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ABSTRAK 

 

ALAN ALFIANSYAH PUTRA KARO - KARO. Perbedaan Hasil 

Pembentukan Karakter Siswa Studi Kasus: Pada Sekolah Full Day School, 

Ekstrakurikuler, Dan Atlet Pelajar. Tesis. Medan : Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan, Februari 2019. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil pembentukan karakter 

siswa studi kasus: pada sekolah full day school, ekstrakurikuler, dan atlet pelajar. 

metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

pendekatan ex post facto. subjek penelitian ini adalah siswa yang berada pada 

lokasi full day school, ekstrakurikuler, dan atlet pelajar. teknik pengumpulan data 

menggunakan sebaran angket yang sudah disetujui oleh validator ahli dan dengan 

perhitungan kevaliditan butir soal. analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

anava satu arah. berdasarkan hasil analisis statistik dari output spss nilai 

probabilitas signifikansi 0,071 > 0,05, dan juga                          , 

maka hipotesisnya adalah    di terima    di tolak. Hasil Penelitian ini 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan hasil pembentukan karakter siswa studi 

kasus pada sekolah full day school, ekstrakurikuler dan atlet pelajar. 
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ABSTRAK 

 

ALAN ALFIANSYAH PUTRA KARO - KARO. Differences in the Results of 

Forming Case Study Student Characters: At Full Day School, Extracurricular, and 

Student Athletes. Thesis. Medan: Postgraduate Program Universitas Negeri 

Medan, February 2019. 

This study aims to determine the differences in the results of character formation 

of student case studies: in full day school, extracurricular, and student athletes. the 

method used is quantitative descriptive using the ex post facto approach. the 

subjects of this study were students who were in full day school, extracurricular, 

and student athletes. Data collection techniques use the distribution of 

questionnaires that have been approved by expert validators and by calculating the 

validity of items. Data analysis in this study used one-way ANOVA. based on the 

results of statistical analysis of the SPSS output the significance probability value 

is 0.071> 0.05, and also F_count 2.744 <F Table 3.13, then the hypothesis is Ho 

accepted Ha is rejected. The results of this study indicate that there are no 

differences in the results of character formation of student case studies in full day 

school, extracurricular and student athletes. 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur pertama sekali penulis ucapkan kekhadirat Allah  yang 

atas rahmat dan nikmat yang diberikan- Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis 

ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Medan. 

Kecerdasan saja tidak cukup dalam menghadapi tuntutan mewujudkan 

sebuah impian Indonesia Emas, karakter juga merupakan hal yang sangat penting 

untuk mewujudkan impian besar tersebut. Dalam hal pembentukan karakter, dapat 

dilakukan di dalam pendidikan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Tesis ini terdiri 

dari beberapa bagian yang bagian besarnya sebagai berikut:  

Bab I terdiri dari pendahuluan yang mendeskripsikan alasan-alasan 

mengapa penelitian ini dilakukan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian. 

Bab II tentang kajian pustaka pendidikan karakter, sekolah full day school, 

esktrakurikuler dan atlet pelajar, juga kerangka konseptual dan hipotesis.  

Bab III tentang metode penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel, 

desain penelitian, defenisi operasional, teknik pengumpulan data, prosedur 

penelitian, dan teknik analisi data.  

Bab IV berisikan tentang hasil pengolahan dan analisis data, kemudian 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pada akhir bagian ini dibahas hasil 

temuan dan landasan teori yang diuraikan sebelumnya dan teori lain yang relevan.  

Bab V berkaitan dengan kesimpulan dari penelitian, implikasi setelah 

melakukan penelitian ini dan saran yang dapat dijadikan sebuah pertimbangan 

dalam kebijakan dan penelitian.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan tesis ini 

terdapat kekurangan – kekurangan, apabila terdapat kesalahan kata-kata yang 

kurang berkenan dan saya memohon kritik dan saran yang membangun demi 

perbaikan di masa depan.   
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       Penulis, 

 

 

 

Alan Alfiansyah Putra Karo karo 
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