri 
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3.6.2 Observasi 

Observasi merupakan teknik untuk merekam data keterangan atau 

informasi tentang diri seseorang yang dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga 

diperoleh data tingkah laku seseorang yang menampak (behavior observable), apa 

yang dikatakan, dan apa yang diperbuatnya (Hidayah, 1998: 4). Sedangakan Surya 

(1990: 51) mengatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengatasi dan mencatat secara 

sistematis gejala-gejala tingkah laku yang tampak. Observasi dalam penelitian ini 

bersifat sebagai pendukung metode wawancara untuk memperoleh gambaran dan 

informasi serta pemahaman mengenai diri obyek. Observasi disini bersifat 

insidentil yang dilakukan sewaktu-waktu jika dibutuhkan dan tidak dipersiapkan 

secara sistematis. 

Tabel 3.3 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Tujuan Observasi : Mengetahui proses pengembangan diri (bakat 

minat) siswa di Qoryah thoyybah 

2. Pelaksanaan  

a. Tanggal : 

b. Jam  : 

3. Aspek-aspek perilaku yang di observasi : 

NO Aktifitas Hasil Observasi Keterangan 

1 Proses perekrutan dan 

identifikasi siswa baru 

  

2 Proses penempatan   



44 

 

 

 

kelompok belajar 

3 Proses belajar mengajar 

di sekolah alam qoryah 

thoyybah 

  

4 Kegiatan rutin yang 

dilakukan siswa 

  

5 Kegiatan spontan yang 

dilakuakn siswa 

  

6 Kegiatan keteladanan 

yang dilakukan siswa 

  

7 Kegiatan lain yang 

sifatnya insidental atau 

terprogram yang 

dilakukan siswa 

  

 

3.6.3 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2007: 240) dokumen adalah catatan peristiwa yang 

sudah berlalu.  Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh 

sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, 

dan foto-foto. Kegunaan dokumentasi/foto menurut Moleong (2007: 160) adalah 

untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. 

Sehingga bermanfaat menghasilkan data deskriptif. 
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Tabel 3.4 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

  

1. Tujuan Dokumentasi  : Mengetahui proses pengembangan diri 

(bakat minat) siswa di Qoryah thoyybah 

2. Pelaksanaan  

c. Tanggal     : 

d. Jam     : 

3. Aspek-aspek perilaku yang di Dokumentasi : 

No Kegiatan Keteranagan 

1 Arsip/Biodata siswa  

2 Angket untuk menentukan 

kelas dan forum bakat minat 

 

3 Proses belajar mengajar di 

sekolah alam qoryah thoyybah 

dan  hasil fisik belajar  di 

KBQT 

 

4 Kegiatan rutin yang dilakukan 

siswa 

 

5 Kegiatan spontan yang 

dilakuakn siswa 

 

6 Kegiatan keteladanan yang 

dilakukan siswa 

 

7 Kegiatan lain yang sifatnya  
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insidental atau 

kegiatandiluarsekolah yang 

dilakukan siswa 

 

3.7 Keabsahan Data 

Teknik yang penulis gunakan dalam pemeriksaan kebasahan data adalah 

teknik ketekunan pengamatan di lapangan dan teknik tringulasi. Menurut 

Moleong (2006: 329), ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Metode triangulasi adalah metode pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data 

(Sugiyono, 2007: 375). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber data. Menurut Patton (Moleong, 2006: 330) tujuan triangulasi 

sumber data  dalam penelitian kualitatif adalah agar penulis dapat 

membandingkan atau me-recheck temuan hasil wawancara yang diperoleh dari 

narasumber penelitian dengan sumber lain yang dirasa berhubungan dengan 

penelitain tersebut. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan ngecek balik derajat 

kepercayaan suatu fungsi informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal trsebut dapat dicapai dengan jalan sebagai 

berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 
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2. Membandgkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan pa 

yang dikatakannya secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang 

pemerintahan 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan  

Sedangkan langkah-langkah dalam pemeriksaan data, peneliti 

menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Marshal dan Rossman 

(Poerwandari, 1998: 130), yaitu: 

1. Mencatat secara bebas hal-hal penting serinci mungkin, mencangkup catatan 

pengamatan obyektif terhadap setting, partisipan, ataupun hal-hal yang 

terkait. 

2. Mendokumentasikan secara lengkap dan rapi data yang terkumpul, proses 

pengumpulan data ataupun strategi analisisnya. 

3. Memanfaatkan langkah-langkah dan proses yang diambil penulis-penulis 

sebelumnya sebagai masukan bagi penulis untuk melakukan pendekatan dan 

menjamin pengumpulan data yang berkualitas untuk penelitiannya. 



48 

 

 

 

4. Menyertakan partner atau orang-orang yang dapat berperan sebagai 

pengkritik yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap analisis 

yang dilakukan penulis. 

5. Melakukan upaya-upaya konstan untuk mengemukakan kasus-kasus negatif. 

Pemahaman tentang pola dan kecenderungan yang telah diidentifikasi akan 

meningkat bila diberikan pula perhatian pada kasus-kasus yang tidak sesuai 

dengan pola umum tersebut. 

6. Mengadakan pengecekan dan pengecekan kembali (checking dan 

rechecking) data dengan usaha menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang 

berbeda. 

 

3.8 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010: 336) analisis data yaitu dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Tahap analisis data dalam suatu penelitian adalah merupakan tahapan yang 

penting, karena dalam tahapan ini data yang diperoleh akan dijabarkan sampai 

akhirnya data disimpulkan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua 

tahap yaitu: 

3.8.1 Pada Saat Pengumpulan Data 

Pada saat pengumpulan data berlangsung, sudah mulai melakukan 

analisis data yang masuk dan selanjutnya menyusun strategi untuk 

melengkapinya. Dari analisis awal ini diharapkan dapat memperoleh kesimpulan 

sementara yang merupakan bagian dari keseluruhan proses analisis. 
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3.8.2 Setelah Pengumpulan Data 

Setelah data terkumpul, kemudian melakukan analisis terhadap setiap 

data yang masuk. Pada saat wawancara, peneliti sudah memulai untuk melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila dalam analisis tersebut, 

peneliti merasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan untuk 

bertanya hingga tuntas sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut  

Milles dan Huberman (dalam sugiyono,2010: 337), mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehinggadatanya sudah jenuh.Dan disebutkan 

pula oleh milles dan huberman bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verication, berikut langkah-

langkahnya : 
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Gambar 3.1 

Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif) 

         

 

 

 

 

     

 

 

        

 

 

 

a. Reduksi Data 

Menurut sugiyono (2010: 338) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak penting. Pada tahap ini, ditulis data semua 

data hasil wawancara dengansampelsubyek, kemudian setelah data terkumpul, 

baru merduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir senditif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. 
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b. Data Display / Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam sugiyono 2010: 341) menyatakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyatakan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan dalam memahami apa dan bagaimana hasil dari penarikan data. 

c. Conclution drawing and Verification / Penarikan kesimpulan dan 

verifikasi 

Kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Apabiila kesimpulan yang dikemukakan 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

 

 

 

 



 

 

52 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai pengembangan diri (bakat minat) siswa 

komunitas sastra di sekolah alam qoryah thoyyibah salatiga. 

4.1 Hasil Penelitian  

Berdasarkan pada tujuan penelitian, untuk mempermudah dan memperjelas 

penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian meliputi (1) 

Gambaran dan penjelasan tentang proses pengembangan diri (bakat minat) para 

siswa di Sekolah Alam Qoryah Thoyyibah (2) Gambaran peran guru pendamping 

dan siswa dalam proses pengembangan diri (bakat minat) (3) Gambaran efektifitas  

siswa dapat mengembangakan bakat minatnya serta mengetahuihasil dari proses 

pengembangan diri (bakat minat). Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara 

dengan sampel sebanyak 16 subyek penelitian, terdiri dari 13 siswa, 2 guru 

pendamping dan 1 kepala sekolah yaitu  ER, IS, KR, MU, AG, NA, FA, AN, HA, 

IL, AD, NU, EE, DW, ZU dan BR. 

Berikut hasil wawancara dengan 16 sampel subyek : 

Sekolah alternatif qoryah thoyyibah tidak pernah melakukan perekrutan 

siswa, siswa datang sendiri ke kalibening untuk bergabung dalam kelompok 

belajar qoryah thoyyibah(KBQT) tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tidak 

ada alat apapun untuk merekrut siswa, namun pihak KBQT memiliki website yang 

dapat diakses oleh semua orang, sehingga khalayak dapat melihat profile KBQT. 
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Siswa baru tidak di identifikasi secara khusus, siswa baru hanya diwajibkan untuk 

mengisi data diri serta data orangtua siswa. Untuk menentukan bakat minat, siswa 

diberik kebebasann untuk memilih sendiri sesuai dengan keinginan. Tidak ada alat 

identifikasi, karena pilihan untuk bergabung dalam forum bakat minat ditentukan 

sendiri oleh siswa baru. 

Siswa baru dikelompokkan menjadi 2 yaitu, kelompok kelas dan forum 

bakat minat. Untuk kelompok kelas disesuaikan usia sekolah, sedangkan untuk 

kelompok forum bakat minat siswa sendiri yang menentukan sesuai dengan 

keinginan siwa masing-masing dan Tidak alat untuk menempatkan siswa baru. 

Dasar pengelompokkan siswa berdasarkan : (1)Kelompok kelas berdasarkan usia 

anak sekolah dan (2)Kelompok Forum bakat minat dipilih  berdasarkan keinginan 

siswa masimg-masing. Pengelompokkan tersebut dikelompokkan menjadi 2 

bagian, yaitu :  

a. Kelompok kelas : 

- Kelas SMP 1 dan 3 

- Kelas SMA 1, 2,dan 3 

b. Forum bakat minat : 

- Forum Musik 

- Forum Sanggar 

- Forum Teater 

- Forum Tulis 

- Forum Komputer 

- Forum Bahasa Inggris 

Guru Pendamping di KBQT tidak memberi materi pelajaran setiap 

hari dan mengajar setiap hari. Tugas mencari materi belajar 

sepenuhmya diberikan kepada para siswa, sehingga guru tidak 
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mempunyai persiapan khusus sebelum mengajar. Siswa mempunyai 

tugas sangat penting dalam mempersiapkan KBM, Karena materi 

belajar sepenuhmya diberikan kepada siswa, maka siswa diberi jadwal 

atau sistem bergilir dalam mencari materi sebagai bahan belajar. 

Waktu belajar dan lokasi belajar juga disepakati oleh siswa KBQT, 

berikut keterangannya :  

a. Waktu belajar : 

- Kelompok kelas dimulai pukul 08.00-10.00 WIB 

- Forum bakat minat dimulai pukul 10.00-12.00 WIB 

b. Tempat belajar bebas, sesuai dengan kesepakatan siswa diantaranya di : 

- Resource Center (RC) 

- Taman RC 

- Mushola 

- Kantin 

- Kamar Kost 

- Ruang Komputer 

- Sungai (Sendang)  

- Persawahan 

 

Aktifitas belajar para siswa berlangsung baik, sesuai dengan 

konsep KBQT yaitu kemandirian, sehingga siswa bebas menggunakan 

metode belajar apapun sesuai yang diinginkan, misalnya belajarnya 

dengan berdiskusi, evaluasi, leadership, Tanya jawab dan sebaginya. 

Hasil belajar yang diperoleh para siswa diantara lain adalah hasil karya 

seni berupa, lukisan, puisi, cerpen, cerpan, cerbung, komik, lagu, grup 

band, grup perkusi, grup teater, dan film-film documenter, majalah 

atau sering disebut bulletin elalang dan lain-lain. 
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Didalam pelaksanaan proses kegiatan pengembangan diri terdapat 

beberapa kegiatan yang mendukung, diantaranya yaitu : 

a. Kegiatan rutin yang dilakukan di KBQT yaitu : 

- Upacara dilaksanakan pada hari senin, dimulai pukul 08.00 hingga selesai 

- Tawasyi dilaksanakan pada hari selasa, rabo dan kamis dimulai pukul 

13.00 hingga selesai 

- Hari Kesehatan dilaksanakan pada hari jumat, dimulai pukul 08.00 hingga 

selesai 

b. Kegiatan spontan yang dilakukan di KBQT yaitu : 

 

- Siswa diharuskan untuk menyampaikan ide spontan yang cemerlang saat 

upacara dilaksanakan 

- Siswa mempunyai kewajiban untuk saling menyapa kepada sesama murid 

dan guru pendamping 

- Siswa juga diwajibkan untuk disiplin, tertib dan tanggap ketika ada 

permasalahan atau perselihan sehinggab langsung menyelesaikan dengan 

baik  

c. Kegiatan keteladanan di KBQT ini lebih fokus kepada kegiatan 

kerohanian, yaitu : 

 

- Sholat dzuhur berjamaah 

- Mengaji bersama yang dilakukan setelah sholat dzuhur 

- Kegiatan PHBI 

- Kegiatan bulan ramadhan 

d. Siswa KBQT tidak hanya mengikutin kegiatan di KBQT, ada beberapa 

siswa yang mengikuti kegiatan diluar KBQT guna untuk menambah ilmu 

dan pengalaman, kegiatan itu diantaranya yaitu : 

 

- Pelaksanaan Gelar karya  

- Pembuatan bulletin bulanan (bulletin elalang) 

- Wushu di Salatiga 

- Pelatihan teater gedeg di Salatiga 
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- Kursus di bengkel motor di Salatiga  

- Kursus menjahit di konveksi Salatiga  

- Magang di TVRI Semarang  

- Magang di yayasan kampong halaman Yogyakarta 

- Menghadiri undangan di berbagai acara di Salatiga sebagai tamu atau 

sebagai bintang tamu dan menampilkan berbagai karya seni. 

 

4.1.1 Gambaran dan penjelasan tentang proses pengembangan diri (bakat 

minat) para siswa di Sekolah Alam Qoryah Thoyyibah 

Pengembangan diri menurut peneliti yaitu pengembangan diri bukan suatu 

mata pelajaran yang harus dibimbing oleh guru namun dapat difasilitasi oleh 

konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang bertujuan untuk mengembangkan 

bakat, minat dan mengekspresikan diri tiap peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, dengan keadaan sekolah dan daerahnya. 

Pengembangan diri mengandung arti bahwa bentuk, rancangan, dan 

metode pengembangan diri tidak dilaksanakan seperti pelaksanaan amat pelajaran. 

Namun, ketika masih dalam pelayanan bakat dan minat akan terkait dengan 

substansi mata pelajaran dan bahan ajar yang relevan dengan bakat dan minat 

peserta didik. Hal ini menjelaskan bahwa pengembangan diri tidak sepenuhnya 

tugas konselor, dan tidak sepenuhnya berada dalam wilayah bimbingan dan 

konseling. 

Selain itu, pengembangan diri dapat dilakukan dengan metode diskusi, 

bermain peran, tanya jawab, pemecahan masalah, dan metode lain yang sesuai. 

Adapun pelaksanaan pengembanagn diri dapat dilakukan dikelas, di luar kelas 

bahkan di luar sekolah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengembangan diri dapat 
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dipadukan dengan muatan lokal dengan cara memilih topik unggulan daerah yang 

sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Semua itu sangat 

bergantung pada kretifitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lain 

dalam mengelola dan mengembangkan program-program sekolahnya. 

Menurut hasil wawancara dari sampel tigabelas siswa, 2 guru pendamping 

dan 1 kepala sekolah menyebutkan bahwa proses pengembangan diri (bakat 

minat) siswa sekolah alam atau disebut juga Kelompok Belajar Qoryah Thoyyibah 

(KBQT) berdasarkan kemandirian siswa. KBQT didirikan pada tahun 2003, BR 

selaku kepala sekolah dan pendiri KBQT memberi keterangan bahwa mendirikan 

sekolah ini karena beliau kasian melihat banyak anak yang berada disekitar 

rumahnya yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. BR mulai menggagas 

untuk membuat sekolah seadanya, yang pada dasarnya anak bisa belajar. BR 

mulai menyiapkan ruangan dan buku-buku pelajaran untuk anak-anak yang putus 

sekolah. Semakin lama semakin berkembang, banyak siswa yang bergabung di 

KBQT yang berasal dari kota salatiga bahkan dari luar kota salatiga dan luar pulau 

jawa. 

Siswa baru yang mendaftar di KBQT mempunyai kewajiban utama untuk 

memberikan data diri siswa dan data diri orangtua siswa sebagai kelengkapan 

administrasi.Siswa baru tidak di identifikasi bakat minatnya dengan alat apapun, 

namun siswa dibebaskan untuk memilih forum bakat minat sesuai dengan 

keinginan siswa masing-masing. Siswa dapat mengikuti maksimal 3 forum dan 

minimal mengikuti forum itu minimal 3 bulan. Hal itu bertujuan agar siswa dapat 
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memutuskan apa bakat minatnya yang pasti dengan kemantapan hati dan sesuai 

dengan keputusannya sendiri serta dapat mempertanggung jawabkan pilihannya. 

Penempatan kelompok belajar siswa dilakukan secara manual, tanpa 

disertai dengan alat khusus. Siswa dikelompokkan menjadi 2 bagian, yang 

pertama yaitu kelompok belajar kelas, dimana KBQT mempunyai 5 kelas, 

diantaranya yaitu : 

a. Kelas 1 SMP disebut kelas The nine 

b. Kelas 3 SMP disebut kelas Seed Education (Seedu) 

c. Kelas 1 SMA disebut kelas Oriza Satifa (Osa) 

d. Kelas 2 SMA disebut kelas Elektrokardiograf (Ekg) 

e. Kelas 3 SMA disebut kelas Sayuk Rukun Ngundi Ing Ilmu (Sarungi) 

Yang kedua, KBQT memilik 6 forum baka minat, diantaranya yaitu : 

a. Forum Sanggar 

b. Forum Bahasa inggris 

c. Forum Teater 

d. Forum Tulis 

e. Forum Musik 

f. Forum Komputer 

Dasar pengelompokkan para siswa untuk kelompok belajar kelas 

disesuaikan dengan usia anak sekolah setara dengan SMP dan SMA, sedangakan 

dasar pengelompokkan forum bakat minat itu murni dari keinginan siswa masing-

masing. Guru pendamping dan kepala sekolah memberi kebebasan sepenuhnya 

kepada siswanya untuk menentukan pilihan forum mana yang diminati dan akan 

ditekuni dengan penuh tanggung jawab. Namun di KBQT juga mempunyai 

beberapa aturan yang wajib untuk di taati para siswa, yaitu  siswa bebas memilih 
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forum bakat minat maksimal 3 forum dan wajib dijalan minimal 3 bulan. Aturan 

itu diberlakukan agar siswa dapat memanage waktu dengan baik karena mengikuti 

beberapa forum, selain itu siswa juga dilatih untuk bertanggung jawab atas apa 

yang telah dipilih. 

Di sekolah alam qoryah thoyyibah salatiga tidak mempunyai program 

pembelajaran atau silabus sebagai bahan dasar mengajar siswa. Semua diserahkan 

pada kreatifitas siswa dalam membahas dan mengembangkan materi 

pembelajaran. DI KBQT terdapat beberapa guru pendamping, guru pendamping 

mempunyai tugas untuk medampingi siswa belajar dan itu tidak setiap hari, 

seluruhnya dipercayakan pada para siswa,  kembali mengacu pada konsep sekolah 

alam salatiga ini yaitu mengajarkan kemandirian total kepada seluruh siswanya, 

Dari awal siswa masuk, lalu proses belajar hingga siswa selesai belajar di qoryah 

thoyyibah.  

Adapun beberapa kegiatan yang mendukung proses pengembangan diri 

(bakat minat) serta proses belajar para siswa KBQT, diantaranya yaitu : 

4.1.1.1 Kegiatan Rutin 

Kegiatan rutin adalah kegiatan  yang dilakukan secara terjadwal, diantaranya 

yaitu : 

a. Upacara 

Pelaksanaan upacara di KBQT tidak sama seperti upacara di sekolah 

formal yang harus berdiri dilapangan dan mengikuti serangkaian kegiatannya, 

Upacara di KBQT berlangsun g pada hari senin pagi dan dimulai pukul 08.00 

hingga selesai. Upacara di KBQT lebih santai, siswa wajib hadir semua dan 
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juga dihadiri para seluruh guru pendamping dan kepala sekolah.Upacara 

berlangsung di RC dengan hikmat dan berkonsep musyawarah mufakat. 

Didalam upacara tersebut siswa wajib menyampaikan hasil belajar dalam satu 

minggu dan menyampaikan target belajar yang akan dicapai untuk minggu 

depannya, Siswa juga wajib untuk menyampaikan ide-ide cemerlang untuk 

meningkatkan bakat minatnya. 

b. Tawasyi 

Tawasyi dalam bahasa indonesia berarti menyampaikan sebuah wacana, 

ilmu atau materi yang dibahas bersama. Tawasyi dilaksanakan 3 kali dalam 

satu minggu, yaitu hari selasa, rabu dan kamis dan dimulai pukul 13.00 WIB 

setelah sholat dzuhur dan mengaji bersama. Yang mempunyai tugas untuk 

bertawasyi adalah para siswa, siswa diberi giliran dengan tertib untuk mengisi 

dan materi untuk bertawasyi bebas tidak ditentukan pihak sekolah. 

c. Hari kesehatan 

Hari kesehatan atau harkes biasa para siswa menyebutnya dilakukan 

pada hari jumat pagi pukul 08.00 WIB hingga selesai. Harkes ini diisi dengan 

kegiatan olahraga, dimulai dari penjelasan secara teori terlebih dahulu, setelah 

itu baru dipraktekkan bersama-sama di taman RC atau di halaman mushola 

yang luas lahannya. 

d. Target 

Target adalah sebuah rencana yang ingin dicapai para siswa dalam 

rangka untuk mengontrol pola belajar siswa, agar siswa belajar disiplin, tertib 

dan bertanggung jawab atas apa yang telah disampaikan sendiri saat upacara 
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berlangsung. Dengan begitu secara tidak langsung siswa dpata belajar untuk 

mandiri dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah di ambil para 

siswa. 

4.1.1.2 Kegiatan Spontan 

Kegiatan spontan adalah kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian khusus, 

kegiatan spontan di KBQT diantaranya yaitu : 

a. Dari awal siswa masuk sudah diberi pemahaman tentang agama, bahwa siswa 

secara otomatis untuk memberikan salam, senyum, sapa kepada sesama teman 

dan kepada guru pendamping serta kepala sekolah sebagai bentuk 

penghormatan dan upaya saling menghargai kepada orang lain. 

b. Siswa juga sangat diwajibkan untuk berpikir kreatif dan menyampaikan ide-

ide cemerlang saat upacara atau saat rapat pembahasan kegiatan tertentu. Ide-

ide tersebut dapat digunakan untuk mengambangkan potensi, bakat minat dan 

memaksimalkan untuk berkarya. 

c. Didalam proses belajar, pembahasan materi dan sesi diskusi sering terjadi 

silang pendapat yang menyebabkan perselisihan, untuk untik siswa diminta 

spontan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar semua kembali menjadi 

baik seperti sedia kala 

4.1.1.3 Kegiatan Keteladanan  

Kegiatan keteladanan bagi KBQT adalah konsep kegiatan yang lebih berfokus 

pada rohani atau ketaatan beribadah, oleh karena  itu kegiatan keteladanan yang 

dilaksanakan di sekolah alternatif ini sebagai berikut : 
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a. Sholat Berjamaah 

Para siswa selesai melakukan belajar pukul 12.00 siang, setelah itu siswa 

melakukan sholat dzuhur berjamaah di mushola yang letaknya berdekatan 

dengan RC.Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyatukan para siswa agar 

tercipta kekhusyukkan dalam beribadah. 

b. Mengaji Bersama 

Setelah melakukan sholat dzuhur berjamaah, siswa mengikuti kajian al-

quran atau mengaji bersama sebelum tawasyi dimulai.Dalam pelaksanaan 

pembacaan al-quran, siswa mendapat giliran satu-satu untuk membaca kitab 

suci al-quran. 

c. Larangan Merokok 

Pihak sekolah alam melarang keras para siswanya untuk merokok.Hal itu 

bertujuan itu melatih siswa agar tidak menghamburkan uang saku dari 

orangtua dengan membeli rokok.Selain itu guru pendamping juga memberikan 

wacana tentang bahaya orang merokok, sehingga siswa dapat memperoleh 

pengetahuan baik buruknya jika merokok. 

d. Pihak Sekolah alam juga memberlakukan kedisiplinan sebagai kegiatan 

keteladanan, siswa harus disiplin dalam segala hal, misalnya datang tepat 

waktu ketika proses belajar dimulai, ketika tawasyi, ketika mengaji dan 

disiplin mencapai target-target yang telah dibuat sendiri oleh para siswa, 

sehingga akan menumbuhkan tanggung jawab pada diri sisa. 
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4.1.1.4 Kegiatan Lain yang mendukung proses pengembangan diri 

Kegiatan lain disini dimaksudkan adalah kegiatan yang diluar jam belajar 

kelas dan jam form bakat minat. Kegiatan lain ini dilaksanakan guna untuk 

menambah pengetahuan serta pengalaman para siswa dalam membantu proses 

pengembangan diri, pihak KBQT juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, 

kegiatan lain diantaranya yaitu :  

a. Siswa membuat tim atau kelompok untuk membuat sebuah buletin KBQT 

yang bernama “Elalang”. Elalang terbit satu bulan sekali. Siswa yang 

menyusun buletin itu digilir secara rutin sesuai dengan kesepakatan siswa. 

Dari pembuatan buletin tersebut siswa dapat belajar bagaiman menyusun tata 

tulis yang baik, siswa diwajibkan untuk mencari materi yang baik untuk 

ditampilkan di dalam buletin, siswa juga menjadi tahu bagaimana mengatur 

gambar dan sebagianya. 

b. Siswa juga mempunyai agenda untuk menampilkan gelar karya minimal 1 

bulan sekali, dimana didalam acara gelar karya tersebut siswa harus 

menampilkan karya-karya hasil dari target belajar selama sebulan terakhir. 

Yang menjadi panitia dan menyusun segala kebutuhan acara gelar karya yaitu 

seluruh siswa. Disini siswa dididik untuk mandiri dan harus smart untuk 

mencari ide yang bagus dalam mengemas acara gelar karya ini agar menjadi 

acara yang menarik dan berkualitas. 

c. Wushu, sebagian siswa juga mengikuti kegiatan wushu di kota salatiga. Pihak 

sekolah membebaskan para siswa untuk mengikuti kegiatan apapun, selama 

kegiatan itu positif. 
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d. Siswa yang sudah mendekati lulus SMA juga mempunyai kesempatan untuk 

magang ditempat yang sesuai dengan bakat minat siswa. Ada beberapa lokasi 

yang sudah bekerja sama dengan KBQT, dengan begitu siswa lebih mudah 

jika ingin magang, misalnya seperti TVRI semarang, Yayasan kampung 

Halaman Jogjakarta, Konveksi di Salatiga, UKSW Salatiga dan lain 

sebagainya 

 

4.1.2 Gambaran peran guru pendamping dan siswa dalam proses 

pengembangan diri (bakat minat)  

Di sekolah alam qoryah thooyybah terdapat beberapa guru 

pendamping asli dan guru pendamping bayangan, guru pendamping 

asli itu memang statusnya guru tetap di KBQT, dimana guru tetap itu 

juga mempunyai pekerjaan ditempat lain. Guru pendamping bayangan 

adalah siswa kelas 3 SMA yang ikut mendampingi adik kelasnya 

belajar. Tugas guru pendamping yaitu mendampingi siswa ketika 

belajar dan membantu menjelaskan materi yang tidak dipahami oleh 

siswa. Guru pendamping tidak datang setiap hari dan tidak 

memberikan materi pembelajaran setiap harinya, hanya saja jika ada 

siswa-siswa yang kurang paham terhadap materi tertentu dapat 

ditanyakan kepada guru pendamping. Siswa mempunyai peran penting 

yaitu mempersiapkan materi belajar setiap harinya dan diberikan 

kebebasan untuk mencari materi pelajaran melalui media apapun 
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misalnya mencari materi di internet, dikoran, majalah, buku pelajaran 

sekolah formal dan sumber lain sebagainya.  

Jam belajar siswa-siswa KBQT sudah terjadwal dengan baik, 

untuk kelompok belajar dikelas dimulai pada pukul 09.00-10.00 WIB 

dan untuk jam forum bakat minat dimulai pada pukul 10.00-12.00 

WIB. Tempat belajar yang bisa digunakan oleh para siswa sekolah 

alam tidak ditentukan oleh pihak sekolah , guru pendamping dan 

kepala sekolah memberi kebebasan sepenuhnya kepada seluruh siswa 

untuk menentukan dimana lokasi belajar yang nyaman untuk 

membahas mata pelajaran, Penentuan lokasi belajar tersebut ditentukan 

atas kesepakatan anggota kelompok belajar dan forum bakat minat. 

Tempat belajar yang biasa digunakan para siswa belajar diantranya 

yaitu : 

a. Resource Center(RC) 

RC adalah gedung dengan 3 lantai, dimana gedung tersebut menjadi pusat 

berkumpulnya para siswa KBQT, lantai dasar RC menjadi ruangan utama, 

ruangan untuk menerima tamu kunjugan dari sekolah, universitas atau dari 

manapun itu dan ruangan untuk menyimpan buku-buku pelajaran serta hasil 

karya para siswa, Lantai kedua RC sebagai tempat penyimpanan alat musik 

dan ada 8 kamar untuk penginapan tamu KBQT, sedangkan lantai ketiga RC 

masih dalam proses pembangunan 

b. Taman RC 
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Taman RC adalah taman yang berada di depan gedung RC, taman ini 

sengaja dibangun pemilik sekolah, agar dapat menjadi lokasi yang bermanfaat 

untuk para siswa dalam mengembangkan bakat minat siswa. 

c. Mushola 

Mushola adalah tempat ibadah para siswa dan lingkungan sekitar RC, 

dimana di mushola itu biasa dogunakan untuk sholat berjama’ah dan mengaji. 

Siswa juga sering memanfaatkan serambi mushola untuk melaksanakan 

diskusi dan pembahasan materi pelajaran. 

d. Kantin 

Sebuah rumah yang dtinggali oleh seorang ibu yang sengaja menjadikan 

rumahnya sebagai rumah kost dan kantin ini sudah sangat biasa untuk menjadi 

tempat berkumpulnya para siswa KBQT untuk membeli makanan dan untuk 

belajar membahas materi pelajaran  

e. Kamar Kost 

Siswa juga menjadikan kamar kost salah satu anggota kelompok belajar 

untuk membahas sebuah materi dan berdikusi serta mengevaluasi pembahasan 

materi. 

f. Sawah 

Di kalibening salatiga masih sangat banyak sawah, sehingga para siswa 

memanfaatkan sawah sebagai lokasi untuk belajar, disamping keadaannya 

yang tenang siswa juga dapat memperoleh pemandangan yang indah, karena 

hal itu juga dapat merubah mood siswa menjadi lebih baik untuk belajar. 

g. Sungai 
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Sungai merupakan lokasi yang cukup favorit bagi para siswa untuk 

belajar, karena di sungai mereka dapat belajar sambil bermain dengan air. 

Menurut mereka belajar dengan bersatu dengan alam adalah hal yang 

membahagiakan, hal yang akan langka dilakukan jika bersekolah di sekolah 

formal. 

4.1.3 Gambaran efektifitas siswa dapat mengembangakan bakat minatnya 

serta mengetahui hasil dari proses pengembangan diri (bakat minat) 

Di dalam pengembangan diri terdapat konsep pelaksanaan pengembangan 

diri, dimana  didalam konsep tersebut memuat sebuah rencana atau konsep untuk 

mendasari pelaksanaan proses pengembangan diri. 

Di sekolah alternatif qoryah thoyyibah atau disebut KBQT memiliki 

beberapa kegiatan dan kelompok belajar untuk membantu siswa mengembangkan 

potensi yang miliki oleh para siswa. Proses pengembangan diri para siswa betitik 

pada bakat minat yang dimiliki oleh siswa, karena kegiatan, kelompok dan forum 

yang ada di KBQT menjadi saran utama untuk mengembangkan potensi bakat 

minat siswa. 

Kegiatan pengembangan diri sangat memepertimbangkan sumber daya 

manusia, atau potensi para siswa di KBQT, dan bagaimana para siswa dalam 

berusaha untuk belajar dan berkarya yang bertujuan untuk mengeksplorasi bakat 

minat yang ada dalam diri para siswa. Selain itu, fasilitas atau sarana dan prasaran 

dari sekolah juga sangat berpengaruh dalam proses pengembangan diri siswa. 

Untuk itu kepala sekolah sekaligus pemilik sekolah memberikan fasilitas sekolah 

seperti, membangun sebuah gedung serbaguna yang dinamakan Resource 
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Center(RC), menyiapkan ruang komputer beserta 10 unit komputer, membuat 

taman didepan RC sebagai sarana untuk belajar, menyediakan alat musik band 

dan perkusi, menyediakan sebuah leptop dan LCD, menyediakan buku-buku 

pengetahuan, dan lain sebagainya. 

Upaya peningkatan sumber daya guna memfasilitasi kegiatan 

pengembangan diri yaitu selain adanya guru pendamping dari guru sekolah 

formal, masyarakat sekitar, alumni KBQT dan mahsiswa universitas salatiga, 

pihak sekolah juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan bakat 

minat siswa di KBQT, misalnya seperti TVRI, Yayasan kampung  Halaman  

jogjakarta, UKSW salatiga, ISI, Kelompok teater gedeg salatiga, Kelompok 

wushu salatiga dan sebagainya. Tujuan KBQT bekerja sama pihak-pihak tersebut 

yaitu agar siswa dapat melakukan praktek kerja lapangan atau magang guna 

menambah ilmu dan pengamalan siswa dalam memperdalam bakat minatnya serta 

memperoleh hasil maksimal dalam berkarya. 

Di KBQT terdapat beberapa kelompok kelas dan forum bakat minat, 

diantaranya yaitu kelas 1 SMP, 2 SMP, 1 SMA, 2 SMA, dan 3 SMA. Untuk 

forum bakat minat ada 6 forum yaitu musik, tulis, sanggar, teater, bahasa inggris 

dan komputer. 

Pada pelaksanaan kelompok kelas dan forum bakat minat sudah terjadwal 

tiap harinya dari hari senin hingga sabtu. Model pelaksanaan untuk belajar 

kelompok kelas dan forum pihak sekolah membebaskan kepada murid untuk 

menentukan model belajarnya, namun pihak sekolah memberlakukan sistem 

target, yaitu setiap siswa wajib mempunyai target dalam satu minggu, dimana 
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target ini selain melatih siswa untuk disiplin dan tanggung jawab, juga menuntut 

siswa untuk  berpikir keras dalam mencapai target dan menghasilkan sebuah ilmu 

serta karya sastra yang indah dan bermanfaat. Sistem penilaian yang dilakukan 

oleh guru pendamping tidak berupa angka-angka namun berupa evaluasi dan hasil 

belajar dari target yg telah ditentukan oleh masing-masing siswa. 

Visi, misi dan tujuan sekolah itu sangat sederhana. Dari awal pemilik 

sekolah mendirikan KBQT untuk memfasilitasi anak-anak lingkungan desa 

kalibening  yang putus sekolah dengan bergabung pada komunitas belajar  qoryah 

thoyyibah dengan tujuan dasar kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. 

Namun semakin lama semakin berkembang, siswa yang bergabung di KBQT 

tidak hanya anak yang putus sekolah dan berasal dari kota salatiga saja, melainkan 

siswa yang tidak ingin bersekolah di sekolah formal karena tidak ingin terikat 

dengan peraturan sekolah formal dan siswa yang ingin mengembangkan bakat dan 

minatnya dengan mandiri. Dan juga siswa-siswa KBQT tidak hanya berasal dari 

dalam kota salatiga melainkan dari luar kota jogja bahkan dari luar jawa. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian  

 Peneliti melalukan penelitian studi kasus ini, karena ingin mengetahui 

proses pengembangan diri (bakat minat) siswa komunitas sastra di sekolah 

alternatif qoryah thoyyibah Salatiga. Di awal telah disebutkan bahwa sekolah 

alternatif ini berdiri dari tahun 2003, sekolah alternatif atau disebut juga kelompok 

belajar qoryah thoyyibah (KBQT) ini telah meluluskan banyak siswa dengan 

konsep sekolah yang mandiri. Pihak sekolah memberi kepercayaan penuh kepada 
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para siswa dari Raw input-Proses-Output. Dari awal siswa mendaftar,  

menentukan forum bakat minat, bergabung dalam kelas mata pelajaran, proses 

belajar mengajar hingga mendapatkan hasil belajar berbentuk fisik dan non fisik 

dilakukan para siswa secara mandiri. Konsep sekolah bertujuan ingin 

memandirikan para siswa dengan segala kebebasan dan fasilitas yang telah 

dsediakan oleh sekolah. Pemilik sekolah mengembangkan sekolah alam ini karena 

ingin mempunyai sebuah komunitas belajar yang bebas, yang tidak terikat dengan 

peraturan pemerintah dan yang paling utama yaitu sekolah yang menjadi wadah 

anak-anak untuk berkreasi, berekspresi, berkarya sesuai dengan bakat minat tanpa 

ada paksaan, tekanan dan aturan dari manapun.  

Para siswa KBQT dapat mengembangkan bakat minatnya secara mandiri 

karena mereka didukung oleh sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak 

sekolah. Pihak sekolah menyediakan sebuah bangunan 3 lantai, gedung ini disebut 

Resource Center  atau sering disebut RC oleh anak-anak, gedung ini sebagai 

lokasi untuk berkumpul, bertukar pikiran, untuk upacara pada hari senin, untuk 

penyimpanan buku-buku pelajaran, untuk showroom hasil karya siswa, untuk 

penyimpanan alat-alat music dan sebagai penginapan tamu yang datang. Selain itu 

sekolah juga menyediakan ruang computer beserta computer kurang lebih ada 10 

unit.  

Di sekolah alternatif qoryah thoyyibah juga melaksanakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menunjang atau membantu para siswa dalam belajar dan 

mengembangan diri (bakat minat), kegiatan tersebut diantaranya yaitu kegiatan 

rutin, kegiatan spontan, kegiatan keteladanan dan kegiatan lain. 
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Segala kegiatan yang dilaksanakan di KBQT tidak terlepas dari peran guru 

pendamping. Menurut Undang-undang No 14 Tahun 2005: 

“ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah”. 

 

Peran guru pendamping dan peran  siswa dalam proses pengembangan diri 

sangat berkaitan, akan tetapi di KBQT guru pendamping tidak menemani siswa 

belajar setiap hari dan guru pendamping tidak memberi materi belajar setiap hari. 

Siswa diberikan tugas untuk mencari materi sendiri dan bergilir, setelah itu materi 

tersebut dibahas bersama dikelompok belajar. Berbagai macam metode belajar 

dan pembahasan materi yang digunakan para siswa, diantaranya yaitu diskusi, 

evaluasi, leadership, tanya jawabdan sebagainya. Didalam pengertian 

pengembangan diri disebutkan bahwa pengembangan diri tidak sepenuhnya tugas 

konselor, semua bergantung pada pada kreatifitas guru, kepala sekolah dan tenaga 

kependidikan lain. Oleh karena itu, berkembangnya bakat minat siswa tidak 

bergantung pada guru sekolah dan konselor sekolah, namun bisa dari tenaga 

kependidikan lain seperti guru pendamping di KBQT serta dari program-program 

sekolah atau konsep dari sekolah alternatif qoryah thoyybah. Selain itu, Peran 

guru pendamping  dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi faisilitator para 

siswa, dan juga  guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar 

dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan 

mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. 

 Siswa berperan sebagai pelaku utama (student center) yang memaknai 

proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi 
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sendiri,  mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan 

potensi diri yang bersifat negatif. Sesuai dengan perjanjian atau comitment diawal 

bergabung dengan sekolah alternatif qoryah thoyybah, siswa diberi kebebasan 

sepenuhnya untuk menentukan pilihan terhadap forum bakat minat, model 

pembelajaran, waktu dan tempat belajar. Dengan begitu siswa mempunyai 

tanggung jawab penuh atas berkembang dan tidaknya dirinya dalam 

melaksanakan program kegiatan di komunitas belajar qoryah thoyyibah (KBQT). 

Pelaksanaan pengembangan diri mengeksplor bakat dan minat para siswa 

dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka mendayagunakan dan 

mengembangkan potensi para siswa secara optimal. Kepala sekolah KBQT telah 

bekerja sama dengan beberapa pihak terkait guna membantu siswa dalam 

mengembangkan potensi-potensinya, pihak tersebut meliputi Stasiun TVRI, 

Kelompok Teater Gedeg Salatiga, UKSW Salatiga, Yayasan Kampung Halaman 

Jogjakarta, Konveksi, Bengkel motor, dan lain sebagainuya. Pihak-pihak tersebut 

nantinya bisa menjadi lokasi magang para siswa untuk mengasah potensi agar 

lebih tajam dan terlihat hasilnya. 

Pihak KBQT selalu berusaha mengupayakan untuk memfasilitasi segala 

kebutuhan guna mengembangkan bakat minat para siswa hingga batas usia 

sekolah berakhir. Dengan begitu siswa dapat mengetahui apa bakat minatnya dan 

siswa mengetahui hasil karya apa saja yang telah dciptakan melalui pencapaian 

target dan gelar karya yang dilakukan sebulan sekali. Selain itu, KBQT sudah 

terdaftar di pemerintah kota salatiga bahwa, KBQT disamakan dengan sekolah 

kesetaraan, untuk itu pihak sekolah juga memfasilitasi para siswa kelas 3 SMP 

dan kelas 3 SMA yang ingin mengikuti ujian akhir sekolah akan dibantu untuk 



73 

 

 

 

mendaftar dan mengurus segala administrasi pelaksanaan ujian akhir sekolah 

tersebut. Disisi lain, pihak sekolah juga tidak pernah memaksa para siswa untuk 

mengikuti ujian akhir sekolah, semua keputusan ditangan para siswa. Jadi Seluruh 

siswa alumni KBQT atau siswa yang masih sekolah tidak seluruhnya mempunyai 

ijazah SMP dan ijazah SMA. 

Dari seluruh pejelasan diatas mengenai pembahasan hasil penelitian di 

sekolah alternatif qoryah thoyybah dapat simpulkan bahwa proses belajarnya 

sangat sesuai dengan teori belajar humanistik menurut Rogers, yaitu teori belajar 

humanisme proses belajar dapat terjadi dikarenakan orang belajar karena ingin 

mengetahui dunianya. Individu memilih sesuatu untuk dipelajari, mengusahakan 

proses belajar dengan caranya sendiri, dan menilainya sendiri tentang apakah 

proses belajarrnya berhasil. Kebutuhan siswa dalam rangka belajar di KQBT 

untuk memenuhi proses pengembangn diri (bakat minat) sangat sesuai dengan 

prinsip-prinsip teori belajar humanistik menurut rogers, diantaranya yaitu : 

a. Manusia itu memiliki keinginan almiah untuk belajar, memiliki rasa ingin 

tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk 

eksplorasi dan asimilasi pengalaman baru, 

b. Belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan 

dengan kebutuhan siswa, 

c. Belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar 

d. Belajar secara partisipatif jauh lebif efektif daripada belajar secara pasif 

dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri  

e. Belajar atas prakarsa sendiri dan melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran 

maupun perasaan akan menjadi lebih baik dan tahan lama, dan 
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f. Kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar dapat 

ditingkatkan dengan evaluasi diri. 

Konsep pengembangan diri (bakat Minat) di KBQT cukup sederhana yaitu 

memandirikan siswa dengan memberi kebebasan sepenuhnya untuk belajar dan 

menggunakan fasilitas yang ada serta bertanggung jawab. Konsep tersebut tidak 

hanya sekedar konsep, akan tetapi juga berdasar pada konsep pelaksanaan 

pengembangan diri sekolah formal. Karena itu, siswa dapat mengembangkan 

bakat minat dengan baik dan sesuai dengan konsep pelaksanaan pengembangan 

diri yang sebenarnya. Konsep belajar di Sekolah alternative qoryah thoyyibah juga 

sesuai dengan teori belajar humanistik, Tujuan pembelajaran pada teori 

humanistik lebih pada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses 

yang umumnya dilalui adalah : 

a. Merumuskan tujuan belajar yang jelas 

b. Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang brsifat 

jelas, jujur dan positif 

c. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk 

belajar atas inisiatif sendiri 

d. Mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses 

pembelajaran secara mandiri 

e. Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya 

sendiri, melakukan apa yang akan diinginkan dan menanggung resiko dari 

perilaku yang dtunjukkan 
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f. Guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran 

siswa, tidak menilai normatif tetapi mendorong siswa untuk bertanggung 

jawab atas segala resiko atau proses belajarnya.  

g. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi 

siswa 

h. Memeberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan 

kecepatannya 

 

Dari pembahasan diatas telah dijabarkan seluruhnya mengenai 

proses pengembangan diri (bakat minat) siswa komunitas sastra, peran 

guru pendamping dan efektifitas siswa dalam menemukan bakat 

minatnya dan menciptakan karya seni  di sekolah alternatife qoryah 

thoyyibah,  

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti sudah berusaha sebaik mungkin 

sesuai dengan metode penelitian. Akan tetapi, peneliti masih merasa terdapat 

keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan itu dapat dilihat pada instrumen 

penelitian, karena menggunakan wawancara dan observasi sebagai instrumen  

masih memiliki keterbatasan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Selain itu 

siswa yang datang di sekolah dalam setiap harinya tidak pasti sesuai dengan data 

sekolah, atau dengan kata lain di setiap harinya ada beberapa siswa yang absen 

tidak masuk sekolah, oleh karena itu siswa tidak dapat melakukan pengamatan 

secara global atau komplit. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

pengembangan diri (bakat minat) siswa komunitas sastra di sekolah 

alam qoryah thoyyibah salatiga dengan sampel diperoleh 16 subyek 

penelitian, terdiri dari 13 siswa, 2 guru pendamping dan 1 kepala 

sekolah yaitu  ER, IS, KR, MU, AG, NA, FA, AN, HA, IL, AD, NU, 

EE, DW, ZU dan BR yaitu : 

a. Proses pengembangan diri di sekolah alternatif qoryah thoyyibah 

berdasarkan kemandirian siswa. Sesuai dengan teori belajar 

humanistik, Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, 

memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang akan diinginkan dan 

menanggung resiko dari perilaku yang dtunjukkan. 

b. Peran guru dan siswa dalam proses pengembangan diri sangat 

penting, karena guru adalah sebagai fasilitator dan juga  guru 

memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam 

kehidupan siswa. Dalam proses pengembangan diri tidak sepenuhnya 

tugas konselor dan guru sekolah, namun proses pengembangan diri 

siswa juga bergantung pada kreatifitas guru, kepala sekolah, dan 

tenanga kependidikan lain dalam mengelola dan mengembangkan 

program-program sekolahnya.                                                     
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c. Siswa dapat mengembangkan bakat minatnya karena mereka 

melaksanakan komitment awal belajar dengan baik, yaitu 

memutuskan sendiri segala pilihan dan bertanggung jawab serta 

disiplin melaksanakan pilihan tersebut, sehingga para peserta didik 

mengetahui kelebihan dan kekuran potensi dirinya serta mengetahui 

hasil belajar apa saja yang telah diciptakan dan dimiliki. Selain itu 

para siswa juga bebas berkreasi untuk menciptakan karya seni 

berbentuk lukisan, puisi, cerpen, cerpan, komik, lagu dan film-film 

documenter. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Sekolah 

Saran untuk sekolah yaitu agar sekolah memberikan fasilitas yang lebih 

komplit dari yang dimiliki saat ini, selain itu juga pihak sekolah 

hendaknya menempatkan minimal seorang konselor di KBQT untuk 

memperlengkap proses pengembangan diri siswa. Kepada guru 

pendamping hendaknya lebih intens dalam mendampingi siswa, agar 

siswa terfasilitasi dalam mencapai bakat minat yang diinginkannya. 

Selain itu pihak sekolah juga wajib meningkatkan kedisiplinan siswa 

meskipun konsepnya kebebasan dan kemandirian agar para siswa 

lebih bertanggung jawab. 

5.2.2 Bagi Mahasiswa 
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Saran untuk mahasiswa yaitu agar lebih memahami dan mengerti akan 

konsep pengembangan diri diluar sekolah formal, khususnya di 

KBQT salatiga agar dapat diambil sisi baiknya dan aplikasikan pada 

sekolah formal ketika sudah menjadi pendidik atau konselor sekolah 

nantinya 

5.2.3 Bagi Peneliti 

Saran untuk peneliti agar peneliti lebih mengeksplore dan menggali lebih 

dalam tentang konsep pengembangan diri di KBQT dan melengkapi 

segala kebutuhan saat penelitian berlangsung. Selain itu hendaknya 

peneliti meberikan beberapa layanan agar siswa sekolah alternaif 

sediki memahami tentang bimbinga dan konseling  
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