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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 
 

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 
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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 pen-

didikan 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: 

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 
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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 menyadar-

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

prestasi dan kerja keras di SMP Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) dalam me-

nanamkan karakter menghargai prestasi di SMP Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 

2017/2018? 

2. Bagaimana implementasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) dalam me-

nanamkan karakter kerja keras di SMP Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 

2017/2018? 

3. Bagaimana hambatan adanya proses implementasi program Kelas Khusus Olahraga 

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

Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018? 

4. Apa saja solusi 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? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) dalam 

menanamkan karakter menghargai prestasi di SMP Negeri 1 Surakarta tahun 

pelajaran 2017/2018. 

2. Mendeskripsikan implementasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) dalam 

menanamkan karakter kerja keras di SMP Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 

2017/2018. 
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3. Memaparkan hambatan adanya proses implementasi program Kelas Khusus Olahraga 

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

Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 

4. Menguraikan solusi 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. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis 

dan praktis bagi dunia pendidikan khususnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan gambaran serta dapat menjadi referensi dan wacana secara ilmiah 

yang berkaitan dengan program Kelas Khusus Olahraga dan implementasinya. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengeta-

huan dibidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk sekolah terutama 

kepada kepala sekolah dan pegawai sekolah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik berprestasi dalam bidang olahraga. 

b. Bagi dinas pendidikan 

Memberikan informasi secara jelas tentang kebijakan program Kelas Khusus 

Olahraga (KKO) di SMP Negeri 1 Surakarta sebagai contoh model kelas olahraga 

di Kota Surakarta. 

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat siswa lebih termotivasi dalam 

mengembangkan potensi diri dibidang olah raga yang dapat menanamkan karakter 

menghargai prestasi dan kerja keras kepada peserta didik. 


