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Persepsi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesebatan 
Sekolah Dasar Tentang Pendidikan Karakter 

Di Kabupaten Kulon Progo 

Oleh: Sriawan, M.Kes 
NIP. 19580830 198703 I 003 

Abstrak 

Masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana persepsi guru penjas 
sekolah dasar tentang pendidikan kerakter, tujuan <lari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar persepsi guru penjas sekolah dasar temang pendidikan 
karakter. 

Desain dalam penelitian ini menggunakan deskriptip dengan prosentase, 
wilayah populasi adalah guru penjas di kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 
12 kecamatan. Sample yang digunakan untuk daerah perkotaan adalah kecamatan 
Wates, untuk daerah pegunungan adalah kecamatan Kokap, sedangkan untuk 
wilayah pedesaan adalah kecamatan Pengasih dan Panjatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru pendidikan jasmani 
dan kesehatan Sekolah Dasar di kabupatcn Kulon Progo tentang pendidikan 
karakter secara berurutan sebagai berikut: persepsi sangat baik sebesar 96%, 
persepsi baik sebesar 4%, persepsi cukup 0% (tidak ada), persepsi kurang baik 0% 
(tidak ada), persepsi tidak baik 0% (tidak ada) . 



BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan 

kedewasaan manusia secara komprchensif. Pendidikan memiliki peran 

yang sangal strategis didalam menciptakan manusia yang dewasa 

seutuhnya, baik didalam ha! intelektual, sosial, emosional, spiritual serta 

fisik atau jasmaninya. Hal tersebut sangat relevan dengan tujuan da.n 

fungsi dari pendidikan nasional yaitu bahwa pada akhimya diharapkan 

setelah mcmperoleh pendidikan akan dihasilkan insan yang paripuma. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ndika Mahrendra (2009: 40) 

bahwasanya, 

Proses pendidikan hams diarahkan agar setiap individu bertumbuh, 
berkembang untuk membentuk m:musia yang kamil (holistik), yang 
seluruh potensinya berkembang dengan optimal. Proses semacam 
ini mendorong setiap individu untuk selalu mengembangkan 
dirinya melalui proses pembelajaran tiada hcnti (long life learning). 
Mereka akan mempersiapkan dirinya menjadi sosok yang multi 
talenta, yang mampu menjawab semua kcbutuhan zaman, talc 
menga\ami aliensi dari kehidupan, dan tentu saja tak terputus dari 
jalur vertikal antara manusia dan Sang Pencipta. 

Hasil yang didapat didalam proses pendidikan salah satunya adalah 

terbtntuknya manusia-manusia yang berkarakter. Karakter didalam 

konteks ini tentunya adalah karakter yang baik atau akhlak yang mulia, 

karena terdapat pula karakter-karakter yang tidak baik yang ada pada diri 

manusia terefleksik.an pada saat berperasaan, berpikir, berperilaku 

maupun berucap. 
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Dari masa ke masa pendidikan selalu drharapkan menjadi solusi 

konkrit dari berbagai macam problematika kehidupan dan juga sebagai 

katalisator untuk meningkatkan serta mengembangkan kemajuan, baik 

dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, budaya, 

polit:ik, olahraga dan lain-lain. Akan tetapi dunia pendidikan khususnya 

lingkup pendidikan fonnal tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi 

berbagai aspek tcrsebut. Karena diperlukan sincrgitas dari berbagai elemen 

penting pendukung lainnya. 

Oleh karena itu, dunia pendidikan mencoba berbenah diri guna 

mengatasi persoalan yang tidak semudah sepcrti membalikkan tetapak 

tangan tersebut. Pada saat ini di setiap jenjang pendidikan mulai dari 

tingkat sekolah dasar,sekolah menengah, sampai dengan perguruan tinggi 

sedang digalakan dengan adanya implementasi pendidikan karakter. 

Diharapkan dengan adanya pendidikan karaktcr tersebut, akan mcmbentuk 

para peserta didik selain memiliki kapasitas intelektual yang tinggi juga 

memiliki moral atau karakter yang tinggi pula:- 

Pendidikan karakter adaiah bagian dari pendidikan yang tidak bisa 

dikpaskan keberadaanya didaJam mengajar dan mendidik para generasi 

penerus bangsa ini,karena didalam pendidikan diharapkan selain adanya 

transfer ilmu pengetahuan (transfer of Knowledge) juga terdapal transfer 

nilai-nilai yang edukatif (Frans/er of Values) Hal tersebut ditujukan agar 

setelah selesai memperoleh pendidikan para peserta didik disamping 

memi\iki kapasitas intelektual yang tinggi juga mempunyai moral yang 
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baik.Senada dengan yang digagas oleh UNESCO bahwasanya pendidikan 

memiliki empat pilar yang komprehensif yaitu learningto know, learning 

to do, learning robe dan learning to live together ( Rukiyati dkk, 2008: 5). 

Peran guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan khususnya 

di sekolah dasar disamping mengajarkan kepada para peserta didik 

aktivitas jasmani dalam bentuk permainan dan olahraga, aktivitas 

pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas akuatik, 

pendidikan luar kelas, dan kesehatanjuga sangat perlu menanamkan dan 

mengintemalisasikan pendidikan karakter tcrhadap para peserta didik. 

Pendidikan jasmani olahraga dan keschatan adalah proses 

pendidikan yang mengembangkan ranah-ranah atau aspek-aspek yang ada 

pada diri manusia secara holistil dan integral, tidak hanya rerfokus pada 

pengembangan ranah fisik, psikomotor atau gerak semata.Akan 

tetapiaspek kognitif dan afektif juga mendapatkan penekanan secara nyata. 

Menurut Melograno dan AAHPERD, (dalam Khomsin, 2001: 53) 

dijelaskan, 

Penjas adalah suatu proses pendidikan yang unik dan paling 
sempuma dibanding bidang studi lainnya, karena melalui 
pendidikan jasrnani seorang guru dapat mengembangkan 
kemampuan setiap peserta didik tidak hanya pada aspek fisik dan 
psikomotor semata, tetapi dapat dikembangkan pula aspek kognitif, 
afektif, dan sosial secara bersama-sama. 

Disisi lain, per.didikan jasmani olahraga dan kesehatan secara 

konkrit selaras dcngan tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu tidak hanya 

mengajarkan kepada para peserta didik sekedar domain atau aspek 

psikomotor atau keteramptlan gerak semata, melainkan melalui proses 
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pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani secara multilateral akan 

mampu mengembangkan pula domain kogninf dan afektif sehingga 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan disini memiliki kontribusi 

yang signifikan didalam proses pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter adalah suatu proses sebagai upaya untuk 

menanamkan atau mengintemalisasikan kepada (peserta didik) keutamaan 

keutamaan dan nilai-nilai yang baik, sehingga pada akhimya akan 

membentuk karakter mereka menjadi baik pula, yang secara spontan akan 

tercennin di dalam ha] berperasaan, bcrpikir,dan bersikap atau bertindak. 

Bcrdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (berdasarkan 

pengalaman di satuan pendidikan rintisan), (2011: 1) ditcrangkan bahwa 

pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan 

baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan schari-hari dengan sepenuh hati. 

Atas dasar ltu, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan 

mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karaktcr 

menanamkan kebiasaan (habituation) tentang ha! mana yang baik sehingga 

peserta didik menjadi paham (kognitiJ) tentang mana yang bcnar dan 

salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya 

(psikomotor). Dcngan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus 

melibatkan bukan saja aspek "pengetabuen yang baik" (moral knowing), 
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akan tetapi juga "merasakan dengan baik" atau loving good (moral 

feeling), dan "perilaku yang baik" (moral aclion).Pendidikan karakter 

menckankan pada habit atau kebiasaan yang terus menerus dipraknkkan 

dan dilakukan. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang telah banyak 

dinyatakan dalam berbagai dasar tcori-tcori pendukung, bahwa dcngan ha] 

tersebutsalah satunya mampli mendidik karakter yang baik. Namun pada 

saat sekarang ini dirasa masih kurang optimal upayayang dilakukan dalam 

mcnginternalisasikan pendidikan karaktcr melalui pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan. 

Pcran pendidikan karakter sebagai solusi untuk mengatasi 

dinamika dan problematika peserta didik sangatlah diharapkan hasilnya. 

Para Peserta didik sangat memcrlukan fondasi kehidupan dalam bentuk 

karakter yang kuat un:uk menjal:mkan fase-fase tugas perkembangan 

dirinya, akan tetapi untuk mewujudkan hal itu semua bukanlah hal yang 

mudah untuk dilakukan mcngingat sampai saat ini masih kurang dari apa 

yang diharapkan bersama. Sehingga dukungan diantaranya berupa peran 

orang tua dan lingkungan yang kondusif sangatlah berarti. 

Di Kabupaten KuJon Progo terdapat banyak guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan yang terscbar di berbagai dacrah. Para 

guru tersebut perlu untuk memiliki dasar berupa pandangan atau persepsi 

yang baik tcntang pendidikan karakter, mengingat pcndidikan karakter 

tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani 
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olahraga dan kesehatan. Namun, di Kabupaten Kulon Progo belum 

diketahui data mengenai persepsi guru pcndidikan jasmani olahraga dan 

kcschatan pada sekolah dasar tentang pendidikan karaktcr. Padahal tujuan 

dari pendidikan sccara umum maupun tujuan dari pembelajaran 

pendidika., jasmani olahraga dan kesehatan secara khusus itu sendiri, 

pendidikan karakter adalah aspek yang sangat diutamakan selain aspek 

pengctahuan atau kognrtif dan aspek psikomotor para peserta didik. 

Maka dengan berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, 

dijadikanlah olch peneliti sebagai landasan berpijak dan titik tolak untuk 

selanjutnya dilaksanakan penelitian mengenai persepsi guru pcndidikan 

jasmani olahraga dan kcsehatan sekolah dasar tentang pendidik.an karakter 

di Kabupaten Kulon Progo. 

8. ldentifikasi Masalah 

Berdasar pada latar belakang di atas, maka dapat dikctahui 

pennasalahan yang ada. Pennasalahan tersebut dapat diidentifikasi sehagai 

berikut : 

I. Urgensi pendidikan karakter sebagai langkah konkrit untuk 

mcn!ngkatan kedewasaan manusia seutuhnya be!um ideal. 

2. Kurang optimalnya upaya mengintemalisasikan pendidikan karakter 

mdalui pendidikan jasmaniolahraga dan kesehatan. 

3. Peran pendidikan karakter sebagai solusi untuk mengatasi dinamika 

dan problematika peserta didik yang belum sesuai dcngan harapan. 
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4. Belum diketahuinya data yang berkaitan denganpcrsepsi guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar tentang 

pendidikan karakter. 

C. Batasan Masalah 

Dengan mempertimbangkan aspek metodologis, kelayakan 

lapangan atau kemungk.inan untuk diteliti, kcterbatasan yang ada pada 

penulis untuk melakukannya dan untuk lebih memfokuskan pada satu 

pembahasan maka penelitian ini dibatasi hanya pada:"Pcrsepsi guru 

pcndidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar tentang 

pendidikan karakter di Kabupaten Kulon Progo." 

O. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah seperti yang telah 

dijelaskan di atas maka dapal dirumuskan masatah penelitian ini yaitu: 

"Seberapa besar persepsi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

sekolah dasar tentang pendidikan karakter di Kabupaten Kulon Progo?" 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan kepada rumusan masalah tersebut di alas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa bcsar persepsi guru 

pendidikan jasmaniolahraga dan kesehatan sekolah dasar tentang 

pendidikan karakter di Kabupaten Kulon Progo. 

F. Manfaal Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik sccara 

teoretis maupun secara praktis berdasarkan basil penelitian yang diperoleh. 

7 



I. Manfaat Teorttis 

a. Sebagai bahan kajian untuk mclakukan penelitian yang sejenis 

tentang persepsi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

tentang pendidikan karakter. 

2. Manfaat Praklis 

a. Bagi peneliti 

Kegiatan penelitian ini menjadikan pengalaman yang bermanfaat 

untuk dapat melengkapi pengetahuan yang dipcroleh secara nyata 

mampu menjawab masalah yang berkaitan dengan judut penetitian. 

b. Bagi Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

Bagi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, setelah 

diadak.an penelitian ini dihampkan dapat dijadikan bahan 

pcmbelajaran terkait dengan persepsi mereka tentang pendidikan 

karakter. 

c. Bagi Lembaga Sekolah 

Setelah diadakan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan dasar 

bagi lembaga-lembaga sekolah untuk dapat mengambil kebijakan 

yang relevan, sebagai bentuk upaya nyata untuk mcningkatkan 

pcrsepsi atau pandangan guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan tentang pendidikan karakter. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

I. Persepsi 

a. Pengertian Pen:epsi 

Menurul Erita Y. Diahsari (2001:32) menerangkan pengcrtian 

perscpsi · adalah "suatu proses kognitif dasar dalam kchidupan 

manusia. "Menurut Rita L. Atkinson dkk (1993 : 276), persepsi adalah 

"penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensen ke datam 

perceptsobjek, dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan percepts itu 

untuk mengenali dunia (percepts adalah hasil dari proses perseptuat)." 

Bimo Walgito (2003: 53), menjelaskan pengertian persepsi 

merupakan suatu "proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus olch individu melalui alat indera 

atau juga disebut proses scnsoris." 

Persepsi merupakan "proses yang integrated dalam diri individu terbadap 

stimulus yang diterimanya," Moskowil:l. dan Orgel (dalam Bimo 

Walgito,2003: 54). 

Jadi persepsi atau pandangan adalah suatu proses didalam 

menginterpretasi atau menafsirkan suatu bentuk stimulus yang ditcrima 

oleh aJat indera, diteruskan kc otak sehingga terwujud dalam bentuk sikap 

atau tindakan. Terkait dengan persepsi guru pendidilcan jasrnani olahraga 

dan keschatan rerhadap implementasi pendidikan karakter berarti ha] 
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rersebut bermakna pandangan seorang guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatandidalam menerjemahkan utau memahami pendidikan 

karaktersehingga berimplikasi terhadap proses pembelajaran pendidikan 

jasmanai olahraga dan kesehatan yang dilakukan. 

b. Faktor yang berpeogaruh pad a terhadap persepsi 

Menurut Bimo Walgito (2003:89) faktor - faktor yang 

mempengaruhi persepsi diantaranya yaitu : 

1) Objek yang dipersepsi 
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera 
berupa reseptor.Stimulus dapat datang dari luar individu 
ataupun dari dalam individu yang bcrsangkutan. 

2) Alat indera, syarafdan pusat susunan syaraf 
Alat untuk mcnerima stimulus adalah reseptor atau alat 
indera Selain itu, tcrdapat syaraf sensoris untuk meneruskan 
stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu 
otak sebagai pusat kesadaran.Sedangkan a\at yang digunakan 
untuk mengadakan respon terse but diperlukan syaraf motoris. 

3) Perhatian 
Perhatian merupakan [angkah pertama dalam persiapan 
melakukan persepsi.Perhatia.n adalah pemusatan atau 
konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan 
kepada suatu objek. 

Selanjutnya disebutkan bahwa 
a) Komponen Kognitif (komponen perscptual), yaitu komponen 

yang berkaitan dengan pengctahuan, pandangan, keyak.nen, 
yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang 
mempersepsi terhadap obyek sikap. 

b) Komponen Afektif (komponen emosional}, yaitu komponen 
yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang 
terhadap obyek sikap. Rasa senang merupaka.., hal yang 
positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan ha! yang 
negatif Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif 
atau negatif. 

c) Komponen Konatif (ko:nponen perilaku atau action 
component) merupakan komponen yang berhubungan dengan 
kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berpcrilaku 
terhadap obyek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas 
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sikap, yaitu menunjukken besar kecilnya kecenderungan 
bertindak atau berpcrilaku seseorang terhadap obyek sikap. 

e. Proses persepsi 

Proses terjadinya persepsi adalah diawali dcngan adanya suatu 

bentuk objek yang memberikan stimulus atau rangsangan 1erhadap 

individu. Sclanjutnya diproses di dalam otak, schinggn ak.himya akan 

direspon olch individu tersebut berupa suatu tindakan-tindakan tertentu 

Dalam penelitian ini, objeknya bcrupa pendidikan karaktcr yang 

dipersepsikan olch guru sehingga terwujud tindakan-tindakan yang 

dilakukan saat proses pembelajaran bcrlangsung. 

2. Hakikal Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesebalan 

Profesi guru mcrupakan sebuah jabatan yang sangat memcrlukan 

bekal dan landas:m keilmuan atau pengetahuan serta profcsionalisme yang 

baik dalam bidang kependidikan.Tidak setiap orang bisa menjalankan 

profcsi tersebut, mengingat sangat diperlukan ketcrampilun atau 

kompetcnsi yang tinggi. 

Mcnurut Dwi Siswoyo dkk (2008: 121·122),di dalam Undang· 

Undang No.14 Tahun 2005 yang rnengatur tentang kompctcnsi- 

kompetcnsi Guru clan Dosen, pasal IO menyebutkr.n bahwa kompctcnsi 

guru terdiri dari kompetcnsi pcdagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 

a. Kornpetensi Pedagogik 
b. Kompetcnsi Kepribadian 
c. Kompetensi Profesional 
d. Kompctensi Sosial 
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Guru pendidikan jasrnani olahraga dan kesehatan didalam 

menjalankan tugas profesionalnya pun dituntut untuk memiliki keempat 

kompetensi sebagaimana yang Lelah dijelaskan di atas, ha] tersebut 

dikarenakan seorang guru harus menuliki kualitas dan kapabilitas yang 

mcmadai di dalam proses mentransmisikan dan mcntransformasikan ilmu 

pengetahuan serta keterampilan kepada para peserta didiknya. 

Secara khusus tugas guru pendidikan jasmani secara nyata sangat 

kompleks antara lain: 

a. Scbagai pengajar 

b. Sebagai pendidik 

c. Sebagai pclatih 

d. Sebagai pembimbing 

3. Pendidikan 

a. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mendewasakan manusia 

seutuhnya baik dalam ranah intclektual, emosional, dansosial. maupun 

ranah jasmani.Di dalam undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 

disebutkan bahwa, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mcwujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta kelerampilan yang di"per!ukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Melihat pengenian tentang pendidiimn diatas, tentunya kita 

sepakat bahwa urgensi dari sebuah pendrdikan adalah untuk membentuk 
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insan yang paripuma, memiliki kapasitas yang utuh dan juga menyelwuh 

sehingga merefleksikan seseorang yang cerdas secara spiritual, emosional, 

intelcktual, sosial dan memiliki kondisi jasmani yang baik pula. 

b. Tujuan Pendidikan 

Di dalam undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 dijelaskan 

bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan dan 

meningkatkan potcnsi yang dimiliki oleh manusia atau peserta didik secara 

utuh dan menyeluruh.Selama proses pcndidikan, peserta didik ditcmpn 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa, berakhlak mutia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negam yang demokratis serta bertangggung jawab. 

c. Fungsi Pcndidikan 

Di dalam undang-unclang Sisdiknas No.20 tahun 2003 tersebut, 

juga terdapat fungsi dari pendidikan yang merupakan bentuk 

pengejawantahan dari pengertian pendidikan itu sendiri.Undang-undang 

tersebut diatas mcnjelaskan bahwa fungsi dari pendidikan adalah untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4. Karakler 

a. Pengertian Karakter 

Karakter atau watak mcrupakan ciri khas atau watak yang mcle!rnt 

pada diri setiap indivicu. Karakter amara nrang yang satu dengan orang 
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diri seseorang dengan kuat dan sulit dihilangkan." 

2011: 27-28) menerangkan bahwasanya "karaktcr merupakan sesuatu yang 

karaktcr didefinisikan scbagai 

karakter dijelaskan scbagai: 

Menurut Sjarkawi yang dikutip oleh Doni Koesoema A(2007: 80), 

spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang tclah mcnyatu 

lstilah kerakter dianggap sama dengan kepribadian.Keprihadian 
dianggap scbagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas 
dari diri sesoorang yang bersumbcr dari bentukan-bentukan yang 
diterima deri lingkungan, misalnya kcluarga pada masa kecil, dan 
juga bawaan sescorang sejok lahir. 

(dalam 011.rnllyati Zuchdi, 2011: 28) 

ccnderung positif."Sedangkan mcnurut Munir,yang dikctip oleh Suharjana 

bcrkaitan dengan kebiasaan hidup individu yang bersifat menetap dan 

Memrrut Pritchard, yang dikutip oleh Suharjana (dalam Darmiyati Zuchdi, 

dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi." 

baik atau buruk biasanya dapat dilihat dari cara berbicara, berpikir, 

7),menganggap bahwa "'karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu 

Menurut Imam Ghozali yang dikutip olch Umi Puji Lestari (2009: 

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri 
khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam 
lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. lndividu yang 
berkarak.ter baik adalah individu yang·bisa membuat kCputusan dan 
siap mempenanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang io 
buat. 

bcrperasaan maupun cara bertindaknya.Suyanto (2009: 1) menjclaskan, 

"sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang mclckat pada 

antara satu dengan yang lainnya. Sescorang yang memiliki karakter yang 

yang lain tidak lah sama, dan ha] tersebutlah yang dapat membedakan 



Penjelasan mengenai karakter pada umumnya tidak bisa dipisahkan 

dari proses pcngintemalisasian suatu nilai-nilai kc dalam diri individu agar 

terwujud kc dalam perbuatan nyata Sebagaimana menurutSimon Philips 

dalam buku Rejleksi Karakter Bagsu, yang dikutip oleh Umi Puji Lestari 

(2009: 6-8) diterangkan bahwa, 

Karakter adalah kumpulan tata nilai yang meni.ju pada suatu 
sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan pcrilaku yang 
ditampitkan.Winnie yang dipahami oleh Ratna Megawangi, 
menerangkan bahwa istilah karakter diambil dari bahasa Yunani "lo 
mark" atau yang artinya menandai.lstilah tersebut tersebut fokus 
kepada tindakan atau tingkah laku. Sehubungan dengan hal tersebut 
ada dua pengertian tcntang karakter yaitu pertama, ia menunjuk.kan 
bagaimana sesecrang bertingkah laku. Apabila seseorang 
berperilaku tidak jujur, kcjam atau rakus, tentulah orang tersebut 
memanifestasikan perilaku yang buruk.Sebaliknya apabila 
seseorang bereprilakujujur, suka menolong, tentulah orang tersebut 
memanifes1asikan karakter yang mulia.Kedua, istilah karakter 
kaitannya dengan personality.Seseorang baru bisa disebut orang 
yang berkarak:ter (a person of character) apabila tingkah Jakunya 
sesuai dengan kaidah moral. 

Se\ain beberapa penjelasan terkait dengan pengertian karak.ter di 

atas, Dennis Coon dalam bukunya Introduction to Psychology: 

Exploration and application menjelaskan karakter sebagai "suatu penilaian 

subjektif terhaJap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan alribut 

kepribadian yang dapat atau tidnk dapat diterima oleh 

masyarak:at."(http://www.pendidikankj!rakter.com/kurjkulmn·pendjdikan· 

karak:terQ. 

"' Perlu diketahui bersama bahwa antara karakter dcngar, kepribadian 

itu memi\iki perbedaan. Karakter merupakan basil dari proses 

pembelajaran yang dilakukan sccara sadar schingga bisa merubah sifat asli 
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atau sifat dasar dari kcpribadian (yang tidak baik) sehingga menjadi 

baik.Di dalam situs (http:llwww.pendidikankaraktcr.com/kurikulum· 

pendidikan-karakterf) diterangkan sebagai bcrikut, 

Karakter bcrbcda dengan kepribadian.Kepribadian adalah sifat 
dasar yang dibawa scjak lahir yang merupakan anugerah Tuhan 
yang Maha Esa Misalnya, kepribadian yangtcrdiri dari tipe kofens, 
sangumis, phfegmaris, dan melanlwlis mempunyai kelebihan dan 
kelemahan sendiri. Sedangkan karakter yang tcrbcntuk merupakan 
hasil dari proses bclajar seseorang untuk mempcrbaiki kelemahan 
yang ada pada dirinya schingga menghasitkan hal-hal atau 
kebiasaan yang positif. Sebagai contoh, seseorang yang 
bcrkcpribadian sanguims cenderung tidak serius dan sangat suka 
bcrcanda, lalu Ia mcnyadari dan mau bclajar untuk berubah 
mcnjadi bisa mcncmpatkan diri agar scrius dan tidak bcrcanda pada 
saat yang memang dipcrlukan situasi yang membutuhkan pcrhatian, 
fokus dan ketenangan, ha! tersebut yang dinamakan karakter. 

Karakter atau lazim juga disebut dengan watak yang mencmpcl 

pada kepribadian setiap orang merupakan bentuk manifestasi dari scbuah 

kebiasaan-kcbiasaan scsorang yang terus-mencrus dilakukan dan terns 

diulang-diulang dalam kehidupannya. Hal tcrscbut secara sadar arau tidak 

bagi seseorang akan terintemalisasi dan mengc:ndap pada diri orang yang 

membiasak.an melakukan hal yang demikian. 

Bisa dibayangkan jika yang dilakuka., adalah pola pikir, pcrasaan, 

ucapan dan tindakan yang baik tentunya ak.an menjadikan individu yang 

bcrkarakter atau bctwatak baik pula. Akan tetapi lain halnya jika kebiasaan 

yang dilakukan adalah segala bentukpola pikir, perasaan, ucapan dan 

tindakan adalah yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dan 

religius, bisa dipastikan karakter yang tcrbentnk adalah karakter atau 

watak. yang buruk. 
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Lickona dalam I Wayan Koyan., yang dikutip oleh Dwi Siswoyo 

Komponen pengetahuan moral (moral knowing) terdiri dari enam 

yang 

yang 

moral 

substansi atau 

pendidikan 

muatan 

pcndekatan 

mcmiliki 

memerlukan 

Karakter 

b. Komponen Karak(er 

I) "Moral awareness", kesadatan moral atau kesadaran hati 
nurani, yang terdiri dari dua aspek yaitu: pertama tanggung 
jawab moral ialah menggunakan kecerdasan untuk melihat jika 
situasi meminta penilaian atau pcrtimbangan moral, dan 
bcrpikir secara hati-hati tentatng apa yang benar dari perilaku 
tersebut; yang kedua ialah "is taking trouble IO be informed". 

2) "Knowing morai values" atau pengctahuan tentang nilai-nilai 
moral. Nilai-nilai moral tersebut antara Jain: rnsa honnattentang 
kehidupan dan kebebasan, tanggung jawab, kejujuran, 
keterbuk.aan, toleransi, kesopanan, disiplin diri, btcgritas, 
k.ebaikan, pcrasaan kesihan, dan keteguhan hati. Dengan 
mengetahui nilai-nilai, berarti mengcrti bagaimana 
mengaplikasikannya dalam berbagai situasi. 

:\) "Perspectives laking" a tau perspekuf yang memikal hati, 
adalah kemampuan untuk memberi pandangan pada orang lain, 
mclihat situasi scperti yang dia lihat, mcmbayangkan 
bagaimana scharusnya dia berpiku, bereaksi dan merasakan. lni 
mempakan syaral mcmberi pertimbangan moral. Kita tidak 

komprehensff"Komponen-komponcn di dalam sebuah karakter yang baik 

baik, 

aspek yaitu: 

(2008: 133-140), menjelaskan bahwa "untuk mewujudkan karakter yang 

yaitu tcrdiri dari pengetahuan moral(moral knowing), perasaan moral 

(moral feeling) dan tindakan moral (moral action). 

yaitupengetahuan (cognitive), perasaan (feeling)_, dan tindakan (action). 

menyusunnya.Substansi dari karakter di dalamnya terdapat tiga hal 

pembentuk yang mendasari.Ketiga ha! tersebut merupakan aspek-aspek 

yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lainnya, diantaranya 



dapat memberi rasa horrnat kepada orang lain dan berbuat 
sesuai dengan kebutuhannya,jika kita tidak memahami mcrcka. 
Tujuan fundamental dari pendidikan moral adalah untuk 
membantu pcserta didik memahami keadaan dunia dan 
begerrnene mcmandang orang lain, khususnya dalam kcadaan 
yang berbeda dengan diri mereka sendiri. 

4) "Moral reasoning" arau pertimbangan-pertimbangan moral, 
adalah pengertian temang apa yang dimaksud dengan 
bcnnoral, dan mcngapa k.ita harus bennoral. Alasan-alasan atau 
pertimbangan-pertimbangan moral untuk berpcrilaku tertentu 
dalam berbagai situasi. Untuk ini dipcrlukan berbagai simulasi 
yang relevan dengan karakteristik anak usia dini. 

5) "Decision making" a tau pengambilan keputusan, adalah 
kemampuan mengambil kcputusan dalam menghadapi 
masalah-masalah moral. Apa pilihan saya; apakah akibat yang 
timbul dari keputusan yang diarnbil, dan kcputusan mana yang 
membawa akibat baik paling banyak. 

6) "Self-knowledge" atau mengenal diri sendiri, adalah 
kemampuan mengcnal atau memahami diri sendiri, dan hal ini 
paling sulit dicapai, terapi hal ini pcnting untuk pengc::mbangan 
moral. Untuk menjadi orang bennoral, dituntut adanya 
kemampuan untuk dapat melihat kembali perilaku yang pemah 
diperbuat, dan menilainya. 

Keenam hal yang telah dijelaskan di atas adalah bentuk kualitas 

manusiautama, yang menjadikan orang memiliki pengetahuan moral 

(moral knowing), yang pada akhimya ak.an berkontribusi lerhadap bagian 

dari kognitifkarkter. 

Peresaan moral (moral /celing)komponen-komponennya terdiri 

dari enam aspek penting, yaitu: 

I) "Conscience" ataukata han atau hati nurani, yang memiliki dua 
sisi yaitu, sisi kognitif (pengctahuan tentang apa yang benar), 
dan sisi emosi (rasa wajib berperilaku menurut kebenaran itu}. 
Banyak orang tohu terueng kebenaran tetapisedikit yang merasa 
wajib berperilak.u menurut kebenaran itu. 

21 "Self-esteem" atau harga diri, mengukur harga diri kita sendiri 
berarti kita menilai diri sendiri. Jika kita menilai diri sendiri, 
berarti kita merasa hormat terhadap diri scndiri, dan dengan 
cam demikian kita ak.an mcr,gurangi penyalahgunaan pikiran 
arau badan k.ita sendiri. Jika kita mcmiliki harga diri, kita akan 
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mcngurangi ketergantungan pada persetujuan orang lain. Tugas 
pendidik adalah mcmbantu peserta didik untuk 
mengembangkan secara positif harga diri atas dasar nilai-nilai, 
scperti tanggung jawab, kejujuran, dan kebaikan atas dasar 
keyakinan kemampuan mereka sendiri untuk berbuat baik. 

)) "Empathy"alau empati, adalah kemampuan untuk 
mengidentifikasi, seolah-olah mengalami sendiri apa yang 
dialamiorang lain, atau merasakan apa yang orang lain rasakan. 
lni bagian dari emosi, yaitu kemampuan memandang orang 
lain. Bagi pendidikan moral, tugasnya adalah mengembangkan 
empati yang bcrsifat umum. 

4) "loving the good" atau cinta pada kcbaikan, jika orang cinta 
akan kebaikan, maka mereka akan berbuat baik, dan mereka 
memiliki moralitas. 

5) "Self-control" atau kontrol diri adalah kemampuan untuk 
mengendalikan diri sendiri, dan hal ini diperlukan juga untuk 
mcngekang kescnangan diri sendiri. 

6) "Humility" atnu kerendahan hati ("lembah manah''), adalah 
kebaikan moral yang kadang-kadang dilupakan atau diabaikan, 
padahaJ ini merupakan bagian terpenting dari karakrer yang 
baik. Kerendahan hati adalah bagian dari aspek afektif dari 
pcngetahuan tc:rhadap diri sendiri. lni mcrupakan keterbukaan 
dan ketertarikan terhadap kcbenaran serta kemampuan 
bcrtindak untuk mengoreksi kelemahan atau kekurangan. 

Aspek-aspek dari komponcn perasaan moral (moral feeling), 

kesemuanya akan memperbaiki bagian emosi dari moralitas diri sendiri. 

Berikutnya adalah komponen-komponen tindak.an moral(moral 

action)yang terdiri dari tiga nspek yaitu: 

I) "Competence" atau kompetensi moral, adalah kemampuan 
untuk mengunakan pertimbaugan-pertimbangan moral dan 
perasaan dalam perilaku moral yang efektif. Sebagai contoh 
untuk mengatasi pertcmangan atau konflik memerlukan 
keterampilan prakns, scperti keterampilan mendengarkan, 
keterampilan berkomunkasi dengan je[as, dan memutuskan 
bersama suatu pemecahan masalah yang dapat diterima secara 
timbal-balik. 

2) "IV1ll" atau kemauan, adarah kemampuan yang sering 
mc.nuntut tindakan nyata dari kemauan, memobilisasi energi 
moral untuk bertindak tentang apa yang kita pikirkan, apa yang 
harus kita kerjakan. Kemauan berada pada keberanian moral 
inti. 
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baik,yangterdiridari yang karakter 

Moral Aetion 
Competence 

2. WillJ 
1. Hahn 

Komponen-kompc>nen 

Selain itu, William J. Bennet {ed) dalam bukunya yang berjudul 

Gambar I.Compo,,en11 of Good Character 

3) .. Habit" atau kebiasaan, suatu kebiasaan untuk bertindak 
secara baik dan beoar perlu senantiasa dikembangkan. Peserta 
didik perlu diberi kesempatan yang cukup banyak untuk 
mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan 
memprak1ek.kannya bagaimana menjadi orang yang baik. 

Monil Kno"ing Moral f"cchng 
L Monl awareness I.C'onsc,mce 

' Knowing mono! 2. Sclf.,esicem ·�- 3. Empathy 
J P�i�c- 4. Loving 1he good 

taking S Sclf-roncrol • Mon.I reasoning 6. Humihly 
s. Oecision making ,. Sclf-knowl<:dge 

"The Books of Virtues: A Treavury of Great Moral Stories" yang dikutip 

beberapa cara umuk mcngcmbangkan karakter yang baik, yahu sebagai 

pengetahuan moral (moral knowing). perasaan moral (moral feeling) 

berikut: 

oleh I Wayan Koy:m (dalam Dwi Siswoyo, 2008: 138-141), mcnjelaskan 

yang terlihat di bawah ini: 

yang terkandung di dalamnya, dapat dilihat dalam bentuk gambar seperti 

dantindakan moral (moral aclion) dengan bcrbagai aspek-aspek normatif 

• 



I) "Selfdicipline "atau disiplin diri perlu ditanamkan pada para 
mahasiswa/siswa, dosen/guru, pelatih, pembimbing, dan semua 
komponen yang terlibat didalam proses pembelajaran. 

2) "Compassion" atau rasa terharu. Rasa terharu yang disertai 
rasa kasih saying dapat ditanamkan melalui ceritera-cenrera 
atau peribahasa yang bermanfoat seoptimal mungkin. 

J) "Responsibility" atau tanggung jawab. Orang yang tidak 
bertanggung jawab adalah suatu ciri bahwa orang tersebut 
belum matang, sebaliknya adanya rasa tanggung jawab adalah 
cirri kematangan seseorang. Berusaha membantu anak-anak 
supaya menjadi orang yang bertanggung jawab, kita 
sesungguhnya membantu mereka untuk menjadi mateng. Anak 
perlu dilatih mengcrjakan tugas-tugas rumah, tugas-tugas 
sekolah clan belajar bekerja secara suka rela dimana perlu. 

4) "Friendship" atau persahabatan. Ceritera-ceritera yang 
disampaikan pada mahasiswalsiswa mengenai persahabatan 
yang baik merupakan paradigma moral bagi scmua hubungan 
antar manusia. Kita harus mengajarkan kcpada siswa 
bagaimana memilih teman (sahabat) yang baik. Tuntutan suatu 
persahabatan adalah kejujuran, keterbukaan, setia, pengorbanan 
diri, yang ini semua adal:ih sangat potensial untuk mendorong 
terwujudnya kematangan moral dan kcjujuran yang mantap. 

5) "'Work" atau bckerja. Langkah penama dalam mengerjakan 
sesuatu adalah belajar, bagarmuna cara mengerjakan sesuatu. 
Dalam ha! ini pcrtu ditanamkan bahwa semua pekerjaan adalah 
baik dnn mulia, cara menikmati mengerjakan scsuatu, cara 
bekerja sama, member dorongan dan apresiasi tcrhadap usaha 
usaha mereka, bckerja dengan penuh riang gembira, disenai 
dengan pcruberian contoh yang tcliti dan cennat. 

6) "'Courage" atau keberanian dan keteguhan hati. Hal ini perlu 
ditanamkan dalam menghadapi perasaan takut, sifat ragu-ragu, 
gugup, bimbang dan sifat-sifat Jain yang mengganggu. Anak 
perlu didorong dan dibangkitkan motivasinya untuk berlatih 
dengan menggunaken kecerdasannya. 

7) "Perseverence" atau ketckunan. Bagaimana caranya 
mendorong para mahasiswa a:au siswa supaya tekun dan tetap 
melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan keberanian dan 
ketckunannya. Mereka perlu dibimbing dan diarahkan serta 
diberi contoh-contoh yang positif, dengan mengedepankan 
prinsip "Tut Wuri Handayani ·• 

8) '"Honesty" atau kejujuran. Peserta didik perlu dididik menjadi 
pribudi yang jujur, berbuat secara nyata, secara mumi, dan 
dapat dipercaya. Kejujuran diwujudkan atau diekspresikan 
dalam bentuJc rasa hormat kepada diri sendiri dan kcpada orang 
lain. Hal ini perlu dilatih den dipdajari, yang pada hakikatnya 
sepanjang hidup, supaya mcnjadi orang yang mcmiliki 
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integritas dan kemauan yang mulia. Kejujuran adalah hal yang 
sangat penting bagi pemeliharaan hubungan-hubungan 
kemanusiaan, bagi persahabatan sejati di dalam masyaraka1. 
Hal ini harus dimiliki dan diaplikasikan sccara serius supaya 
menjadi scseorang yang baik dan bijaksana. 

9) "Loyaliry" atau loyalitas. Loyalitas atau kesetiaan bcrkaitan 
dcngan hubungan kekeluargaan, persahabatan, afiliasi 
keagamaan, kchidupan professional dan lain-lain yang 
kescmuanya itu dapat berubah kearah yang baik dan mulia. 

10) "Faith" ataukeyakinan. Keyakinan atau kepercayaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa mcrupakan dimensi yang sangat 
pcnting, yang merupakan sumber moral manusia. Keyakinan 
juga merupakan somber disiplin dan kekuatan yang sangat 
berarti dalam kehidupan manusia, dapat membantu kestabilan 
sosiat dan perkembangan mom! individu dan masyarakat. Olch 
karena itu hal ini perlu dimiliki oleh anak-anak sedini mungkin 
scsuai dcngan tahap-tahap perkembangan mereka. 

5. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pada zaman sepeni sekarang ini, makna pendidikan cenderung 

mengalami penyempitan makna.Pendidikan menurul orang awam hanya 

sebatas aJat untuk meningkatkan kapasitas intelektual atau memperoleh 

penghasilan yang layak sehingga pada akhirnya diharapkan mampu 

meningkatkan status sosial. 

Pendidikan memiliki fungsi dan tujuan yang komprehensif Sebuah 

hal yang terpenting dari pendidikan adalah selain mentransfer ilmu 

pengetahuan atau transfer of knowledge juga mentransfer nilai-nilai atau 

transfer of values. Hal tcrsebut menunjukkan bahwa didalam pendidikan 

selain diharapkan mampu membcntuk peserta didik yang pandai arau 

cerdas juga tidak bisa dilcpaskan dari pembentukan karakter yang baik. 

Mengutip pendapm Suyanto (2009: I), pendidikan karakter adalah 

"pcndidikan budi pekeni plus, yaitu yang mclibatkan aspek pcngetahuan 

" 
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(cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas 

Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan 

efektif." 

Menurut Doni Koesoema A. (2007:1), menjelaskan bahwa visi 
antropologis sebagai basis bagi pemahaman pendidikan karakter 
yaitu berupa manusia penghayat nilai. Melalui nilai-nilai manusia 
menera pengalaman masa lalunya, menghayati kehidupannya masa 
kini dan rnenjawab tantangan kedepan bagi tugas penyempurnaan 
dirinya sebagai makhluk yang hidup bersama dengan orang lain 
dalam dunia. 

Menurut Winton yang dikutip oleh Muchlas Samani dan 

Hariyanto(2011: 43), menjelaskan pendidikan karakter adalah upaya sadar 

dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai 

kepada para siswanya. Pendidikan karakter menurut semata-mata 

merupakan bagian dari pembelajaran yang baik dan merupakan bagian 

yang fundamental dari pcndidikan yang baik,Burke(dalam Muchlas 

Samani dan Hariyaruo, 2011: 43). 

Mennrt Lickona (1991) yang dikutip oleh Muchlas Samani dan 
Hariyanto(2011: 44), mendefinisikan pendidikan karaktcr sebagai 
upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang 
memahami, peduli dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai 
etis. Alfie Kohn, dalam Noll (2006) menyatakan pada hakikatnya 
pendidikan karakter dapat dideflnisikan secara luas atau sempit. 
Oatam makna yang Iuas pendidikan karakter mencakup hampir 
seluruh usaha sekolah di \uar bidang akademis 1erutama yang 
bertujuan untuk membantu siswa tumbuh menjadi seseorang yang 
memiliki karakter yang baik. Dalam makna yang sempit 
pendidikan karakter dimaknai sebagai jenis pelatihan moral yang 
merefleksikan nilai tertentu. 

Pcndidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai pcndidikan 
yang mcngembangkan karalcter yang rnulia (good character) dari 
pcscrta drdik dengan mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai 
moral dan p;:ngambilan keputusan yang beradab dalam hubungan 
dengan sesama manusia maupun dalam hubungannya dengan 
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Tuhannya. Definisi ini dikembangkan dari definisi yang dimuat 
dalam Funderstandingyang dikutip olehMuchlas Samani dan 
Hariyanto(201 I :44), Dcpartemen Pendidikan Amerika Scrikat 
mendcfinisikan kebiasaan berpikir dan kebiasaan berbuat yang 
dapat membantu orang-orang hidup da., bekerja sama sebagai 
keluarga, sahabat, tetanga, masyarakat, dan bangsa." 

Menurut Wikipedia (dalam mcdifikasi terak.hir tanggal 27 Januari 
2011) yang dikutip olehMuchlas Samani dan Hariyanto(201 I: 44), 
mendefinisikan pendidikan karakter scbagai istilah payung 
(umbre/la term) yang acap kali digunakan dalam mendeskripsikan 
pembelajaran anak-anak dengan scsuatu cara yang dapat membantu 
mcreka mengembangkan berbagai ha! terkait moral, kewargaan, 
sikap tidak suka memalak, menunjukkan kebaikan, sopan-santun 
dan etika, perilaku, bersikap schat, kritis, kcbcrhasilan, menjunjung 
nilai tradisional, sena menjadi makhluk yang memt:nuhi nonna 
nonna sosial dan dapat ditcrima secara sosial. 

Mcnurut Scerenko yang dikutip o[ehMuchlas Samani dan 
Hariyanto(201 I: 45), pcndidikan karakter dapat dimaknai sebagai 
upaya yang sungguh-sungguh dengan cara mana ciri kepribadian 
positif dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui 
keteladanan, kajian (sejarah, dan biografi para bijak dan pemildr 
besar), sena praktik emulasi (usaha yang maksimal untuk 
mewujudkan hik.mah dari apa-apa yang diamati dan dipelajari). 

Jadi pendidikan kamktcr udalah suatu proses sebagai upaya untuk 

menanamkan atau mengintemalisasikan kepada (pesena didik) keutamaan- 

keutamaan clan nilai-nilai yang baik, schingga pada akhimya akan 

membentuk karakter mcreka menjadi baik pula, yang secara spontan akan 

terccnnin di dalam hal berpcrasaan, berpikir, berucapdan bersikap atau 

benindak. 

Di samping itu, gagasan mengenai pendidikan karakter yang dibual 

mcmpunyai tujuan dan fungsi yang hendak dicapai.Sebenamya pada 

dasamya tujuan dan fungsi dari pendidikan karakter itu tidak jauh berbeda 

dari urgensi yang ingin dicapai dari tujuan dan fungsi pendidikan nasional 
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bangsa Indonesia yang ingin membentuk manusia yang seutuhnya, 

terampil, berilmu dan memitik.i akhlak mulia serta memiliki keunggulan 

dan daya suing yang baik. 

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (berdasarkan 

penga[aman di satuan pendidikan rintisan), (2011: 2)tujuan dan fungsi dari 

pendidikan karakter yaitu sebagai berikut: 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa · 
yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, 
bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, 
berorientasi ilmu pengetahuan dan tekologi yang semuanya dijiwai 
o\eh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 
pancasita. 

Pendidikan karakter berfungsi, mengembangkan potensi dasar agar 

berhati baik, berpikiran baik, dan berpcrilaku baik, mempcrkuat dan 

mcmbangun perilak.u bangsa yang multikultur, meningkatkan peradaban 

bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. 

6. lmplemcntasi Pendidikan Karakter 

Muchlas Samani dan Hariyanto (2011: 19) menjelaskan bahwa 

menurut Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan karakter harus 

meliputi dan berlangsung pada: 

a. Pendidikan Formal 
Pendidikan karakter pada pendidikan formal berlangusng pada 
lembaga pendidikan TKJRA, SD/Ml, SMP!MTs, SMNMA, 
SMA!MAK dan perguruan tinggi melalui pembelajaran, 
kegiatan kokurikuler dan atau ekstra-kurikuler, penciptaan 
budaya satuan pendidikan, dan pembiasaan. Sasaran pada 
penJidikan fonnal adalah peserta didik. pendidik, dan tenaga 
kependidikan. 

b. Pendidikan Nonfonnal 
Dalam pendidikan nonformal pendidikan karakter berlangsung 
pada Jembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan 
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kesembilan pilar tersebut yang terdiri dari: 

http://www.kcmdiknas.go.id telah melansir ada sembilan pilar pendidian 

website melalui Nasional Pendidikan Kementerian 

karakter, Suyanto, (dalamMuchlas Samani dan Hariyanto,2011: 106), 

I) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya. 
2) Kernandirian dan langgungjawab. 
3) Kejujuran atau wnanah dan diplomatis. 
4) Honnat dnn samun. 
5) Dennawan, suka tolong-menolong dan gotong-royonglkerja 

sama. 
6) Percaya diri dan kerja keras. 

keaksaraan, dan lembaga pendidikan nonfonnal lain melalui 
pembelajaran, kegiaten kokurikulerdan atau ekstra 
kurikuler,penciptaan budaya lembaga, dan pembiasaan. 

c. Pendidikan Infonnal 
Dalam pendidikan informal pendidikan karakter berlangsung 
dalam keluarga yang dilakukan oleh orang tua dan orang 
dewasa didalam keluarga terhadap anak-anak yang mcnjadi 
t:mggungjawabnya. 

Ketign ruang lingkup yang merupakan jalur untuk mengembangkan 

Dewantara, bahwa pendidikan dapat dilaksanakan pada lingkungan 

kcluarga, perguruan.l sekolah,danpergerakan.l organisasi pemuda (Dwi 

mcmbutuhkan langkah sincrgis dan berkesinambungan dari berl.iagai 

pendidikan karakter sama dengan pendidikan pada umumya yang 

elemcn pcndukung, sebagaimana yang telah dijelaskan scbelumnya. 

Siswoyo dkk, 2008: 139-140).0leh karena itu, urgensi mengenai 

karakter.Di samping itu, mnah pendidikan fonnal, non fonnal dan infonnal 

merupakan langkah strategis di dalam mcnanamkan pendidikan 

dan menerapkan pendidikan karakter seperti yang telah discbutkan di atas 

juga seja!an dcngan tri pusat pendidikan yang yang digagas oleh Ki Hajar 



7) Kepemimpinan dan keadilan. 
8) Baik dan rendah hati serta 
9) Toleransi, kedamaian, dan kesantunan. 

Disamping itu pelaksanaannya juga harus memperhatikan 
K4 (kesehatan, kebersihan, kerapian, dan keamanan). 

Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter memang 

tidaklah semudah seperti yang di bayangkan.Namun setidaknya ada 

beberapa prinsip-prinsip dalam implementasi pendidikan karakter yang 

bisa diwujudkan bersama. Menurut Burrel dan Rusnak, dalam Rochmat 

Wahab (2012: 14) menjelaskan enam prinsip dalam mempcrbaiki 

implementasi pendidikan karakter di sekolah adalah sebagai berikut: 

Pertama, pendidikan karakter seharusnya menjadi bagian dari mata 
pelajaran.Karena itu kurikulum pendidtkan karakter tidak 
seharusnya dipisahkan dari mala pelajaran yang ada.Para guru di 
dorong mengimp)emcntasikan lopik-topik pendidikan karakter ke 
dalam rencana pembelajaran setiap harinya. 

Kedua, sekolah dan masyarakat merupakan partner vital dalam 
pengembar.gan karakter anak-anak.Di masa lalu, anggota 
masyarakat saling mengenal, bahkan di suatu lingkungan, desa atau 
kecamatan mereka saling tahu.Tapi saat ini, tidakiah mudah kita 
temukan hubungan antar anggota masyarakat seperti masa lalu. Hal 
ini bisa dimaklumi, karena mereka disibukkan olch pekerjaan arau 
kariemya, bahk.an tidak jarang mereka harus tugas ke luar kota, 
sehingga membuat lebih jarang untuk saling bertemu. Untuk 
mendukung keberhasilan pendidikan karakter anaknya, orang tua 
perlu dilibatnya dalam organisasi orang tua atau wali murid, sekali 
sekali mereka diundang ke sekolah untuksharing tentang keahlian, 
pekerjaan, atau pengalaman kerjanya di sekolah, baik di depan 
anak-anak maupun orang tua murid lainnya. Melalui kemitraan 
seperti tm, diharapkan dapat memudahkan implementasi 
pendidikan karakter bagi anaknya. 

Kctiga, memberikan lingkungan kelas yang positif untuk 
mendukung pendidikan karakter.Menciptakan lingkungan kelas 
yang positif clan kondusif sangat penting.Anak-anak pcrlu 
dilibatkan dalam pembelajaran kooperatif, pembentukan kelompok 
belajar dalam melaksanakan tugas, dan mengupayakan aktlvitas 
belajar dengan diskusi.Penciptaan iklim kelas yang menjamin rasa 
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aman bagi setiap anak ketika belajar, sangat positif mendorong 
mcreka untuk mengekspresikan idenya dengan mudah dan 
nyaman.lklim sepeni ini dapat mcndorong anak untuk saling 
respek dalam belajar dan berinteraksi. 

Keempar, memberdayakan guru dalam mcngimplementasikan 
pendidikan karakter.Untuk mengimplementasikannya dibutuhkan 
sikap positif dan komitmcn guru dalam mcngimplementasikan 
pendidikan karakter. Guru seharusnya dapat memberdayakan 
dirinya dengan melibatkan diri ke dalam organisasi profesi, 
menunjukkan minat kuat dalam membaca jumal hasil penelitian, 
berupaya membangun kedekatan dengan pimpinan sekolah dan 
orang tua untuk kesuksesan implementasi pendidikan karakter, dan 
mengundang orang IUa ke sekolah untuk membicarakan tugas 
bersama daJam membangun karakter peserta didik. 

Kelima, pendidikan karakter didorong melalui kebijakan dan 
praktik administratif.Untuk menjamin keberhasilan implementasi 
pendidikan karakter, perlu dibuat aturan atau kebijakan berkenaan 
imp!ementasi pendidikan karakter di sekolah.Pimpinan sekolah 
harus menjadi teladan dalmn implementasi aturan atau kebijakan 
dalam kehidupan di sekolah. 

Keenam, pendidikan karakter merupakan pendidikan yang bersifat 
tindakan.Artinya, dalam pengembangan kurikulum pendidikan 
karakter, sangat perlu melibatkan anak-anak dalam diskusi, 
refleksi, dan tindakan bcrkenaan nilai-nilai yang berharga dan 
moral.Dalam konteks ini anak-anak dapat dilibatkan dengan 
eksposing berbagai nilai melalui kegiatan bennain 
peran.Selanjutnya diupayakan ada sesi untuk memberikan 
komentar-komentar, baik terkait dengan perbuatan yang sesuru 
dengan nilai-nilai yang baik, maupun yang kurang baik. 

Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009 telah 

mengidentifikasi 49 kualitas karakter yang dik.embangkan dari Character 

First da.n disepakati sebagai karak.ter minimal yang akan dikembangken 

dalam pembelajaran di Indonesia. Ke-49 karakter tcrsebut dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Kualitas karakter 

Alertness, Kewaspadaan I Honor, Sifat menghormati orang lain 
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Attenfiveness, Perhatian flospitaliry, Keramah-tamahan 

Availabiliry Kesediaan Humility, Kcrcndahan hati 

Benevolence, Kebajikan Initiative, Inisiatif 

Boldness, Keberanian Joyfulness, Keriangan 

Cautiousness, Kehati-hatian Justice, Kcadilan 

Compassion, Keharuan, rasa pcduli loyally, Kesctiaan 

yang tinggi Meekness, Kelembutan hati 

Conrentment, Kesiapan hati Obedience, Kepatuhan 

Creativity, Kreativitas Orderliness, Kerapian 

Decisiveness, Bersifat yakin Parience, Kesabaran 

Deference, Rasa hormat Persuasiveness. Kepcrcayaan 

Dependabiliry, Dapat diandalkan Punctuality, Ketepatan waktu 

Determination, Berketetapan hati Resourcefulness,Kecerdikan, 

Diligence, Kerajinan panjang aka] 

Discernment, Kecerdasan Responsibiliry, Pertanggungjawaban 

Discrenon, Kcbijaksana:m Securily, Pelindung 

Endurance, Ketabahan Seif-Control, Kontrol diri 

Enlhusiasm, Ar.tusias Sensitiviry, Kepckaan 

Faith, Keyakinan Sinceriry, Kelulusan heti 

Flexibility, Kelenturan, keluwesan Thoroughness, Ketelitian 

Forgiveness, Pemberi maaf Thriftiness, Sikap berhemat 

Generosity, Dermawan Tolerance, Toleran 

Gentleness, Lemah lembut Truthfulness, Kejujuran 

Gratefulness, Pandai bertenma Vmue, Sifat bajik 

kasih Wisdom, Kearifan, kebijakan 

Tahel \ .Swnber; Kcmcnterian Pendidikan Nasional, 2009, diterjemahkan, 
(dalamMuchlas Samani dan Hariyanto,2011: 107). 

Berdasarkan pcnjelasan diatas, dapat diketahuai bahwa pendidikan 

karakter dengan substansi-substansi yang mcmuat tentang nilai-nilai 
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karakter yang mulia,sangat per[u untuk diirnplementasikan atau diterapkan 

mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan 

nonfonnal lainnya serta didalam Jingkungan masyarakat secara masif, 

simultan dan berkelanjutan. 

B. Kersngka Berfikir 

Persepsi atau pandangun adalah suatu proses didalam 

menginterpretasi atau menafsirkan suatu bcntuk stimulus yang diterima 

oleh alat indera, diteruskan ke otak sehingga terwujud dalam bentuk sikap 

atau tindakan. Terkait dengan persepsi guru pendidikanjasmanai olahraga 

dan kesehatansekolah dasar tentang pendidikan karakter, bernrti hal 

tersebut bennakna perscpsi atau pandangan seorang gurupendidikan 

jasmanai olahraga dan kesehatan sekolah dasar didalam mcnerjemahkan, 

menafsirkan, atau memahami pendidikan karakter. 

Jrka para guru pcndidikan jasma.ni olahrnga clan kesehatan mcmiliki 

persepsi atau pandanganyang baik tentangpendidikan karakter, maka 

secara otomatis akan berpengaruh terhadap proses pencapaian 

pembelajaran pcndidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang tidak 

hanya mcnitik beratkan pada keterampilan motorik atau fisik semata, 

tetapi juga menanamkan atau menginternalisasikan kepada para peserta 

didik keutamaan-keutamaan (virr11es)dan nilai-nilai (values) yang 

bertujuan agar membentuk manusia yang dewasa seutuhnya melalui 

penc!idikan karakter yang baik, sehingga pada akhimya dapat mencapai 

tujuan dari pendidikan nasional. 
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Dalam penelitian ini untuk mengungk:apkan besamya persepsi guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar tentang 

pendidikan karakter se-Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, 

pertanyaan yang mengidentrfikasi faktor kognitif, afektif dan konatif. 

Faktor kognitif mengungkappengetahuan guru tentang pendidikan 

karakter, faktor afek1ifmengungkaptcntang sikap guruterhadap pendidikan 

karakter, scdangkan faktor konatif mcngungkapkantindakan guru terhadap 

pendidikan karakter. Setiap butir pertanyaan terdapat 4 al1cmatif jawaban 

yaitu "Sangat Setuju (SS)", "Setuju (S)", "Kurang Sctuju (KS)", dan 

"Tidak Setuju (TS)". Un1uk altcmatif jawaban positif yaitu "Sangat 

Setuju (SS)" diberi skor 4, "Setuju (S)'' diberi skor 3, "Kurang Setuju 

(K�)" diberi skor 2, dan "T1Jak Setuju (TS)" diberi skor I. Sedangkan 

untuk altematif jawaban yang ncgatif yaitu "Sangat Setuju (SS)" diberi 

skor I, "Setuju (S)" diberi skor 2, "Kwang Setuju (KS)" diheri skor 3, dan 

"Tidak Setuju (TS)" diberi skor 4. 

berupa 

peneli1ian 

penelitian 

instrumen menggunakan dcngan dilakukan 

berupakuesionerberbcntukangket.Angk:et dalam 



BABIB 
METODE PENELITTAN 

A. Dess.in Penelitian 

Penclitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi 

Arikunto (20\0:3) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif 

adalah''penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki kcadaan, kondisi 

atau hal-hal lain yang sudah disebutkan,-yang hasi!nya dipaparkan dalarn 

bentuk laporan pene\itian dan hanya mcnggambarkan suatu variabel, 

gcjala atau keadaan. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu 

metode survey. juga pendekatan penelitian yang pada wnumnya digunakan 

untuk pengumpulan data yang luas dan banyak." 

B. Populasi dan Sampel 

I. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subjck yang ada pada penelitian. 

penelitian."Populasi pada penelitian ini adalah guru-guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar di Kabupaten Kulon Progo 

yang terdiri dari 12 kecamatan. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi. Menurut Suharsimi 

Arikunto (20 I 0: 174) sampcl adalah "sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti."Pada penelitian ini mcngambil sampel 4 kccamatan yaitu untuk 

wilayah kota adalah Wates, pcdesaan adalah Pengasih dan Panjatan, untuk 

pcgunungan adalah Kokap. 
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C. Defmisi Operasional Variabcl 

Di dalam penelitian ini hanya tcrdapat satu variabel, sehingga 

disebut dengan variabel tunggal.Variabel pcnelitian ini adalah persepsi 

guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar tcntang 

pendidikan karaktcr di Kabupaten Kulon Progo. Untuk lebih jelasnya 

secara spesifik penjelasan tentang definisi operasional variabel yang 

digunakan pada penelitian tersebut yaitu: 

1. Persepsi :suatu proses didalam menginterpretasi atau menafsirkan 

suatu bentuk stimulus yang ditcrima oleh alat indera, diteruskan kc 

otalc sehingga terwujud dalam bcntuk sikap atau tindalcan. Perscpsi 

terdiri dari tiga macam komponcn pcmbentuk struktur sikap yaitu: 

komponcn kognitif, afektif, dan konatif. 

2. Pendidikan Karaktcr.suatu proses sebagai upaya untuk menanamkan 

atau mengintemalisasikan kepada (peserta didik) keutamaan 

keutamaan dan nilai-nilai yang baik, sehingga pada ak.himya akan 

membentuk karakter mereka menjadi baik pula, yang secara spontan 

akan tercermin di dalam hal berperasaan, berpikir, berucap dan 

bersikap atau bertindak. 

Sehingga berdasarkan pada penjelasan di atas, definisi operasional 

variabel penelitian ini adalah berupa skor yang menunjukkan tingkat atau 

besamya persepsi guru pendidikan jasmani olnhraga dan kesehatan 

sekolah dasar tentang pendidikan karaktcr di Kabupatcn Kulon Progo 

yang diukur dengan menggunakan kuesioncr berbentuk angke1. 
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D. lnstrumen Penelitian 

lnstrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti 

didalam mengumpulkan data. Mcnurut Suharsimi Arikunto (20 I 0: 262) 

instrumen penelitian adalah "alat bantu yang digunakan dalam 

mengumpulkan data."Didalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner yang berupa angket. Angket pada penelitian ini 

merupakan angket tertutup sehingga responden cukup memilih jawaban 

yang telah disediakan. 

Terkait dengan masalah pengembangan intrumen, Suharsimi 

Arikunto (2010: 135), menyatakan bahwa secara umum dalam menyusun 

instrumen penelitian terdapat beberapa tahap yaitu: 

a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di 
dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam 
problematika penelitian. 

b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. 
c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel. 
d. Menderetkan Jeskriptor dari setiap indikator. 
e. Merumuskan sctiap deskriptor menjadi butir-bunr instrumen. 
f. Melengkapi instrumen dengan (pedoman atau instruksi) dan 

kata pengantar. 

I. Mendefinisikan Konstrak 

Konstrak didalam penelitian lni adalah persepsi guru pendidikan 

jasmani oiahraga dan kesehatan sekolah dasar tentang pendidikan karakter 

di Kabupaten Kulon Progo. Persepsi dalam penelitian ini adalah 

pandangan yang dimiliki oleh guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan sekolah dasar tentang pendidikan karakter di Kabupaten Kulon 

Progo. 
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2. Menyidik Faktor 

Berkaitan dengan pendidikan karakter maka komponen kognitif 

indikatomya berupa pengetahuan guru tcntang pendidikan karakter, 

komponen afektif berupa sikap guru terhadap pendidikan karakter,dan 

komponen konatif indikatornya adalah tmdakan guru terhadap 

pendidikan karakter. 

3. Menyusun butir-butir-pernyataan (Terlampir) 

Sebelum butir-butir pernyataan disusun ke dalam angket, pada 

label berikut ini akan dijabarkan mengenai kisi-klsi yang terdapat pada 

penelitian. 

Tabel 2.Kisi-kisi angkct penclitian 

Variabcl Faktor lndikator Butir Positif Bulir Negatif Jumlah 

Butir 

Persepsi Kognitif Pengetabuan guru 1,2,3,4,5, 19, 20, 21, 22 22 

ten tang 6, 7,8, 9, 10, 

pcndidikan 11,12, 13, 14, 

karakter 15, 16, 17, 18 

Afektif Sikap g,ru 23,24,25, 32, 33,34, 35, 17 

terhadap 26,).7, 28, 30, 37, 38, 39 

pcndidikan 29,30,31 

karakter 

Konatif Tindakan guru 40, 41, 42, 49,50 11 

terhadap 43, 44, 45, 

pcndidikan 46, 47, 48 

karaktcr 
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Penskoran yang dipergunakan adalah berdasarkan pada skala likert. 

Modifikasi skala likert mempunyai empat altematif jawaban, yaitu " 

Sangat Setuju (SS)", "Setuju (S)", "Ragu (R)", "Kurang Setuju (KS)", dan 

"Tidak Sctuju (TS)". Pembobotan skor sebagai berikut: 

Tabel 3. Pembobotan skor opslljawaban 

Altcrnatif Jawa�n Posit if Ncgalif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju J 2 

Kurang Sctuju 2 J 

Tidak Setuju 1 4 

a. Uji Validilas 

Uji validitas Jilalrnkan dengan menggunakan bantuan komputer 

program SPSS. 12 dengan rumus korelasi product moment dari Pearson 

(Suharsimi Arikunto. 2010:213) yaitu: 

Keterangan: 

r�y = korelasi momen tangkar 
N = cacah suhjek uji coba 
EX = sigma a tau jumlah skor butir 
E x2 = sigma x kuadrat 
E y = sigma y a tau skor faktor 
E y2 = sigma y kuadrat 
E xy = sigma tangkar (perkalian) x dan y. 
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Umuk mengukur validitas ala! atau instrumen, digunakan teknik 

korelasi produk moment dari Karl Pearson dengan taraf signifikan 5% atau 

-0,05. Kcmudian sctelah data uji coba tcrkumpul kemudian dianalisis 

dengan bantuan Komputcr SPSS 13. 

Berdasarkan dari uji validitas untuk faktor kognitif, faktor afektif 

dan faktor konatif dapat dikctahui bahwa scmua butir pcmyataan 

mempunyai nilai r tabel (Corrected Item-Total Correlation)> r hitung = 

0,329, sehingga dikatakan scmua butir pemyataan dari kctiga faktor 

tersebut adalah valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mcnunjuk pada suatu pengcnian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengwnpul data karena instrumen tersebut sudah baik.Reliabilitas 

mcnunjuk pada tingkat keterandnlan sesuatu.(Suharsimi Arikunto, 

2010:221). Uji reliabilitas tersebut menggunakan program SPSS.13dengan 

rumus Alpha Cronbach(Sugiyono, 2007: 365), yaitu: 

' l t•'J r1=--1-- ' 
(t-1) sr1 

Keternngan: 

K .. mean kuadrat antara subjek 
Ls� - mean kuadrat kesalahan 
sf = varians total 

E. Tekntk Pengumpulan Data 
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Penelitian ini menggunakan metode survey sedangkan teknik 

pengumpulan data untuk sejumlah guru pendidikan jasmanai olahraga dan 

kesehatan sekolah dasar menggunakan angket,dengan cara mengedarkan 

kucsioner berupa angket pada responden untuk memperoleh identitas 

responden, karakteristik responden, dan persepsi respondcn tentang 

pendidikan karakter. 

F. Teknik Analisis Data 

Data pada penelitian tersebut dianalisis menggunakan teknik 

dcskriptif dengan persentase, yaitu data dari angket yang berhasil 

dikumpulk.an kemudian dianalisis dengan menggunakan pcrsentase. 

Teknik pcnghitungannya untuk setiap butir dalam angket menggunakan 

persentase, dengan memakai rumus menurut Anas Sudijono (2010: 28) 

yaitu: 

Keterangan: 

p = persentase 
f = frekuensi yang sedang dicari 
n = jumlah total frekuensi 

Untuk pcmak.naan pada skor yang telah ada, selanjutnya hasil dari 

analisis data dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: tinggi, cukup, 

kurang dan sangat kurang. Kriteria skor yang digunakan untuk 

pengkategorian menggunak.an rumus Saifuddin Azwar (2010:108) yaitu: 

\. X>M+ l,5SD 

2. M+0,5SD<XSM+l,5SD 
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3. M·0,5SD<X:SM+0,5SD 

4. M-1,5SD<X:'::,M- 0,5SD 

5. �M-J,5SD 

Keterangan: 

M = Mean (rcrata) dan SD= Standar deviasi 
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BABIV 
HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

I. Deskripsi Data Pcnehdan Persepsi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan Sekolah Dasar tentang Pendidikan Karaktcr Se-Kabupaten 
Kulon Progo 

Hasil dari penelitian mengenai persepsi guru pendidikan jasmani 

· olahraga dan kesehatan sckolah dasar tentang pendidikan karakter Se· 

Kabupaten Kulon Progo perlu untuk didesk.ripsikan dari setiap faktor- 

faktor yang diteliti dan subjek penelitian. Persepsi mempunyai tiga macam 

komponcn yang membentuk struktur sikap, yaitu komponen kognitif, 

komponen afektif dan kompcnen konatif. Komponen·komponen tersebut 

dijadikan sebagai dasar untuk menentukan faktor-faktor penelitian. 

Di bawah ini akan dideskripsikan secara keseluruhan ataupun 

berdasarkan setiap faktor-faktor yang mendasarinya. 

a. Analisis Persepsi Guru Pendidikan Jasmani O\ahraga dan Kesehatan 
Sekolah Dasar tentang Pendidikan Karakter Sc· Kabupaten Kulon Progo 
secara keseluruhan 

Hasil dari penelitian secara keseluruhan diperolch nilai maksimum 

sebesar 200 dan nilai minimum I SR. Untuk rcrata diperoleh nilai sebesar 

181,2 sedangkan standar deviasi sebesar 10,69398986. Data selanjutnya 

dikategorikwi sesuai dengan rumus yang pengkategoriannya di bagi 

menjadi lima yaitu: sangat baik, baik, cukup, kurang baik dan eidak baik. 

Tabci 5. Penghitungan Normatif Kategorisasi Persepsi Guru Pendidikan 
fasmani Olahraga dan Keschatan Sekolah Dasar tentang Pendidikan 
Karakter Se-Kabupaten Kulon Progo Secara Keseluruhan 
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Fonnula Batasan Kategori 

X>M+i,5SD X> 163 Sanaet Baik 
M +0,5 SD <X:S:M+ 1,5 SD 138<X:S:163 Baik 
M - 0,5 SD< X :S:M +0,5 SD ll3 <X s 138 Cukup 
M-1.5SD<X:S:M- 0,5SD 88<X:S:113 Kurena Baik 

XSM-l,5SD X :S: 88 Tidak Baik 
Ketcrangan: X = jwnlah skor subjek, M = rerata = 1 /z(200 + 50) = 125, 

SD= standar deviasi = 1 / 6 (200 - 50) = 25. 

Dcngan mcngacu kepada kategorisasi tersebut, maim distribusi persepsi 

guru pendidikan jasmani olahraga dan kcsehatan sekolah dasar tcntang 

pendidikan karakrer Se-Kabupaten Kulon Progo bcrdasarkan tanggapan 

subjek penelitian dapat diketahui dan disajikan kc dalam tabel enam 

seperti di bawah ini. 

Tabel 6. Oistribusi Frekuensi Persepsi Guru Pendsdikan Jasmani Olahraga 
dan Kesehatan Sekolah Dasar tentang Pendidikan Karakter Se 
Kabupaten Kulon Progo Secara Kese[uruhan 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 
X> 163 Sanzat Baik 125 96% 

138 < X :S: 163 Baik 5 4% 
113<X:S:138 Cukup 0 0,00°/c, 
88<X:S:ll3 Kurang Baik 0 0,00°/o 

X :S: 88 Tidak Baik 0 0,00% 
Jumlah 130 100% 

Tabel di alas menunjukkan Persepsi Guru Pendidikan Jasrnani Olahraga 

dan Kesehatan Sekolah Dasar tcntang Pendidikan Karakter Se- Kabupaten 

Kulon Progo, sebesar 96% memiliki persepsi yang sangat baik, sebesar 4% 

memiliki persepsi yang baik, sebesar 0% merniliki persepsi yang cukup, 

sebesar 0% memiliki persepsi yang kurang baik, dan scbcsar 0% memiliki 

persepsi yang tidak baik. Nilai rerata sebesar 181,2 yang terletak peda 

interval X > 163, maka persepsi guru pendidikan jasmani olahraga dan 
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kesehatan sekolah dasar tentang pendidikan karakter Se-Kabuparen Kulon 

Progo secara keseluruhan adalah sangat baik. Berikut gambar diagram 

batangnya: 

Ul0% 

'°" '°" 
"'" ""' "' sanga1 

baik 
baik cukup kurana tldak bark 

"'" 
Kategorl 

• Karaktff 

- J 
Gambar 2. Diagram batang Persepsi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan Sekolah Dasar tentang Pendidikan Karakter Se· 
Kabupaten Kulon Progo Secara Keseluruhan. 

b. Analisis Persepsi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga clan Kesehatan 
Sckolah Dasar tentang Pendidikan Karaktcr Se-Kabupaten Kulon Progo 
Untuk Faktor Kognitif 

Faktor kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pandangan atau 

keyakinan. Pada penelitian ini faktor kognitif dijabarkan ke dalam 

pengetahuan tentang pendidikan karakter yang terdiri dari 22 butir 

pemyataan. Untuk butir positif terdapat I 8 dan butir negatif terdapat 4. 

Pemyataan-pemyataan dalam faktor tersebut telah dinyatakan valid oleh 

ahli (expert judgement) dan layak untuk dipergunakan sebagai instrumen 

dalam penelitian persepsi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

sekolah dasar tentang pendidikan karakter Se-Kabupaten Kulon Progo. 

Hasil penelitian diperoleh mlai maksirnum sebcsar 88 dan nilai 

minimum 64. Rerata yang diperoleh sebesar 78,8 sedangkan standar 
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deviasi sebesar 5.776724213. Selanjutnya data dikategorikan sesuar 

dengan rumus yang telah dikategorikan menjadi lima kategori yaitu: 

sangat baik, baik, cukup, kurang baik dan tidak baik berdasarkan mean 

(rerata) dan standar deviasi. Tabel tujuh merupakan penghitungan norma 

kategori pcrsepsi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah 

dasar tentang pendidikan karakter Se-Kabupaten Kulon Progo berdasarkan 

faktor kognitif. 

Tabel 7. Penghitungan Nonnatif Katcgorisasi Persepsi Guru Pendidikan 
Jasmani Otahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar tentang Pendidikan 
Karakter Se- Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Faktor Kognitif. 

Formula Batasan Kategori 
X>M+ l,5SD X> 72 Sangat Baik 

M + 0,5 SD <X < M + 1,5 SD 61 <X<72 Baik 
M • 0,5 SD <X < M +0,5 SD 50<X<61 Cukun 
M-1,5 SD <X<M- 0,5 SD 39<X<50 Kurana Baik 

�M- l,5SD X <39 Tidak Baik 
Keterangan: X = jumlah skor subjek, M = rerata = 1/2 (88 + 22) = 55, 

SD = standar deviasi = 1 / 6 (88 - 22) = 11. 

Berdasarkan pada kategorisasi tersebut di atas, maka distribusi 

pcrsepsi guru pendidikan jasmani olahraga dan kcsehatan sekolah dasar 

tentang pendidikan karakter Se-Kabupaten Kulon Progo berdasarkan 

faktor kognitif dapat dikctahui dan diwujudkan ke dalam tabel delapan 

berikut. 

Tabel 8. Distribusi Frckucnsi Pcrscpsi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Kesehatan Sekotah Dasar tentang Pendidikan Karakter Se 
Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Faktor Kognitif 
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Interval Kategori Frekuensi Persentase 
X> 72 Sangat Baik 116 89% 

61 <X<72 Baik 14 11% 
SO<X:S:61 Cukup 0 0.00% 
39<X<SO Kurang Baik 0 0.00% 

X<39 Tidak Baik 0 O.OOola 
Jumtah 130 ]0("1,00% 

Tabel di atas menunjukkanpersepsi guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan sekolah dasar tentang pendidikan karakter Se- Kabupatcn 

Kulon Progo, sebesar 89% memiliki persepsi yang sangat baik, sebesar 

11% memiliki persepsi yang baik, sebesar 0% memiliki persepsi yang 

cukup, sebesar 0% memiliki perscpsi yang kurang baik, dan sebesar 0% 

memiliki persepsi yang tidak baik. Nilai rerata sebesar 78,8 yang tcrletak 

pada interval X .> 72, maka persepsi guru pendidikanjasmani olahraga dan 

kesehatan sekolah dasar tentang pendidikan karakter Se-Kabupaten Kulon 

Progo adalah sangat baik. Bcrikut adalah benluk gambar diagram batang 

berdasarkan faktor kognitif. 

- - ,� 
a - ,� 
I ·� ,� ,� ,� - ,anaa, b•lk �" cukup ku,ans balk tldak balk 

u1.,aor1 

Gambar 3. Diagram batang Persepsi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Kesehatan Sekolah Dasar tentang Pendidikan Karakter Sc 
Kabupatcn Kulon Progo Berdasarkan Faktor Kognitif 
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e, Analisis Persepsi Guru Pendidikan Jasmani Otahraga dan Kesehatan 
Sekolah Dasar tentang Pendidikan Karaktcr Se-Kabupatcn Kulon Progo 
Untuk Faktor Afektif 

Faktor afektif pada pemyataan yang terdapat pada instrumen 

penelitian mcnunjukkan pcrscpsi guru bcrdasarkan rasa suka atau tidak 

sukaguru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sckolah dasar 

tcntang pendidikan karaktcr. Faktor afcktifyang bcrupa perasaan suka atau 

tidak suka tersebut akan berpengaruh pada perscpsi guru pendidikan 

pcndidikan jasmani olahraga dan keschatan sckolah dasar tentang 

pcndidikan karakter. 

Di dalam penelitian ini, faktor afektif yang diwujudkan dalam bentuk 

sikap terhadap pendidikan karakter terdiri dari 17 butir pemyataan.Dengan 

masing-masing ada 9 butir pemyataan positif dan 8 butir pemyataan 

negatif.Pemyataan-pemyataan terscbut telah dinyatakan valid oleh ahli 

(expert judgement) dan layak digunakan sebagai instrumen penditian. 

Hasil penelitian memperoleh nilai maksimum sebesar 68 dan nilai 

minimum 51. Rerata sejumlah 63 dan standar deviasi 3,5. Selanjutnya data 

dikategorikan sesuai dcngan rumus yang telah dikategorikan rnenjadi lima 

karegori yaitu: sangar baik, baik, cukup, kurang baik dan tid.:ak baik 

berdasarkan mean (rerata) dan standar deviasi. 

Tabel 9. Pcnghitungan Normatif Katcgorisasi Per..epsi Guru Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar tentang Pcndidikan 
Karakter Sc-Kabupatcn Kulon Progo Bcrdasarkan Faktor Afcktif 
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Formula 

X>M+l,5SD 

Batasan 

X> 55 

Kategori 
--- 

Sangat Baik 

M+0,5SD<XSM+ l,5SD 47<XS55 Bai� k----1 
M-05SD<X'.'SM+0,5SD 38<X'.'S47 Cuku� o___, 
M-15SD<X:SM- 0,5SD 30<XS38 Kuran Baik 

XS M - 1,5 SD X .S 30 Tidak Baik 
Keterangan: X = jumlah skor subjck, M = rerata = 1/2 (68 + 17) = 42,S, 

SD = standar dcviasi = 1 / 6(68 - 17) = 8,5. 

Berdasarkan pada kategorisasi terscbut di atas, maka distribusi 

perscpsi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar 

tentang pendidikan karakter Se-Kabupatcn Kulon Progo berdasarkan 

faktor afektif dapat diketahui dan diwujudkan ke dalam label sepuluh 

seperti berikut ini. 

Tabei 10. Oistribusi Frekuensi Persepsi Guru Pcndidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar tentang Pendidikan Karakter 
Se-Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Faktor Afektif 

Interval Katcgori Frekuensi Perse ntase 
X> 55 Sangat Baik 128 98% 

47<XS55 Baik 2 2% 
38<XS47 Cukup 0 0.00% 
30<XS38 Kurang Baik 0 0.00% 

X S30 Tidak Baik 0 0.00% 
Jumlah 130 100 ,00% 

Tabel di alas menunjukkan persepsi guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan sekolah dasar lentang pendidikan karak:ter Se- Kabupaten 

Kulon Progo,sebesar 98% memiHki persepsi yang sangat baik, scbesar 2% 

memiliki persepsi yang baik, sebesar 0% mcmiliki persepsi yang cukup, 

sebesar 0% memihki persepsi yang kurang baik, dan sebesar 0% memiliki 

persepsi yang tidak. baik. Nilai rerata sebesar 63 yang terletak pada intervaJ 
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X > 55, maka persepsi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

sekolah dasar tcntang pendidikan karakter Se-Kabupaten Kulon Progo 

adalah sangat bmk. Berikut adalah bentuk gambar diagram batang 

berdasarkan faktor afektif 

"""' "'" - I "'" ... 
! ""' "'" '"' '"' "'" "' ..,.nsat 11.1,k ..... 

• Ka,akt...- 

cukup ku,�na l!clak balk 
baik 

Gambar 4. Diagram batang Persepsi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Kesehatan Sekolah Dasar tentang Pendidikan Karakter Se 
Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Faktor Afektif. 

d. Analisis Persepsi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Seko!ah Dasar tentang Pendidikan Karakter Se-Kabupaten Kulon Progo 
Untuk Faktor Konatif 

Faktor konatif pada daftar pernyataan mengindikasikan tentang 

persepsi guru berdasarkan kecenderunganguru pendidikan jasrnani 

olahraga dan kesehatan sekolah dasur untuk bertindak atau berperilaku 

khususnya terhadap pendidikan karakter.Pada faktor konatif ini yang 

nantinya akan berpcngaruh c!alam rnenentukan implementasi pendidikan 

karakter di sekolah 

Pada pcnelitian ini, faktor konatif yang dijabarkan dalam bcntuk 

tindakan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehata.i sekolah dasar 
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terhadap pendidikan karakter, terdiri dari 11 butir pemyataan.Dengan 

masing-masing ada 9 butir pemyataan positif dan 2 butir pemyataan 

negatif.Pemyataan-pemyataan tersebut telah dinyatakan valid oleh ahli 

(expert judgement) dan layak dtgunakan sebagai instrumen penelitian. 

Hasil dari penelitian dapat diperoleh nilai maksimum sebesar 44 dan 

nilai minimum 31. Rerata sebcsur J9,5 dan stander deviasi sejumlah 

3,09334986. Sclanjutnya data dikategorikan scsuai dengan rumus yang 

telah dikategorikan menjadi lima kategori yaitu: sangat baik, baik, cukup, 

kurang baik dan tidak baik berdasarkan mean (rcrata) dan standar deviasi. 

Tabel 11. Penghitungan Nonnatif Kategorisasi Persepsi Guru Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar tentang Pendidikan 
Karakter Se-Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Faktor Konatif 

Fonnula Batasan Kategori 
X>M+l,5SD X>36 Sangat Baik 

M+05SD<X<M+l,5SD 30<X<36 Baik 
M-0,5SD<X<M+0,5SD 25<X<30 Cukun 
M-1,5SD<X<M-.0,5SD 19<X<25 Kurane Baik 

XSM-J,5SD X< 19 Tidak Baik 
Keterangan: X = jumlah skor subjek, M = rerata = 1Ji (44 + 11) = 27,5, 

SD= standar deviasi = 1/6(44 - 11)"' 5,5. 

Bcrdasarkan pada kategorisasi terscbut di atas, maka distribusi 

perscpsi guru pendidikan jasmani olahraga den kesehatan sekolah dasar 

tentang pendidikan karakter Se-Kabupaten Kulon Progo berdasarkan 

faktor konatif dapat diketahui dan diwujudkan kc dalam label dua belas 

berikut. 

Tabel 12. Distribusi Frekucnsi Pcrsepsi Guru Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar tcntang Pendidikan Karakter 
Se-Kabupatcn Kulon Progo Be,Uasarkan Faktor Konatif 
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Interval Ketecori Frekuensi Persentase 
X>36 Sanzat Baik 106 82% 

30<X<36 Baik 24 18% 
25<X<JO Cukuu 0 0.1)0% 
19<X<25 Kurana Baik 0 0.1)0% 

X< 19 Tidak Baik 0 {).()()% 

Jumlah 130 100,00% 

Tabel di atas mcnunjukkanpcrsepsi guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan sekolah dasar tentang pendidikan karakter Se- Kabupaten 

Kulon Progo, sebesar 82% memiliki perscpsi yang sangat baik, sebesar 

18% mcmiliki perscpsi yang baik, scbeser 0% memiliki perscpsi yang 

cukup, scbcsar 0% memiliki persepsi yang kurang baik, dan scbesar 0% 

memiliki pcrsepsi yang tidak baik. Nilai rerata sebesar 39,5 yang terletak 

I 
pada interval X > 36, makapersepsi guru pcndidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan sekolah dasar tentang pendidikan karakter Se- Kabupaten Kulon 

Progo adalah sangat baik. Berikut ini adalah bentuk gambar diagram 

batang berdasarkan faktor konatif. 

• Ka<akler 

""' ""' ""' g ""' < ""' I '"' "'" '"' '"' "' "'naat IN'ik ba,� cu�up kurang b.tlk !ld•k baik 

Kate;orl 

Gambar S. Diagram batang Pcrsepsi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Keschatan Sekolah Dasar tentang Pendidikan Karakter Se 
Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Faktor Konatif 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan kepada basil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar tentang pendidikan 

karaktcr Se-Kabupaten Kulon Progo adalah sangat baik. Secara lebih detail, 

sejumlah 125 respondcn (96%} mcmiliki persepsi yang sangat bark tentang 

pendidikan karakter. Scdangk.an hanya S responden (4%) saja yang memiliki 

atau termasuk kategori baik. Selebihnya scbesar O"/o memiliki persepsi yang 

cukup, sebesar 0% memiliki persepsi yang kurang baik, dan sebesar 0% 

mcmiliki persepsi yang ndak baik. 

Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar yang 

dalam hal ini adalah subjek penetitian, memiliki pandangan yang rata-rata 

sangat baik dalam ha] pcngetahuan ten tang pendidikan karakter, sikap 

terhadap pendidikan karakter, dan juga tindakan tcrhadap pendidikan 

karakter. 

Persepsi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sckolah dasar 

tentang pendidikan karakter Se-Kabupaten Kulon Progo berdasarkan faktor 

kognitif adalah sangat baik. Secara rinci sebanyak 116 subjek penelitian 

(89%) rnemiliki persepsi tentang pendidikan karaktcr yang sangat baik, hanya 

14 subjek penelitian (11 %) yang memiliki persepsi tentang pendidikan 

karakter adalah baik. Akan tetapi, yang perlu mendapatkan perhauan tentang 

faktor kognitif tersebut adalah mengcnai pemaharnan guru tentang pentingnya 

lingkungan untuk bcrmain bagi anak yang kondusif, mengingat lingkungan 
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sckitar sebagai wadah untuk bermain dan besosialisasi bagi anak sangat 

potensial dalam proses pendidikan karakter anak. 

Pendidikan karakter yang memiliki urgensi sebagai proses pembentukan 

watak atau akhlak peserta didik yang baik melalui penanaman nilai-nilai 

kcbaikan dan keutamaan secara umum para gurupendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan sekolah. dasar mempunyai perscpsi yang sama. Namun 

demikian, guru diharapkan lebih menambah dan mengembangkan wawasan 

tcntang hakikat dari pendidikan karakter. 

Di Ii hat dari faktor afektif, perscpsi guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan sckolah dasar tcntang pendidikan karakter Se-Kabupaten Kulon 

Progo adalah sangat baik. Scbanyak 128 subjek (98o/,) mempunyai persepsi 

tentang pendidikan karakter yang sangat baik, sedangkan 2 subyek 

mempunyai persepsi tentang pendidikan karakter yang baik scbesar 6%, 

sebesar 00/n memiliki persepsi yang cukup. sebcsar 0% memiliki persepsi 

yang kurang baik, dan sebesar OC'/o memiliki persepsi yang tidak baik. 

Berdasarkan faktor afektif ini, para guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan sekolah memiliki sikap dan pcrhatian yang sangat baik terhadap 

adanya pendidikan karakter di sekolah maupun di dalam lingkungan 

keluarga.Hal tersebut temunya sesuai dengan idealisme dalam pendidikan 

karakter bahwa di luar sekolah (keluarga) sangat berperan dalam mewujudkan 

pendidikan karakter tcrsebut, serta menegaskan kembali bahwasanya baik 

jalur pendidikan di dalam keluarga, masyarakat dan sekolah sangat 
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