TRANSKIP WAWANCARA
Hari/Tanggal : Senin/11 Januari 2021
Pukul

: 10.00

NAMA

: Sudarto, M.Pd

Selaku

: Kepala Sekolah SMA N 3 Pati

1. Apa visi misi SMA 3 Pati ini pak ?
Misi sekolah kami seperti terlihat di papan yaitu “Mantap dalam
Kepribadian, Tumbuh Dan Berkembang dalam Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, Olah raga, Seni dan Budaya yang berwawasan Lingkungan”.
Sedangkan visinya Mengedepankan dan menjunjung tinggi tata nilai,sikap
disiplin, etika, norma agama, dan budaya positif yang ada pada bangsa
Indonesia, Melaksankan proses pembelajaran secara efektif dan efisien
dalam mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
optimal, Mendorong dan mengembangkan bakat dan prestasi akademik
olahraga, seni dan budaya, Mengembangkan pribadi cinta lingkungan
dengan melakukan upaya penyelamatan, perlindungan dan pelestarian
kekayaan alam hayati, Mengembangkan kesadaran berbangsa dan
bernegara,kemempuan bela Negara dan rela berkorban untuk bangsa dan
Negara Kesatuan Republic Indonesia.
2. Kaitannya dengan ekstrakurikuler, ada berapa banyak ekstrakurikuler di
sini?
Kegiatan ekstra di sini banyak sekali mbak, mulai dari yang wajib sampai
peminatan. Kurang lebih ada 22 bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kalau

untuk yang wajib di sini itu jelas pramuka. Untuk yang lain seperti pencak
silat, olahraga, KIR, PMR dan yang lainnya itu pilihan.
3. Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler tersebut aktif dan berjalan lancar ?
Alhamdulillah untuk kegiatan ekstra sendiri masih aktif. Karena
kegiatnnya sudah dibagai dari masing-masing pembina diberi tanggung
jawab penuh. Mereka harus bisa menunjukkan kalau kegiatan ekstra yang
mereka ampu harus bisa membawa nama baik sekolah. Kenapa harus saya
tekankan seperti itu, supaya ada motivasi dan semangat yang tinggi ketika
ada lomba mereka harus menang. Bukan menuntut tapai hanya memberi
motivasi agar lebih baik lagi.
4. Kaitannya dengan penelitian kami yaitu tentang ekstrakurikuler pencak
silat, bagaimana pendapat anda untuk ekstrakurikuler pencak silat di SMA
3 Pati ini?
Pencak silat di sini kita punya guru pembina namanya Pak Eko Wahono.
Kegiatan ekstra disini cukup membawa nama baik sekolah dalam setiap
event yang diikutinya. ekstrakurikuler pencak silat di sekolah kami saya
akui cukup membanggakan dan sering membawa pulang kejuaraan di
setiap event. Saya percaya bahwa pembina pencak silat yaitu Pak Eko
sangat disiplin terhadap anak-anak dalam membimbing dan memotivasi
mereka untuk memberikan yang terbaik.”
5. Untuk penyusunan program kerjanya, apakah bapak terlibat di dalamnya ?
Kalau itu kami serahkan sepenuhnya sama pembinanya masing-masing,
dengan dipantau oleh waka kesiswaan kami. Setelah itu baru saya selaku
kepala sekolah diberitahu dan diminta persetujuan atas program kerja atau
perencanaan yang mereka susun. Sebagai kepala sekolah, saya
memberikan kesempatan kepada guru untuk mengoptimalkan fasilitas dan

sarana prasarana yang ada dalam upaya mengoptimalkan perencanaan
pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA 3 Pati
ini. Jadi dengan pengoptimalan penggunaan fasilitas dan sarana prasarana
diharapkan proses perencanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan
nantinya dapat mencapai hasil yang maksimal dan pembentukan karakter
dalam diri peserta didik.
6. Kaitannya karakter peserta didik di sini, bagaimana pendapat bapak ?
Yang namanya sekolah umum, tentunya masih ada beberapa anak yang
kadang membuat bapak ibu guru resah. Tapi itu hanya beberapa saja dari
anak-anak kami. Selebihnya dengan adanya bimbingan dari guru-guru
kami alhamdulillah mereka semua bisa dikatakan cukup baik dalam
berperilaku. Khusunya di lingkungan sekolah. Karena untuk di rumah jelas
kami tidak bisa mantau secara langsung.
7. Apakah ekstrakurikuler pencak silat bisa dikatakan dapat membentuk
karakter siswa ?
Sangat bisa sekali mbak. Karena saya lihat anak-anak yang ikut pramuka
itu anak-anak yang sungguh-sungguh. Dan saat kami melihat mereka
latihan, semuanya bersemangat dan serius mengikuti arahan dari pembina.
Terkadang mereka juga sudah mandiri melakukan pemanasan sendiri
sebelum pembina datang. Saya akui anak-anak di pencak silat sudah
melekat karakter-karakter yang baik pada dirinya. Insyaallah.
8. Untuk faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan ekstra pencak
silat, menurut yang bapak tahu apa ?
Kalau faktor pendukung saya hanya bisa melihat dari srana prasarananya.
Soalnya kami memberi leluasa penuh untuk menggunakan sarpras yang
ada di sekolah. Kalau pencak silat mungkin penggunaan lapangan, ruang

auditorium yang cukup luas bisa dimanfaatkan. Selebihnya yang lebih tahu
mungkin pek eko mbak selaku pembina yang menangani langsung masalh
anak didiknya. Atau mungkin kalau faktor penghambatnya muncul dari
siswa itu sendiri. Bisa dari faktor lingkungan yang ada di rumah, kondisi
fisik siswa yang sudah lelah karena seharian pembelajaran full.
9. Terimakasih bapak atas waktunya, mungkin cukup itu untuk wawancara
hari ini.
Baik mbak, nanti kalau ada apa-apa bisa tanya pada guru yang
bersangkutan.

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu /16 Januari 2021
Pukul

: 09.00

NAMA

: Eko Wahono, S.Pd.M.Si

Selaku

: Pembina ekstrakurikuler pencak silat

1. Selain pembina ekstrakurikuler pencak silat, bapak merangkap sebagai
guru apa ?
Kebetulan di sini saya sebagai guru biologi mbak,,sebagai pembina OSIS
juga. Dan di sini saya sudah sejak tahun 2003
2. Untuk program kerja atau perencanaan kegiatan pencak silat itu
bagaimana?
Untuk pencak silat di SMA 3 Pati ini memang benar-benar kita perhatikan
dari mulai perencanaan kegiatan hingga evaluasi. Dan itu semua masuk
dalam program kerja pencak silat SMA 3 Pati. Ketika perencanaan atau
program kerja itu jelas maka akan lebih mudah kita melangkah dan
menargetkan hasil sesuai yang diinginkan. sebenarnya perencanaan
kegiatan pencak silat atau program kerja itu memang yang membuat
adalah dari saya sendiri sebagai pembina. Dan nanti kami perlihatkan
kepada wakasis dan kepala sekolah. Kita merencanakan program itu
selama satu tahun kedepan dan memasukkan beberapa event tahunan yang
akan kami ikuti.

3. Kaitannya pengorganisasian pencak silat sendiri bagaimana pak ?
Kalau organisasi pencak silat sendiri sebenarnya banyak sekali. Akan
tetapi di SMA 3 ini kita menggunakan pencak silat yang dinamakan PSHT
singkatan dari Persaudaraan Setia Hati Terate. PSHT ini merupakan aliran
pencak silat yang banyak diminati dikalangan masyarakat dan mudah
untuk dipelajari oleh peserta didik. organisasi pencak silat PSHT ini kita
juga bekerja sama dengan sekolah – sekolah lain yang ada di sekitar pati.
Untuk di SMA 3 sendiri untuk pengorganisasian ekstrakurikuler pencak
silat kami melibatkan peserta didik di dalamnya. Seperti ketuanya itu anak
kelas XII ananda Ahmad Ivan Zaenal. Dan ada berbagai bidang lain yang
saling berkaitan untuk kelancaran kegiatan.
4. Untuk pelaksanaan latihannya berapa kali seminggu pak ?
Biasanya kita latihan itu seminggu 3 kali yaitu pada hari selasa, kamis, dan
sabtu. Dilaksanakan pada pukul empat sore di halaman maupun
auditorium SMA 3 Pati.
5. Bentuk pelaksanaan kegiatannya seperti apa ?
Kegiatan rutin selama latihan kami yaitu mulai dari bersalaman, saling
hormat, berdoa, pemanasan, teknik pencak silat, istirahat, kerohanian,
penyampaian materi, evaluasi, pendinginan, doa bersama, jabat tangan,
membentuk lingkaran, dan mengucapkan yel-yel. Semua kegiatan itu rutin
kita lakukan selama latihan.
6. Untuk materinya sendiri bagaimana pak ?
Untuk materi secara umum kita menggunakan teknik pencak silat prestasi
namanya. Sedangkan materinya ada yang namanya materi perguruan atau
sejenis jurus-jurus yang diberikan. Selain itu juga ada materi sambung

yang mana saling diadu atau dipraktekkan langsung dengan temannya
jurus-jurus yang sudah diberikan sebelumnya.
7. Menurut bapak, apakah program kerja yang disusun semuanya terlaksana ?
Pelaksanaan program kerja yang sudah disusun dan direncanakan
sebelumnya sebagian besar terlaksana. Mulai dari pengenalan awal masuk,
pemantapan teori pukulan, tendangan, tangkisan, tangkapan, sampai kita
memprogramkan adanya event-event tertentu yang selalu ada setiap
tahunnya. Mungkin yang sedikit berubah dari program kerja kami adalah
tentang waktunya. Dan bentuk program kerja kami bisa dilihat ada di file.
8. Bentuk-bentuk karakter seperti apa yang diterapkan dalam pencak silat ?
Sebenarnya banyak sekali karakter yang ada dipencak silat. seperti halnya
sikap disiplin, religius, kerja keras, dan mandiri.
9. Bisa diberikan contoh pak, misal penerapan disiplinnya seperti apa?
Sejauh ini kami selalu menerapkan sikap disiplin pada anak didik kami.
Karena dalam program kerja kami sudah jelas bahwasanya ada event-event
perlombaan silat tertentu yang harus kami ikuti. Dengan semangat untuk
menang tersebut menjadikan kami lebih giat lagi untuk berlatih dan
disiplin dalam menguasai materi maupun jurus-jurus sesuai target. Dan
alhamdulillah sejauh ini bisa memperoleh tropi yang cukup banyak di
setiap event untuk dipersembahkan pada sekolah tercinta. Kedisiplinan
merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan peserta
didik, baik untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Untuk itu
kami selalu melatih mereka untuk meningkapkan sikap disiplin dengan
menerapkan adanya reward dan punishment bagi mereka. Misalnya
terlambat hadir dalam latihan, biasanya kita menyuruh untuk pemanasan

tersendiri. Selain itu juga terkadang kita menyuruh mereka untuk
memimpin pemanasan di depan.
10. Untuk bentuk karakter yang lain ?
Setiap latihan selalu kita semangati mereka untuk terus berlatih dan
bekerja keras menyelesaikan berbagai tingkatan dalam pencak silat. Hal
ini penting dilakukan karena ada juga peserta didik yang berhenti di tengah
jalan saat beberapa tingkatan belum terlampui. Dengan dibekali ilmu bela
diri, paling tidak mereka bisa lebih mandiri dan percaya diri dimanapun
berada.dan selalu saya pesan kepada mereka untuk menggunakan ilmuilmu dalam hal yang positif.
11. Selanjutnya bentuk evaluasi dari pencak silat sendiri seperti apa pak ?
Untuk evaluasi sendiri kami memang melakukannya minimal dalam
jangka waktu tiga bulan untuk kenaikan tingkat. Jadi dalam pencak silat
kita ada tingkatan untuk mendapat sabuk. Dari mulai sabuk hitam, pink,
hijau, putih hingga sampai menjadi pelatih atau sabuk mori. Dan dari
berbagai macam sabuk itu ada makna tersendiri bagi peserta didik. Untuk
mendapatkan sabuk-sabuk tersebut peserta didik harus melakukan tes. Tes
tersebut biasanya dilakukan setiap ranting atau kecamatan menjadi satu.
Dan untuk SMA 3 Pati ikut ranting Pati Kota. setelah adanya tes evaluasi
kenaikan tingkat dari berbagai tahapan itu, maka setiap bulan Suro atau
Muharram ada pengesahan atau wisuda warga atau pelatih PSHT baru.
Biasanya ini dilakukan se cabang atau se kabupaten jadi satu dan itu
berkisar antara 300-400 warga baru di pencak silat PSHT.

12. Kira-kira apa faktor pendukung dalam membentuk karakter lewat pencak
silat pak ?
Yang mendukung jalannya kegiatan ekstra pencak silat ini yang paling
utama tentu adalah keinginan atau minat dari siswa itu sendiri yang ingin
menguasai ilmu persilatan tentunya. Kalau dia niat dari hati pasti
kedepannya akan berjalan lancar untuk mengikuti kegiatan. Selain itu
semangat latihan dari siswa itu sendiri untuk bisa membawa nama baik
SMA 3 Pati dalam ajang lomba persilatan. Ada lagi yang mendukung
kegiatan ekstrakurikuler ini bisa berjalan lancar. Tentunya karena
dukungan dan izin orang tua. Jika orang tua sudah mengizinkan, maka
kegiatan dalam bentuk apapun akan mudah untuk diikuti tanpa kendala
restu dari orang tua
13. Selain faktor pendukung, lalu apa faktor penghambat kegiatan pencak silat
dalam membentuk karakter peserta didik ?
Mungkin salah satu yang bisa dikatakan faktor penghambat adalah jarak
tempuh siswa dari rumah. Karena siswa kami yang mengikuti pencak silat,
tidak semua berasal dari pati kota sendiri. Jadi terkadang setelah seharian
full pembelajaran di sekolah akan menjadikan mereka merasa lelah
sehingga tidak mengikuti latihan pada sore harinya. Selain itu adanya
waktu yang terbatas terkadang kurang maksimal dalam memberi materi
dan pelatihan
14. Terimakasih bapak atas waktunya, mungkip cukup itu yang kami tanyakan
untuk bahan penelitian.
Sama-sama mbak,, semoga sukses.

TRANSKIP WAWANCARA
Hari/Tanggal : Senin/18 Januari 2021
Pukul

: 11.00

NAMA

: Ahmad Ivan Zaenal

Selaku

: Ketua ekstrakurikuler pencak silat SMA N 3 Pati

1. Awalnya ikut tertarik di pencak silat itu bagaimana ?
Sebenarnya

sudah

keinginan

dari

diri

sendiri

untuk

memilih

ekstrakurikuler pencak silat. karena tentu pertama saya ingin bisa
menguasai ilmu-ilmu dan jurus-jurus untuk membentengi diri saya sendiri.
Tentunya untuk hal yang positif. Akhirnya membuahkan hasil bisa ikut
membawa nama baik sekolah dan sekarang malah dipilih jadi ketuanya.
2. Bagaimana pengorganisasian pencak silat di SMA N 3 Pati ?
Di sini saya sebagai ketua pencak silat SMA 3 Pati di bawah bimbingan
Bapak Eko Wahono. Dalam struktur organisasi kami ada sekretaris,
bendahara, sie umum, sie perlengkapan kegiatan dan lain-lain. Kami saling
bekerja sama dalam mewujudkan pencak silat SMA 3 lebih maju lagi.
Hingga dapat menciptakan peserta didik yang mengikuti pencak silat
untuk memiliki karakter yang baik
3. Saat latihan apakah semua peserta hadir ?
Insyallah semua antusias untuk hadir bu. kita latihan satu minggu itu 3
kali. Dan dilaksanakan di sore hari. Sebisa mungkin kita latihan rutin

sesuai jadwal yang sudah ada. Karena itu merupakan salah satu bentuk
kedisiplinan kami.

4. Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan saat latihan?
Adapun langkah-langkah kegiatan saat latihan dibina langsung oleh Pak
Eko selaku pembina pencak silat. Juga dibantu kami sebagai pengurus dan
pelatih di sini. Kaitannya dengan kedisiplinan peserta didik, saat istirahat
kami melakukan absensi. Selain itu sebenarnya juga ada kegiatan
menabung dari para anggota pencak silat sendiri.
5. Bagaimana menurut kamu agar bisa bertahan sampai pada evaluasi
tahapan tingkat akhir? Dan kamu sendiri sudah sampai ke tahapan apa ?
Kebetulan saya sudah mencapai tahap akhir yaitu menjadi pelatih dan
memakai sabuk mori. Sebenarnya untuk bisa bertahan mencapai sampai
titik akhir kita butuh ketekunan dan kedisiplinan dalam mengikuti latihan.
Asal kita mau mengikuti aturan yang ada, saya yakin akan lebih mudah
untuk menjalani setiap tahapannya.
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