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Abstrak

Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimanakah memasukkan nilai-nilai karakter pada

pengajaran renang berbasis karakter bangsa? Bagaimanakah kontribusi nilai-nilai

karakter pengajaran renang berbasis karakter bangsa? Tujuan penelitian ini yaitu

mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang dapat digunakan pada pengajaran renang

berbasis karakter bangsa dan kontribusi nilai-nilai karakter pengajaran renang berbasis

karakter bangsa. Jenis penelitian yaitu penelitian pengembangan (development

research). Variabel penelitian adalah 1) mahasiswa sebagai variabel input, 2). Pra Model

pendidikan karakter sebagai variabel proses, dan 3). Hasil evaluasi pendidikan karakter

sebagai output dalam kinerja proses pembelajaran renang berkarakter bangsa.

Penelitian dilakukan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang,

populasi penelitian yaitu mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKLO) FIK Unnes.

Sampel penelitian yaitu mahasiswa PKLO yang mengikuti kuliah renang. Analisis data

menggunakan Interactive Analysis Model, yaitu 1). Sajian data, 2). Reduksi data dan 3).

Verifikasi data. Hasil penelitian ini yaitu nilai-nilai karakter bangsa seperti kejujuran,

kedisiplinan, religius, percaya diri dan berpikir kritis dimasukkan secara integral pada

Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Saran penelitian adalah perlu

pengembangan lebih lanjut dengan cara mengimplementasikan Silabus dan SAP pada

pembelajaran riil. Perlu penataan kurikulum di FIK Unnes berbasis karakter bangsa

untuk mendukung Unnes sebagai universitas konservasi.

Kata Kunci: Pengajaran Renang; Karakter Bangsa

PENDAHULUAN

Berbagai tindak tawuran antar pelajar/mahasiswa dengan aparat keamanan, penggunaan

narkoba, kebut-kebutan di jalan raya sering kita jumpai diberbagai media, baik di media elektronik

maupun cetak. Muncul pertanyaan berikutnya, “Apa yang sedang terjadi dengan bangsa kita?”. Apa

yang kita lihat tersebut sebenarnya mengacau pada nilai karakter yang sedang merosot. Persoalan

yang tidak kalah pentingnya adalah praktik-praktik kebohongan dalam dunia pendidikan mulai dari

mencontek saat ujian yang terjadi di Jawa Timur sampai tingkat plagiatisme (Wijayanti, Novan Ardi,

2012:1).

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa pendidikan karakter bagi pelajar atau mahasiswa di

Indonesia menjadi sangat penting. Meskipun agak terlambat dalam menerapkan pendidikan ini,

namun masih lebih baik dari pada tidak sama sekali. Kita masih berharap, generasi muda yang duduk

di bangku sekolah kelak dikemudian hari tidak saja cerdas intelektual tetapi juga berkarakter, oleh
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karena itu dunia pendidikan diharapkan menjadi motor penggerak dalam menanamkan pendidikan

karakter.

Pada realitas pendidikan, ada 3 (tiga) ranah yang akan dicapai yaitu kognitif, afektif dan

psikomotor. Kenyataannya dari ketiga ranah tersebut sulit dicapai, sehingga hanya ranah kognitif dan

psikomotor saja yang dapat dicapai, sedangkan ranah afektif sangat sulit dicapai. Dalam arti lain yaitu

kemampuan yang bersifat hard skillmudah dicapai dan yang bersifat soft skill terabaikan.

Salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia

adalah munculnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia. Upaya ini dilakukan

karena pendidikan di Indonesia dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berkarakter

belum sepenuhnya berhasil.

Seiring dengan bergulirnya reformasi, sekitar tahun 2000an digulirkanlah kurikulum berbasis

kompetensi yang membidangi lahirnya pendidikan budi pekerti, bahkan pendidikan karakter menjadi

tema peringatan hari Pendidikan Nasional pada tahun 2011 dengan tema “Pendidikan Karakter

sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa, Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti” (Narwanti, Sri 2011:11).

Rencana aksi nasional pendidikan karakter Kementerian Pendidikan Nasional (kemendikas) harus

segera disusun dan tertuang dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada

RPJM tahap I (2011-2014), langkah-langkah yang diprioritaskan untuk pendidikan karakter adalah 1)

Reorientasi dan penyadaran pentingnya pendidikan karakter, 2) Penyusunan perangkat kebijakan

terpadu dan pemberdayaan pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan pendidikan karakter

secara efektif, dan 3) Pelaksanaan, pemantapan dan evaluasi pendidikan karakter (Narwanti, Sri

2011:20).

Penanggulangan atas runtuhnya pendidikan karakter adalah dengan menghilangkan atau

memperbaiki faktor-faktornya. Terdapat lima ranah pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter

yang baik, yaitu: keluarga, diri sendiri, pemerintah, sekolah dan masyarakat (Mustari, Mohammad,

2011:XV). Pendidikan karakter pada sekolah formal berlangsung pada lembaga pendidikan TK/RA,

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi (Narwanti, Sri: 2011:11). Menurut Mustari,

Muhammad, salah satu pengembangan pendidikan karakter dapat melalui pendidikan jasmani dan

rekreasi, walaupun tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi, termasuk kondisi keuangan

(2011:XV). Menurut Presiden Republik Indonesia yang pertama Ir. Soekarno, mengatakan pada tahun

1957 bahwa pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga dalam pembentukan character building

dan dilanjutkan pada tahun 1961 Presiden Ir. Soekarno menggariskan dasar-dasar baru dalam

kehidupan olahraga di Indonesia, yaitu bahwa olahraga mempunyai fungsi yang penting dalam

membangun manusia Indonesia baru yaitu manusia yang berpotensi patriotis, dinamis, aktif, sehat

dan kuat fisik serta mentalnya (Soegiyono, 1995;2).

Disamping itu, nilai-nilai karakter bangsa seperti kejujuran, sportifitas, disiplin, kreatif,

mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air dan sebagainya belum digarap dengan maksimal,

untuk itu sekarang sangat perlu bagaimana mengupayakan pembelajaran pendidikan jasmani

kesehatan dan olahraga selalu didampingi dengan peningkatkan nilai karakter bangsa, sehingga siswa

ataupun mahasiswa setelah mengikuti pengajaran pendidikan jasmani dan kesehatan atau olahraga

dapat memiliki nilai karakter bangsa yang diinginkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

khasanah kehidupan bermasyarakat.

Kedekatan antara nilai, peran dan kedudukan karakter bangsa dalam olahraga dan pendidikan

jasmani tidak terbantahkan lagi. Nilai-nilai karakter bangsa hendaknya ada pada setiap mata kuliah di

Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes), tidak terkecuali pada Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

yang lebih banyak berada di lapangan terkait dengan tuntutan pengajaran praktik. Mata kuliah dasar

gerak renang pada mahasiswa FIK Unnes, selama ini cenderung kurang melibatkan atau



PROCEEDING

SEMINAR NASIONAL KONSERVASI DAN KUALITAS PENDIDIKAN 2014

ISBN: 978-602-14696-1-3

60

memperhatikan nilai-nilai karakter bangsa. Pola pengajaran yang dilaksanakan berlangsung

konservatif, artinya semua mahasiswa dianggap sama selaku subyek pendidikan (peserta didik)

cenderung belum banyak memperhatikan karakter bangsa. Pembelajaran renang di Jurusan

Kepelatihan Olahraga sampai saat ini secara nyata nilai-nilai karakter bangsa belum dilibatkan

didalam kurikulum, sehingga perlu adanya usaha-usaha konkrit antara lain dengan memasukkan nilai-

nilai karakter bangsa didalam program pengajaran umumnya dan khususnya pengajaran renang.

Harapannya adalah setelah dimasukkan dalam program pengajaran, mahasiswa memiliki karakter

bangsa yang dapat dihandalkan, sehingga mahasiswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang

dapat membanggakan orang tua, agama, bangsa dan Negara.

Renang merupakan olahraga sejak manusia ada di muka bumi. Renang digemari oleh anak-

anak sampai orang dewasa, pelaksanaannya mudah, murah dan aman. Renang dapat digunakan

sebagai sarana untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Gaya renang, baik dalam pendidikan jasmani

ataupun prestasi ada 4, yaitu; 1) renang gaya bebas, 2) renang gaya punggung, 3) renang gaya dada

dan 4) renang gaya kupu-kupu.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3

menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karakter diartikan sebagai sifat manusia yang tergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter

adalah sifat kejiwaan, ahlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau kelompok orang

(Fitri, Agus Zaenul, 2012: 20). Karakter memiliki tabiat, sifat-sifat kejiwaan, ahlak atau budi pekerti

yang membedakan seseorang dengan yang lain (Narwati, Sri, 2011: 1-2). Pendidikan karakter adalah

sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung

komponen-komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekat serta adanya kemauan dan tindakan

untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia,

lingkungan maupun bangsa sehingga terwujud insan kamil (Aunillah, Nurla Isana, 2011: 18-19).

Pendidikan karakter adalah sebuah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang

meliputi komponen pendidikan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut (Narwati, Sri, 2011: 14). Pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk

kebiasaan sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik

dan bijaksana serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari (Fitri, Agus Zaenul, 2012: 21).

Pilar-pilar karakter yang dapat dikembangkan dalam dunia pendidikan maupun masyarakat

antara lain; cinta tanah air, tanggungjawab, disiplin, mandiri, jujur, hormat, santun, kasih sayang,

kepedulian, kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, adil, kepemimpinan, baik dan rendah hati,

toleransi, cinta damai dan persatuan (Narwati, Sri, 2011; 25-26). Menurut pusat kurikulum

pengembangan dan pendidikan budaya dan karakter bangsa; pedoman sekolah (2009; 9-10) dalam

Nurwati, Sri (2011; 28-30) menjabarkan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari

agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional meliputi; religius, jujur, toleransi, disiplin,

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,

menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan

tanggung jawab.

Menurut Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, sedikitnya ada lima hal dasar tujuan

pendidikan karaker yaitu; membentuk manusia Indonesia yang bermoral, cerdas dan rasional,

inovatif dan suka bekerja keras, optimis dan percaya diri serta berjiwa patriot (Aunillah, Nurla Isna,

2011: 97-103). Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam rangka menjalankan pendidikan

karakter yaitu; partisipasi masyarakat, kebijakan pendidikan, kesepakatan, kurikulum terpadu,

pengalaman pembelajaran, evaluasi, bantuan orang tua, pengembangan staf dan program kegiatan.
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Dari komponen diatas, yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu komponen kurikulum terpadu

dimana kurikulum pendidikan karakter yang dipadukan dengan kurikulum yang sudah ada berlaku

untuk semua peserta didik dan menerima perlakuan yang sama. Peneliti tertarik tentang pendidikan

karakter di Perguruan Tinggi yang sampai saat ini belum banyak diteliti, yaitu melalui metode

pembelajaran renang berbasis karakter bangsa pada mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Tujuan penelitian ini yaitu ingin

mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang dapat digunakan pada pengajaran renang berbasis

karakter bangsa dan kontribusi nilai-nilai karakter pengajaran renang berbasis karakter bangsa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pengembangan (development research) dengan dua

tahap, yaitu 1). Mengumpulkan bahan-bahan atau data penelitian tentang pendidikan karakter dan

membuat model kurikulum terpadu pendidikan karakter, dan 2). Membuat model kurikulum terpadu

pendidikan karakter dan menguji model kurikulum terpadu pendidikan karakter. Variabel yang

diamati adalah 1) mahasiswa sebagai variabel input, 2). Pra Model pendidikan karakter sebagai

variabel proses, dan 3). Hasil evaluasi pendidikan karakter sebagai output dalam kinerja proses

pembelajaran renang berkarakter bangsa. Data yang dikumpulkan adalah 1). Nilai-nilai pendidikan

karakter, 2). Pra model kurikulum pendidikan karakter dan hasil evaluasi pendidikan karakter dari

proses pembelajaran berkarakter oleh dosen pengampu mata kuliah renang. Instrumen penelitian

tersusun dalam Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Kontrak Perkuliahan pada mata kuliah

renang. Rencana penelitian terdiri dari: a). Perencanaan yaitu membuat perijinan dan melihat jadwal

kuliah renang, b). Pelaksanaan penelitian terdiri dari: mengumpulkan nilai-nilai karakter bangsa dan

membuat pra model kurikulum terpadu pendidikan karakter, c). Observasi, dengan melakukan

pengamatan pelaksanaan pra model kurikulum terpadu pendidikan karakter, d). Refleksi, melakukan

analisis pada data yang diperoleh untuk merancang kembali model kurikulum terpadu pendidikan

karakter. Analisis data menggunakan Interactive Analysis Model, yaitu 1). Sajian data, 2). Reduksi data

dan 3). Verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini adalah Silabus, Satuan Acara Perkuliahan dan Kontrak Perkuliahan yang

digunakan untuk mengajar renang di Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK Unnes yang belum

ditambah nilai-nilai karakter. Kurikulum terpadu karakter bangsa yang disajikan pada hasil penelitian

ini, hanya mengambil dari salah satu mata kuliah saja, yaitu renang. Penyajian ini akan dipaparkan

secara terpadu di silabus dan satuan acara perkuliahan.

Sebelum dibicarakan lebih lanjut, kiranya perlu mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang

dapat dimasukan pada mata kuliah olahraga. Sulistyowati, Endah menjelaskan nilai karakter yang

dapat masuk dalam bentuk olahraga adalah hidup sehat, disiplin, kerjasama, menghargai karya dan

prestasi orang lain serta percara diri (2012: 64). Lebih lanjut dikatakan, nilai karakter yang dapat

dikembangkan pada mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan adalah disiplin, kerja keras,

menghargai prestasi, dan sehat. Sedangkan menurut Wiyani, Novan Ardi, pengintegrasian pendidikan

karakter dengan kegiatan olahraga adalah sportifitas, menghargai prestasi, kerja keras, cinta damai,

disiplin dan jujur (2012: 111). Disamping itu menurut Narwati, Sri, distribusi nilai-nilai karakter

kedalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah bergaya hidup sehat,

kerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain (2011: 86).

Dari beberapa pendapat di atas, nilai-nilai tersebut akan diintegrasikan kedalam kurikulum

mata kuliah renang yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai karakter kedalam silabus dan satuan
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acara perkuliahan. Kita dapat memilih nilai-nilai karakter mana yang sesuai dengan mata kuliah yang

diampu, kemudian menentukan nilai-nilai karakter mana yang sebagai prioritas utama dan prioritas

tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai karakter bangsa yang diintegrasikan kedalam silabus

renang yaitu; jujur, disiplin, sportifitas, percaya diri dan mandiri. Sedangkan nilai-nilai karakter yang

diintegrasikan kedalam SAP yaitu; religius, berpikir kritis, percaya diri, dan kerja keras. Dari hasil

penelitian ternyata nilai-nilai karakter sudah diajarkan tetapi tidak secara eksplisif dituangkan dalam

silabus maupun satuan acara perkuliahan, misalnya; ketika awal kuliah mahasiswa melaksanakan

do’a bersama, hal ini menyangkut nilai religius. Pada saat materi pengenalan air mahasiswa disuruh

mengambil koin di dasar kolam 1 meter, ini menyangkut nilai keberanian. Pada kurikulum terpadu,

nilai-nilai karakter bangsa sudah dimasukkan secara terpadu pada silabus dan satuan acara

perkuliahan, oleh karena itu lebih diketahui nilai-nilai karakter bangsa apa saja yang digunakan pada

pembelajaran renang sehingga dalam melakukan evaluasi sudah ahrus dikembangkan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai-nilai karakter bangsa yang menjadi prioritas pada pembelajaran renang dimasukkan pada

Silabus dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP).

2. Kontribusi nilai-nilai karakter bangsa pada mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK Unnes

memiliki tingkat sportivitas, percaya diri, kejujuran, religious dan berpikir kritis yang baik.
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