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Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten 

Cilacap. 

a. Apa sebenarnya pengertian dari program leader class yang 

diselenggarakan di Kabuapaten Cilacap? 

b. Apa tujuan dari program leader class dan apakah program tersebut sudah 

berjalan sesuai tujuan? 

c. Apa yang melatarbelakangi terciptanya program leader class? 

d. Bagaimana proses pelaksanaan program leaser class tersebut? 

e. Bagaimana proses menyusun perencanaan program leader class? 

f. Apa saja kendala dirasakan dalam pembuatan program leader class? 

g. Apa saja fasilitas yang di berikan oleh pemerintah untuk program leader 

class? 

h. Dari mana sumber dana untuk mengadakan program leader class? 

Bagaimana proses penyaluran dana tersebut? 

i. Apakah dengan adanya program leader class ini kualitas pendidikan di 

Kabupaten Cilacap dapat meningkat? 

j. Bagaimana pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan? 

k. Bagaimana hasil dari evaluasi program leader class? Dan dilakukan 

berapa kali? 

l. Apa hasil positif dan negatif yang di dapatkan dengan adanya program 

leader class?  
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m. Dimana letak perbedaan program leader class dengan program pendidikan 

lainnya? 

n. Apa alasan pemilihan tempat untuk menjalankan program leader class? 

2. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak Sekolah 

a. Bagaimana cara penyeleksian siswa/siswi untuk program leader class? 

b. Apa ada kemampuan khusus dari pengajar didalam program leader class 

ini? 

c. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh sekolah untuk siswa/siswi program 

leader class?  

d. Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah agar program leader class 

tetap berjalan dengan baik? 

e. Sejauh mana program leader class sudah berjalan?, dan apa hasil lebih 

dari program ini dibandingkan dengan siswa sekolah lainnya? 

f. Apa tidak ada kesenjangan antara siswa leader class dengan siswa 

regular? 

g. Kendala apa saja yang di dapatkan dari program ini? 

h. Apa harapan dari sekolah untuk program leader class? 

3. Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk  Siswa 

a. Bagaimana perasaan anda menjadi salah satu siswa/siswi leader class? 

Apa alasannya? 

b. Apa anda merasa kesulitan saat melakukan interaksi dengan teman satu 

kelas? 
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c. Apa dengan adanya leader class ini mampu memfasilitasi diri Anda 

dengan baik, baik dari segi akademik maupun non akademik? Alasannya? 

d. Apa ada sesuatu berbeda yang anda rasakan dari program leader class 

dengan program  sekolah yang biasa? 

e. Apa dengan adanya leader class ini mampu mengembangkan bakat 

kalian? 

f. Apa harapan anda untuk kedepannya untuk program leader class? 

 

 


