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IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO) DALAM 

MENANAMKAN KARAKTER MENGHARGAI PRESTASI DAN 

KERJA KERAS DI SMP NEGERI 1 SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi program Kelas Khusus Olahraga 

(KKO) dalam menanamkan karakter menghargai prestasi dan kerja keras, hambatan yang 

dihadapi, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Subjek penelitian adalah siswa 

program KKO. Indikator karakter menghargai prestasi dalam penelitian ini, meliputi: (1) peserta 

memberi pujian kepada teman; (2) mampu menghargai kerja keras orang lain; (3) berlatih keras 

untuk menjadi pemenang dalam berbagai kegiatan; serta (4) menampilkan sikap menghargai 

setiap temuan, ide, bakat, dan kreasi orang lain. Indikator kerja keras dalam penelitian ini, 

meliputi: (1) Peserta didik menampilkan sikap pantang menyerah; (2) mengelola waktu dengan 

baik; (3) Peserta didik memiliki motto tentang giat bekerja; (4) Peserta didik merasa risau bila 

tugasnya belum diselesaikan dengan tuntas; serta (5) memeriksa hal-hal apa saja yang harus 

dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis model alir. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) dalam 

menanamkan karakter menghargai prestasi dan kerja keras di SMP Negeri 1 Surakarta, meliputi: 

membiasakan siswa agar memberi ucapan selamat kepada teman yang berprestasi, 

menyelesaikan tugas dengan baik, serta mengikuti serta mampu menjadi pemenang lomba; 

memberikan semangat, memotivasi, dan memuji pekerjaan yang hendak dilakukan serta hasil 

yang nanti didapatkan; berkemauan tinggi diiringi dengan berlatih lebih keras; memperkenankan 

teman lain untuk menyampaikan pendapat; tidak menyerah ketika menghadapi kekalahan dan 

mau belajar dari atlet yang sukses, tidak hanya dapat menguasai cabang olahraga namun juga 

mampu berprestasi dibidang akademik; menyesuaikan dan menggunakan waktu yang dimiliki 

dengan tepat; melakukan hal yang positif dan diarahkan untuk mengasah ketrampilan yang 

dimiliki; adanya tugas yang diberikan berarti siswa memiliki tanggungjawab yang harus 

terselesaikan; serta mempersiapkan segala hal yang akan digunakan. Hambatan yang dihadapi 

dalam menanamkan karakter menghargai prestasi dan kerja keras, meliputi: peserta didik 

program KKO tidak mudah untuk diatur dan terkadang siswa cenderung memberontak; 

cenderung mudah lelah dan bosan ketika mengikuti pelajaran di kelas; dan siswa kurang 

berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut 

meliputi: guru ataupun pelatih menasehati dan diajak untuk berkomunikasi dengan cara yang 

halus; mengajak siswa untuk belajar lebih menyenangkan, bersemangat, dan diselingi dengan 

humor serta menggunakan metode yang aktif dan inovatif; mengganti waktu latihan di hari lain; 

serta membuat pembelajaran lebih menarik, menggunakan strategi yang mudah dipahami siswa 

dan bahan pelajaran yang akan disampaikan sehingga mengundang perhatian peserta didik. 

Kata Kunci: Kelas Khusus Olahraga, Karakter, Menghargai Prestasi, dan Kerja Keras. 

 

Abstract 

This study aims to describe the implementation of the Special Sports Class Program in instilling 

a character of respect for appreciate achievement and hard work, obstacles faced, and solutions 

to overcome these obstacles. The subject of the study is the Special Sports Class program 

students. Character indicators to appreciate achievements in this study, includes: (1) participants 
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give compliments to friends; (2) able to appreciate the hard work of others; (3) practice hard to 

be a winner in various activities; and (4) displaying an attitude of respect for each other's 

findings, ideas, talents, and creations. Indicators of hard work in this study, includes: (1) learners 

display unyielding attitude; (2) managing time well; (3) Learners have motto about work hard; 

(4) Students feel worried if their assignments have not been completed completely; and (5) check 

what things to do. The research method used is qualitative, and uses interview data collection 

techniques, observation, and documentation with flow model analysis. The results of the study 

showed that the implementation of the Special Sports Class Program in instilling a character 

appreciates achievement and hard work in Surakarta State 1 Junior High School, includes: 

familiarizing students to congratulate friends who excel, accomplish tasks well, and follow and 

be able to become winners of the competition; encourage, motivate, and praise the work to be 

done and the results that will be obtained; high-willedness accompanied by harder practice; 

allow other friends to express opinions; not give up when facing defeat and want to learn from 

successful athletes, not only can master the sport but also be able to excel in the academic field; 

adjust and use the time that is owned correctly; doing positive things and directed to hone their 

skills; the existence of a given task means that the student has a responsibility to be solved; and 

preparing everything that will be used. The obstacles faced in instilling character respect 

achievement and hard work, includes: Special Sports Class Program students are not easy to 

organize and sometimes students tend to rebel; tend to be easily tired and bored when taking 

classes in class; and Students lack concentration when learning takes place. Solutions to 

overcome these obstacles include: the teacher or trainer advises and is invited to communicate in 

a smooth manner; invites students to learn more fun, passionate, and interspersed with humor 

and use active and innovative methods; as well as arranging the materials and materials that will 

be delivered so as to invite the attention of learners. 
 

Keywords: Special Class of Sports, Character, Appreciate Achievements, and Hard Work. 
 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan proses belajar yang diselenggarakan oleh pendidik dalam  membelajarkan 

peserta didik untuk memperoleh serta memahami pengetahuan, ketrampilan, dan sikap secara 

mandiri. Menurut Mulatu dan Bezabih (2018), tujuan utama pendidikan adalah memungkinkan 

pembelajar untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang ada. Dunia 

pendidikan menjadi sarana bagi umat manusia untuk melakukan transmisi dan transformasi baik 

itu berupa ilmu pengetahuan maupun nilai-nilai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk 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 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. 
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Menurut Ramadaniawan, dkk (2018), prestasi olahraga di Indonesia sesuai dengan undang-

undang Sistem Olahraga Nasional nomor 3 tahun 2015 adalah olahraga yang memupuk dan 

mengembangkan olehragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi 

untuk meraih prestasi dengan dukungan pengetahuan olehraga dan teknologi. Potensi diri pada 

peserta didik yang dapat ditumbuhkembangkan melalui pendidikan yang merupakan salah satu 

faktor penting dalam pembinaan peserta didik. Potensi tersebut dapat berupa bakat istimewa 

maupun kecerdasan akademik yang harus dilatih dan dibina melalui pendidikan yang khusus 

sehingga potensi tersebut dapat mencapai prestasi yang tinggi dan memuaskan. Hal tersebut juga 

sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (4) 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, setiap warga Negara yang memiliki 

potensi kecerdasan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Menurut pendapat 

Cohen (2006), menyatakan bahwa tujuan pendidikan perlu dibingkai ulang untuk memprioritas-

kan tidak hanya dalam pelajaran akademik, tapi juga kompetensi sosial, emosional, dan etika. 

Ketrampilan, pengetahuan, dan disposisi sosial-emosional memberikan landasan untuk 

berpartisipasi dalam demokasi dan meningkatkan kualitas hidup. 

Realita pendidikan di Indonesia dapat dikatakan menyimpang dari tujuan pendidikan yang 

telah tercantum pada undang-undang. Hal ini disebabkan timbulnya permasalahan serius yang 

terjadi pada dunia pendidikan. Pelanggaran terhadap susila dan etika sosial sering terjadi dalam 

dunia pendidikan seperti tawuran antar pelajar, seks bebas, tindak pidana, pelanggaran terhadap 

tata tertib sekolah, hingga masalah komersial pendidikan lainnya. Hal tersebut menunjukkan 

adanya pergeseran karakter pada bangsa dimana nilai dan norma yang berlaku sedikit demi 

sedikit mulai diindahkan. 

Mengantisipasi agar tidak terjadi penyimpangan moral terhadap generasi penerus bangsa, 

maka pengembangan karakter perlu dilakukan pada peserta didik. Program Kelas Khusus 

Olahraga (KKO) diharapkan akan menumbuhkan karakter pada peserta didik, selain itu dapat 

menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat kemudian akan melahirkan 

bibit baru yang berpotensi diberbagai bidang. Salah satu pembinaan karakter serta 

pengembangan potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada peserta didik yaitu melalui 

pengadaan program Kelas Khusus Olahraga (KKO). Menurut Sumaryanto (2010: 4) mengenai 

penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang mempunyai bakat istimewa olahraga 

bertujuan untuk: 
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Memberikan kesempatan kepada PDBI olahraga untuk mengikuti program 

pendidikan sesuai dengan potensi ketrampilan yang dimilikinya, memenuhi hak asasi PDBI 

olahraga sesuai kebutuhan pendidikan bagi dirinya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

proses pembelajaran bagi PDBI olahraga, membentuk manusia berkualitas yang memiliki 

kecerdasan spiritual, emosional, sosial, dan intelektual serta memiliki ketahanan dalam 

pengetahuan dan seni, keahlian dan ketrampilan, serta mempersiapkan peserta didik 

mengikuti pendidikan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
 

Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang ada di SMP Negeri 1 Surakarta merupakan program 

pendidikan yang baru dibuka pada tahun pelajaran 2017/2018, maka dari itu belum banyak 

masyarakat umum yang mengenal mengenai program kelas khusus tersebut. Adanya program 

kelas khusus memberikan warna tersendiri bagi SMP Negeri 1 Surakarta. Program kelas 

olahraga akan membantu siswa yang memiliki kemampuan lebih dibidang olahraga untuk dapat 

mengembangkan potensi dirinya, tanpa mengabaikan mata pelajaran akademik, sehingga latihan 

dan pembelajaran akademik benar-benar diperhatikan.  

Proses kegiatan pembelajaran yang diterima di Kelas Khusus Olahraga (KKO) ini sama 

seperti pada kelas reguler, hanya saja ditambah dengan latihan atau pembinaan secara teratur 

yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. Selain itu pihak sekolah juga 

memberi sarana prasarana sesuai kebutuhan peserta didik. Rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan pada program kelas ini diharapkan dapat meningkatkan bakat serta minat peserta 

didik agar menjadi atlet yang unggul dan berpotensi dibidangnya.  

Persoalan membangun olahraga nasional tidak hanya sekedar mengarah pada cara instan 

dan khusus untuk memperoleh sebuah prestasi dari cabang olahraga tertentu. Membangun 

olahraga yaitu membentuk seluruh sendi keunggulan bangsa, karena sebetulnya membangun 

olahraga adalah membentuk karakter kolektif yang menyadarkan pada nilai keunggulan dan daya 

saing. Wahana utama untuk menumbuhkembangkan karakter pada siswa dengan baik yaitu 

melalui pendidikan. Menurut Noor (2012:22), karakter bangsa adalah kualitas kolektif yang unik 

baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan 

bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau 

sekelompok orang. 

Penelitian ini erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada mata kuliah Pendidikan Nilai dan Karakter Bangsa yang 

ditempuh pada semester 7, yang mana penelitian ini membahas mengenai penanaman karakter 
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pada peserta didik pada program Kelas Khusus Olahraga (KKO), khususnya karakter 

menghargai prestasi dan kerja keras. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang akan digali dan 

dideskripsikan oleh peneliti untuk mengetahui implementasi program Kelas Khusus Olahraga 

(KKO) dalam menanamkan karakter menghargai prestasi dan kerja keras di SMP Negeri 1 

Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis model alir. Subjek 

penelitian adalah siswa program KKO di SMP Negeri 1 Surakarta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini membahas mengenai implementasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) dalam 

menanamkan karakter menghargai prestasi dan kerja keras di SMP Negeri 1 Surakarta. Studi ini 

meneliti penanaman karakter menghargai prestasi dan kerja keras, hambatan yang dihadapi, serta 

solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penanaman karakter menghargai prestasi dalam 

penelitian ini, meliputi: membiasakan siswa agar memberi ucapan selamat kepada teman yang 

berprestasi, menyelesaikan tugas dengan baik, serta mengikuti serta mampu menjadi pemenang 

lomba; memberikan semangat, memotivasi, dan memuji pekerjaan yang hendak dilakukan serta 

hasil yang nanti didapatkan; berkemauan tinggi diiringi dengan berlatih lebih keras; dan 

memperkenankan teman lain untuk menyampaikan pendapat. Penanaman karakter menghargai 

prestasi dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO) di SMP Negeri 1 Surakarta dalam penelitian ini 

tercermin dari pemberian pemahaman kepada peserta didik agar mampu menampilkan sikap 

penghargaan terhadap prestasi diri sendiri maupun karya yang dihasilkan oleh orang lain. Hasil 

penelitian ini diketahui melalui penanaman karakter menghargai prestasi dan kerja keras dalam 

program KKO di SMP Negeri 1 Surakarta bahwa implementasi penanaman karakter dalam 

kultur sekolah membutuhkan manajemen sekolah yang baik struktural maupun kultur. Proses 

manajemen dapat menghasilkan kultur dengan nilai-nilai karakter yang baik apabila sekolah 

berhasil membangun kultur tersebut dengan tepat. Penelitian ini sesuai dengan hasil kajian 

Wibawa (2012), menunjukkan manajemen peserta didik di kelas khusus olahraga SMP Negeri 1 

Kalasan sudah berjalan dengan baik, dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
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Dilihat dari segi perencanaan SMP Negeri 1 Kalasan telah membentuk tim pelaksana atau panitia 

pelaksana program KKO, pada kegiatan pelaksanaan dalam program KKO yaitu dengan sistem 

perekrutan siswa baru, kemudian evaluasi dilakukan pembinaan bagi siswa yang kesulitan 

mengikuti pembelajaran. Berikut ini adalah salah satu arsip proses pembelajaran di SMP Negeri 

1 Surakarta. 

 
 

Sumber: Observasi Peneliti (2018) 
 

Gambar 1. Peserta Didik Program KKO Mengikuti Proses Pembelajaran  

 

Penanaman karakter kerja keras dalam penelitian ini, meliputi: sikap peserta didik yang 

tidak menyerah ketika menghadapi kekalahan dan mau belajar dari atlet yang sukses, tidak hanya 

dapat menguasai cabang olahraga namun juga mampu berprestasi dibidang akademik; 

menyesuaikan dan menggunakan waktu yang dimiliki dengan tepat; melakukan hal yang positif 

dan diarahkan untuk mengasah ketrampilan yang dimiliki; adanya tugas yang diberikan berarti 

siswa memiliki tanggungjawab yang harus terselesaikan; dan mempersiapkan segala hal yang 

akan digunakan. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Nurjanah (2017) yang telah melakukan 

penelitian terkait dengan penanaman karakter kerja keras dan menghargai prestasi pada siswa 

jurusan tari di SMK Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. Penanaman karakter kerja 

keras siswa jurusan tari diwujudkan dengan cara peserta didik harus mampu mengerjakan tugas 

dengan tuntas, mengelola waktu melalui motto tentang giat bekerja, mampu menciptakan 

kompetisi yang sehat, dan dapat mancari solusi atas permasalahan yang muncul. Kemudian 

penanaman karakter menghargai prestasi siswa jurusan tari diwujudkan dengan mampu 
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memberikan kesempatan dalam menampilkan gagasan atau bakat, menghargai produk yang 

dibuat oleh siswa, memberikan pujian bagi siswa lain yang menyelesaikan tugas dengan baik, 

dan bersungguh-sungguh dalam meraih prestasi. Berikut ini salah satu arsip foto program Kelas 

Khusus Olahraga (KKO) di SMP Negeri 1 Surakarta. 

 
 

Sumber: Dokumentasi dari SMP Negeri 1 Surakarta 
 

Gambar 2. Peserta Didik Cabang Olahraga Sepak Bola Program KKO 

 

Terdapat beberapa hambatan yang dialami pada SMP Negeri 1 Surakarta, khususnya pada 

program KKO. Hambatan adanya implementasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) dalam 

menanamkan karakter menghargai prestasi dan kerja keras di SMP Negeri 1 Surakarta tahun 

pelajaran 2017/2018, meliputi: peserta didik program KKO tidak mudah untuk diatur dan 

terkadang siswa cenderung memberontak; cenderung mudah lelah dan bosan ketika mengikuti 

pelajaran di kelas; dan siswa kurang berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. 

Perlu adanya solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Solusi alternatif 

untuk mengatasi hambatan implementasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) dalam 

menanamkan karakter menghargai prestasi dan kerja keras di SMP Negeri 1 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2017/2018, meliputi guru ataupun pelatih menasehati dan diajak untuk berkomunikasi 

dengan cara yang halus; mengajak siswa untuk belajar lebih menyenangkan, bersemangat, dan 

diselingi dengan humor serta menggunakan metode yang aktif dan inovatif; dan membuat 
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pembelajaran lebih menarik, menggunakan strategi yang mudah dipahami siswa dan bahan 

pelajaran yang akan disampaikan sehingga mengundang perhatian peserta didik.. 

 

4. PENUTUP 

Implementasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) dalam menanamkan karakter menghargai 

prestasi dan kerja keras di SMP Negeri 1 Surakarta adalah sebagai berikut: membiasakan siswa 

agar memberi ucapan selamat kepada teman yang berprestasi, menyelesaikan tugas dengan baik, 

serta mengikuti serta mampu menjadi pemenang lomba; memberikan semangat, memotivasi, dan 

memuji pekerjaan yang hendak dilakukan serta hasil yang nanti didapatkan; berkemauan tinggi 

diiringi dengan berlatih lebih keras; memperkenankan teman lain untuk menyampaikan 

pendapat; tidak menyerah ketika menghadapi kekalahan dan mau belajar dari atlet yang sukses, 

tidak hanya dapat menguasai cabang olahraga namun juga mampu berprestasi dibidang 

akademik; menyesuaikan dan menggunakan waktu yang dimiliki dengan tepat; melakukan hal 

yang positif dan diarahkan untuk mengasah ketrampilan yang dimiliki; adanya tugas yang 

diberikan berarti siswa memiliki tanggungjawab yang harus terselesaikan; serta mempersiapkan 

segala hal yang akan digunakan. Hambatan yang dihadapi dalam menanamkan karakter 

menghargai prestasi dan kerja keras, meliputi: peserta didik program KKO tidak mudah untuk 

diatur dan terkadang siswa cenderung memberontak; cenderung mudah lelah dan bosan ketika 

mengikuti pelajaran di kelas; dan siswa kurang berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. 

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi: guru ataupun pelatih menasehati dan diajak 

untuk berkomunikasi dengan cara yang halus; mengajak siswa untuk belajar lebih 

menyenangkan, bersemangat, dan diselingi dengan humor serta menggunakan metode yang aktif 

dan inovatif; mengganti waktu latihan di hari lain; serta mengatur materi dan bahan pelajaran 

yang akan disampaikan sehingga mengundang perhatian peserta didik. 
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