Lampiran 2
3.6.1 Tabel Penjaring data nilai-nilai pendidikan karakter Hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa (Religius) dalam
Naskah Drama Karangan Siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Sumberwringin.

No

1.

Kode Data

NDS.K1.HTYME.D1

Temuan Data

Ibu camat: asskum.. assalamualaikum.

Data Deskripsi

75

Temuan data disamping merupakan nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
Tuhan yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan (2007, hal. 33) mengungkapkan
nilai pendidikan karakter hubungannya
dengan Tuhan yang Maha Esa adalah pikiran,
perkataan, dan tindakan seseorang yang
diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai
ketuhanan dan/atau ajaran agamanya. Pada
kutipan naskah drama disamping
menunjukkan ibu camat sedang
mengumpulkan seluruh warganya untuk
membicarakan masalah hari raya kurban
kemudian ibu camat menyapa seluruh warga
dengan ucapan “assalamualaikum”. Dalam
islam assalamualaikum artinya semoga Allah
melimpahkan keselamatan dan Rahmat-Nya
untukmu. Dan pada data tersebut ibu camat
mendoakan warganya agar selalu diberikan
keselamatan hal tersebut mencerminkan
perkataan dan tindakan nilai-nilai ketuhanan
atau ajaran agamanya diterapkan pada
masyarakat.

Nilai karakter hubungannya manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa
(Religius).
√

2.

NDS.K1.HTYME.D2

.Warga : wa’askum.. wassalamualaikum.
.

3.

NDS.K1.HTYME.D29

Pak toyib: nak, nanti kamu akan
mendapatkan syurganya Allah
begitu juga dengan bapak akan
mendapat pahala, mau ya nak?
Nanti bapak belikan semua apa
yang kamu minta, sebagai tanda
sayang bapak ke been Soleh.

√

√

76

Temuan data disamping merupakan nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
Tuhan yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan (2007, hal. 33) mengungkapkan
nilai pendidikan karakter hubungannya
dengan Tuhan yang Maha Esa adalah dengan
pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang
yang diupayakan selalu berdasarkan pada
nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran
agamanya. Pada kutipan naskah drama
disamping menunjukkan saat berkumpul
semua seluruh warga dan ibu camat lalu warga
menjawab salam dari ibu camat
“wassalamualaiku”, yang artinya dan semoga
keselamatan dan rahmat Allah serta
keberkahanNya terlimpah juga kepada kalian.
Artinya warga juga megucapkan perkataan
yang baik. perilaku dan tindakan tersebut
menyatakan bahwa warga juga mendoakan ibu
camat agar selalu diberi kesalamatan.
Temuan data disamping merupakan nilai
karakter hubungannya manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan ( 2007, hal. 33) nilai pendidikan
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa
adalah pikiran, perkataan, dan tindakan
seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan
pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau
ajarangamanya. Pada kutipan naskah drama
disamping menunjukkan, Ayah sholeh
tersebut mengingatkan Sholeh untuk
menjalankan perintah ALLAH berdasarkan
nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama yang
dianutnya. Pak Sholeh ingin mencontoh Nabi

4.

NDS.K1.HTYME.D45

Pak Bupati: idul adha adalah hari raya Islam.
Pada hari ini diperingati peristiwa
kurban, yaitu ketika
Nabi Ibrahim, yang bersedia
untuk mengorbankan putranya
untuk Allah, kemudian
sembelihan itu digantikan olehNya dengan domba.

√

77

Ibrahim yang mengurbankan anaknya Ismail
kemudian diganti hewan ternak oleh Allah
SWT. Namun hal tersebut hanya terjadi pada
Nabi, dan manusia hanyalah berkurban hewan
ternak. saat semua warga mengetahui apa itu
hari raya kurban, maka seluruh warga akan
menyumbangkan apapun yang mereka miliki
termasuk hewan ternak dan pak Toyib ingin
menyumbangkan anaknya sebagai kurban
apabila si Sholeh menyanggupinya maka nanti
pak Toyib akan memberikan semua yang
Sholeh inginkan. Dan pak Toyib juga
menjelaskan bahwa Sholeh akan mendapatkan
surga. Apabila seorang Ayah mengajarkan
kebaikan kepada anaknya tentang ajaran
agama maka ALLAH akan memberinya surga.
Temuan data disamping merupakan nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
Tuhan yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan (2007, hal. 33) mengungkapkan
nilai pendidikan karakter hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa
adalahberkaitan dengan pikiran, perkataan,
dan tindakan seseorang yang diupayakan
selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan
dan/atau ajaran agamanya. Pada kutipan
naskah drama disamping menunjukkan, saat
itu warga tidak memahami tentang hari raya
kurban lalu seluruh warga diarahkan untuk
berkumpul di Aula Magdanaskar karena pak
Bupati ingin menjelaskan apa itu hari raya
kurban . Pak bupati menjelaskan tentang hari
raya kurban, hari raya kurban itu adalah
kewajiban sebagai umat muslim untuk

5.

NDS.K2.HTYME.D23

Aura

: “Alhamdulillah sehat bu , oiya ini
mau bikin kue apa ya bu”

6.

NDS.K2.HTYME.D34

Dinar

: “amien semoga saja kita
menjadi teman dunia akhirat dan
allah selalu meridhoi kita”

√

√

78

berkurban bagi yang mampu seperti kambing,
domba atau sapi. Apa yang dijelaskan pak
bupati adalah untuk mengingatkan warganya
agar merayakan hari raya kurban dan
mengurbankan hewan ternaknya untuk
dijadikan kurban
Temuan data disamping merupakan nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
Tuhan yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan (2007, hal. 33) mengungkapkan
nilai pendidikan karakter hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa(Religius)
adalah berkaitan dengan pikiran, perkataan,
dan tindakan seseorang yang diupayakan
selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan
dan/atau ajaran agamanya. Pada kutipan
naskah drama disamping menunjukkan pada
saat liburan sekolah saat itu Aura sedang
bermain kerumah Dinar dan Raya, lalu Ibu
Rifah menyapa Aura dan menanyakan kabar
kedua orang tuanya lalu Aura mengucapkan
perkataan “alhamdullillah” yang airtinya
perkataan baik bahwa dirinya selalu bersyukur
dengan nikmat apapun yang Allah berikan dan
perktaan itu diungkapkan oleh Aura dirinya
mengucapkan syukur karena dia
menggungkapkan bahwa kedua orang tuanya
dalam keadaan sehat.
Temuan data disamping merupakan nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
Tuhan yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan (2007, hal. 33) mengungkapkan
nilai pendidikan karakter hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha esa adalahberkaitan

7.

NDS.K2.HTYME.D37

Ibu rifah

: “ya sudah kamu sabar
saja ya, namanya
kehidupan pasti begitu ada
yang membenci da nada
yang menyukai, kita tidak
boleh membalasnya
dengan kejahatan biar
ALLAH SWT yang
membalasnya karena
ALLAH tau mana yang
benar dan mana yang
salah”

√

79

dengan pikiran, perkataan, dan tindakan
seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan
pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran
agamanya. Pada kutipan naskah drama
disamping menunjukkan Dinar berharap
bahwa Allah akan mengabulkan
permintaanya. Dan Dinar berharap bahwa
Allah SWT selalu meridhoinya berteman
dengan Aura. Pada saat itu mereka sedang
asyik membuat kue. Lalu mereka
membicarakan tentang pertemanan mereka
dan Ibu Rifah berharap bawa pertemanan
mereka bisa selalu akur dan tidak tengkar .
kemudian Dinar mengucapkan perkataan
Amin yang artinya kabulkanlah. Dinar
berharap bahwa Allah akan mengabulkan
permintaanya.
Temuan data disamping merupakan nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
Tuhan yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan (2007, hal. 33) mengungkapkan
nilai pendidikan karakter hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah
berkaitan dengan pikiran, perkataan, dan
tindakan seseorang yang diupayakan selalu
berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan
dan/atau ajaran agamanya. Pada kutipan
naskah drama disamping menunjukkan Dinar
memberitahu kepada Ibunya bahwa Aura
dikelasnya seallu dihina dan selalu di ejek
oleh temen-temannya. Namun ibu rifah
mengajarkan bahwa Aura tidak boleh
membalasnya .Ibu Rifah mengatakan bahwa
perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan

8.

NDS.K4.HTYME.D9

Ummi Rofiqoh: Untuk acara maulid nabi..

9.

NDS.K4.HTYME.D86

Ahmad

: Astaghfirulloh Lillah….

√

√

80

begitu sebaliknya perbuatan jahat akan dibalas
dengan kejahatan. Dalam bersikap atau
bertindak tidak boleh membalas perbuatan
yang tidak baik pada kita , dan harus yakin
bahwa Allah yang akan membalasnya.
Temuan data disamping merupakan nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
Tuhan yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan (2007, hal. 33) mengungkapkan
nilai pendidikan karakter hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah
berkaitan dengan pikiran, perkataan, dan
tindakan seseorang yang diupayakan selalu
berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan
dan/atau ajaran agamanya. Pada kutipan
naskah drama disamping menunjukkan saat itu
ada acara maulid nabi dan ummi Rofiqoh
sedang membuat kue. Lalu Ummi Rofiqoh
meminta bantuan kepada anaknya untuk
membuat kue. Kemudian Tolillah bertanya
untuk apa membuat kue sebanyak itu lalu
ummi rofiqoh menjawab “untuk acara maulid
Nabi. Acara maulid Nabi adalah memperingati
hari lahirnya Nabi Muhammad
Sallawahualaihiwasaalam.
Temuan data disamping merupakan nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
Tuhan yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan (2007, hal. 33) mengungkapkan
berkaitan dengan pikiran, perkataan, dan
tindakan seseorang yang diupayakan selalu
berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan
dan/atau ajaran agamanya. Dikatakan nilainilai pendidikan karakter Hubungannya

10.

NDS.K5.HTYME.D14

Ilham

: innalillah wainnalillahi
rojiun, ya allah aku ngak
nyangka nenek pergi (tibatiba meneteskan air mata)

√

81

dengan Tuhan yang Maha Esa (Religius).
Pada kutipan naskah drama disamping
menunjukkan saat itu pembagian kue dan ada
yang tidak kebagian dan kakaknya
mengingatkan pesan ibunya. Lalu Tolilah
menjabnya iya kak dan Ahmad
mengungkapkan perkataan “astagfirulloh”
artinya ampunilah. Ahmad mengucapkan
perkataan baik yang berdasarkan pada nilainilai ketuhanan agar selalu menjaga lisannya
dan mengucapkan kata-kata baik.
Temuan data disamping merupakan nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
Tuhan yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan (2007, hal. 33) mengungkapkan
nilai pendidikan karakter hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa (Religius)
berkaitan dengani pikiran, perkataan, dan
tindakan seseorang yang diupayakan selalu
berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan
dan/atau ajaran agamanya. Dikatakan nilainilai pendidikan karakter Hubungannya
dengan Tuhan yang Maha Esa (Religius).
Pada kutipan naskah drama disamping
menunjukkan saat akan sholat tiba-tiba Ilham
diberitahu oleh Ibunya bahwa Neneknya
sudah meninggal dunia. Kemudian Ilham
mengucapkan kata innalillahi
wainnnailahirajiun yang artinya dan sungguh
kami kan berikan cobaan kepadamu, dengan
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan,
harta, jiwa dan buah-buahan. dan beriklannlah
kabar gembira kepada orang-orang sabar .
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa

11.

NDS.K6.HTYME.D8

: Naskah Drama Siswa
: Kelompok
: Nilai Pendidikan Karakter Hubungannya Dengan Tuhan Yang Maha Esa (Religius)
: Dialog

√

82

KET :
NDS
K
HTYME
D

Angga: “kek udah dzuhur mari kita sholat
berjamaah di Masjid kek”

musibah, mereka mengucapkan “inna lillahi
wa innaa ilaihi raaji’un”. Jadi sebagai umat
islam yang baik Ilham mengucapkan
innalillahiwainnailahi rajiun karena tertimpa
musibah, yaitu nenek kesayangannya
meninggal dunia.
Temuan data disamping merupakan nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
Tuhan yang Maha Esa (Religius). Menurut
Gunawan (2007, hal. 33) mengungkapkan
nilai pendidikan karakter hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa (Religius)
adalah berkaitan dengan pikiran, perkataan,
dan tindakan seseorang yang diupayakan
selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan
dan/atau ajaran agamanya. Dikatakan nilainilai pendidikan karakter Hubungannya
dengan Tuhan yang Maha Esa (Religius).
Pada kutipan naskah drama disamping menu
jukkan saat itu Angga dan kakenya sedang
asyik berbicara namun angga mengingatkan
untuk sholat berjamaah terlebih dahulu.
Perilaku seorang cucu kepada kakeknya untuk
mengingatkan kewajibannya sebagai seorang
muslim sholat dzuhur berjamaah di
Masjid.Angga cucu yang baik hati yang tidak
pernah lupa untuk selalu mengingatkan
sholat.

83

3.6.2Tabel Penjaring data nilai-nilai pendidikan karakter Hubungannya dengan diri sendiri dalamNaskah Drama Karangan
Siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Sumberwringin.

No

Kode data

Temuan Data

Data Deskripsi
J

1.

NDS.K3.HDS.D
10

Rahman : “ aku minta
maaf tidak sengaja
niel aku janji kalau
Hpmu rusak aku
akan menggantinya
tapi aku nyicil
bayarnya”

Temuan data disamping
merupakan nilai pendidikan
karakter hubungannya manusia
dengan diri sendiri yaitu
bertanggung jawab. Menurut
Gunawan(2007, hal. 33)
menjelaskan bertanggung jawab
adalah sikap dan perilaku seseorang
untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya yang seharusnya dia
lakukan terhadap diri sendiri,
masyarakat, lingkungan, (alam,
sosial, dan budaya), negara dan
Tuhan YME. Pada kutipan naskah
drama disamping menunjukkan
bertanggung Jawab karena pada
saat itu Rahman datang kerumah
Daniel lalu mereka berbincangbincang dan tanpa sengaja Rahman
menjatuhkan Hp milik Daniel, lalu
Rahman meminta maaf dan akan
menggantinya apabila ada
kerusakan namun dengan
lembutnya Daniel mengatakan
bahwa Hpnya baik-baik saja.

BJ
√

Nilai karakter hubungan dengan diri sendiri
BHS
D
KK
PD
BW
BLK

M

IT

CI

84

2.

NDS.K2.HDS.D
29

Aura: “bu gimana kalau
kita membuat kue
cake, siapa tau
banyak peminatnya,
aku tau kok bu
membuat cake yang
enak banget nanti
aku jual online bu,
jadi mungkin
peminatnya banyak
bu, disana kita akan
mendapat orderan
bu, jadi mungkin
bahkan setiap hari
orderannya bu”

3.

NDS.K5.HDS.D
10

Ilham

√

√

85

: maaf yah aku
tadi masih
bermain sama
teman-teman.
Aku tau aku salah
yah aku minta
maaf

Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter
hubungannya manusia dengan diri
sendiri yaitu berjiwa wirausaha.
Menurut Gunawan (2007, hal. 33)
menjelaskan bahwa berjiwa
wirausaha adalah sikap dan perilaku
yang mandiri dan pandai atau
berbakat mengenali produk baru,
menentukan cara produksi baru,
menyusun operasi untuk pengadaan
produk baru. Pada kutipan naskah
drama disamping menunjukkan
berjiwa wirausaha, karena pada
saat membuat kue Aura ikut
membantu Ibu rIfah lalu Aura
memberi saran tentang kue baru
yang mungkin bisa membantu ibu
rifah dengan cara dijual Online lalu
ibu Rifah menyanggupi saran dari
Aura.Aura ingin membuat produk
baru mengenai prmbuatan kue yang
ingin Aura sarankan, kepada ibu
dinar dengan cara dijual online,
aura memiliki bakat dalam
membuat kue dan pandai dalam
membuat produk baru.
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter
hubungannya manusia dengan diri
sendiri yaitu jujur. Menurut
Gunawan (2007, hal. 33)
menjelaskan bahwa jujur
merupakan perilaku yang

4.

NDS.K5.HDS.D
27

Juned

: ya udah kalau
begitu nanti sore
kita jogging yuk
biar sehat,

√

86

didasarkan pada upaya menjadikan
dirinya sebagai seorang yang selalu
dapat dipercaya dalam
perkataan,tindakan dan pekerjaan,
baik terhadap diri maupun pihak
lain.Pada kutipan naskah drama
disamping menunjukkan jujur,
karena saat pulang bermain ilham
pulangnya telat lalu ditanya oleh
sang Ayah kenapa telat, lalu Ilham
menjelaskan dengan sejujurnya
bahwa Iham masih bermain dengan
teman-temannya. Ilham mengakui
kesalahannya bahwa dia tidak
langsung pulang masih main
bersama-teman-temannya sehingga
ucapannya atau perkataanya dapat
dipercaya.
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter
hubungannya manusia dengan diri
sendiri yaitu bergaya hidup sehat.
Menurut Gunawan (2007, hal. 33)
bergaya hidup sehat merupakan
upaya untuk menerapkaan
kebiasaan yang baik dalam
menciptakan hidup yang sehat dan
menghindarkan kebiasaan buruk
yang dapat mengganggu kesehatan.
Pada kutipan naskah drama
disamping menunjukkan Suatu
perilaku untuk hidup sehat karena
juned mengajak ilham untuk
jogging hal tersebut mencerminkan

5.

NDS.K5.HDS.D
38

Juned: jangan lupa bawa
air putih ham, nanti
kamu kehausan, air
putih kan bagus
buat kesehatan

√

87

bahwa juned peduli dengan
kesehatan fisikan dan menerapkan
kebiasaan hidup sehat, karena
sepulang sekolah nanti Juned ingin
mengajak Ilham untuk Jogging agar
badannya sehat. Namun Ilham
meminta untuk Juned
menjemputnya dirumahnya supaya
diperbolehkan oleh orang tuanya.
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter
hubungannya manusia dengan diri
sendiri yaitu bergaya hidup sehat.
Menurut Gunawan (2007, hal. 33)
bergaya hidup sehat merupakan
upaya untuk menerapkaan
kebiasaan yang baik dalam
menciptakan hidup yang sehat dan
menghindarkan kebiasaan buruk
yang dapat mengganggu kesehatan.
Pada kutipan naskah drama
disamping menunjukkan bergaya
hidup sehat, karena saat akan
berangkat jogging Juned
mengingatkan Ilham untuk tidak
lupa membawa air putih.manfaat air
putih untuk menjaga system tubuh
sangatlah penting, minum air putih
akan membilas racun di organ vital
, membawa nutrisi ke sel tubuh, dan
menghasilkan kelembapan bagi
jaringan telinga, hidung, dan
tenggorokan. Tubuh yang kurang
cairan bisa menyebabkan dehidrasi

apalgi saat jogging badan terasa
capek dan haus sehingga air putih
sangatlah penting untuk dibawa .

KET :
NDS
K
HDS
D
J
BJ
BHS
D

: Naskah Drama Siswa
: Kelompok
: Nilai Pendidikan Karakter Hubungannya Dengan Diri Sendiri
: Dialog
: Jujur
: Bertanggung Jawab
: Bergaya Hidup Sehat
: Disiplin

PD
BW
BLK
M
IT
CI
KK

: Percaya Diri
: Berjiwa Wirausaha
: Berfikir Logis Kreatif
: Mandiri
: Ingin Tahu
: Cinta Ilmu
: Kerja Keras

88

3.6.3Tabel Penjaring data nilai-nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan sesama yang terdapat pada naskah
drama karangan siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Sumberwringin.
Kode data

Temuan Data

1.

NDS.K1.HS.D20

Pak toyib: tadi bapak ada
pertemuan di aula
madagaskar, katanya
besok semua warga
diwajibkan kurban.

2.

NDS.K2.HS.D5

Dinar : “jangan begitu Raya, kita
kan sebagai anak harus
membantu orang tua kita
selagi kita bisa, lagian
Cuma buat kue habis itu

Data Deskripsi

Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter dalam
hubungannya dengan sesama ,yaitu
sadar akan hak dan kewajiban diri
dan orang lain. Menurut gunawan
((2007, hal. 34) sadar akan hak dan
kewajiban diri dan orang lain
merupakan sikap tahu dan mengerti
serta melaksanakan apa yang
menjadi milik/hak diri sendiri dan
orang lain serta tugas/kewajiban
diri sendiri serta orang lain. Pada
kutipan naskah drama disamping
menunjukkan sadar akan hak dan
kewajiban, kareana pak toyib
menyampaikan pesan Bupati
kepada seluruh warga madagaskar
untuk melakukan kurban. Dan
himpauan itu diwajibkan untuk
berkurban bagi yang mampu.
Berkurban merupakan kewajiban
bagi setiap muslim yang mampu.
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter dalam
hubungannya dengan sesama ,yaitu
sadar akan hak dan kewajiban diri
dan orang lain. Menurut Gunawan

Nilai pendidikan karakter hubungan dengan sesame
SAHDK
PPAS
S
D
√

√

89

No

kita ngantarkan kepasar”

3.

NDS.K3.HS.D11

√

90

Rahman:“Ya sudahlah niel tidak
papa lagian HPnya tidak
kenapa-kenapa lain kali
jangan gitu ya aku tidak

((2007, hal. 34) sadar akan hak dan
kewajiban diri dan orang lain
merupakan sikap tahu dan mengerti
serta melaksanakan apa yang
menjadi milik/hak diri sendiri dan
orang lain serta tugas/kewajiban
diri sendiri serta orang lain. Pada
kutipan naskah drama disamping
menunjukan Dinar menjelaskan
bahwa kita sebagai anak sudah
sepatutnya membantu meringankan
pekerjaan orang tua, dan dinar
mengerti bahwa itu adalah tugas
sebagai anak untuk selalu
membantu orang tua Dinar
merupakan anak yang baik yang
selalu membantu pekerjaan ibunya
ketika sekolah libur atau disela
waktu senggang. Dinar sadar akan
hak dan kewajiban sebagai seorang
anak, karena saat sedang liburan
Dinar dan Raya bingung mau
ngapain. Akhirnya Dinar mengajak
Raya untuk membantu Ibunya
membuat kue namun Raya
menolaknya kemudian Dinar
mengatakan bahwa membantu
orang tua merupkan kewajiban
yang harus ia lalukan sebagai
seorang anak.
Temuan data disamping
merupakannilai pendidikan karakter
dalam hubungannya dengan
sesama, yaitu santun. Gunawan

mau kalau kita sampai
bertengkar karena hal ini.
Aku tidak mau punya
musuh”

4.

NDS.K5.HS.D11

Ayah Ilham: “ya sudah sekarang
kamu mandi habis itu
sholat, kamu tidak papa
bermain asal jangan
sampai melupakan
kewajibanmu sholat 5
waktu”

√
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(2017, hal 34) menjelaskan bahwa
santun ialah sifat yang halus dan
baik dari sudut pandang tata bahasa
maupun tata perilakunya kesemua
orang. Pada kutipan naskah drama
disamping menunjukkan santun,
karena saat rahman tidak sengaja
menjatuhkan Hp milik Rahman,
Daniel memintaa maaf dan berjanji
akan menggatinya. Namun dengan
sifat lembutnya Rahman
memberitahu denga perktaaan yang
saangat sopan dan santun dia
mengatakan bahwa hpnya tidak
kenapa-kenapa dan mengatakan
kalau tidak perlu bertengkar hanya
hal spele.
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter dalam
hubungannya dengan sesama ,yaitu
sadar akan hak dan kewajiban diri
dan orang lain. Menurut gunawan
((2007, hal. 34) sadar akan hak dan
kewajiban diri dan orang lain
merupakan sikap tahu dan mengerti
serta melaksanakan apa yang
menjadi milik/hak diri sendiri dan
orang lain serta tugas/kewajiban
diri sendiri serta orang lain. Pada
kutipan naskah drama disamping
menunjjukan Ayah Ilham
memberitahu kepada Ilham untuk
tidak melupakan kewajibannya dan
itu termasuk nilai pendidikan

5.

NDS.K5.HS.D25

Juned: “jangan begitu ham kita
harus rajin, kita harus
bersyukur masih bisa
sekolah, diluaran sana
masih banyak yang ingin
sekolah tapi mereka tidak
mampu, jadi kita harus
semangat sekolah dan
mengerjakan tugas,
karena sudah kewajiban
kita untuk selalu belajar
dan belajar”

√
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karakter hubungannya dalam
sesama yaitu sadar akan hak dan
kewajiban diri sendri maumpun
orang lain. Ilham pulang
kerumahnya telat dan ilham
mengatakan bahwa dirinya masih
bermain namun sang Ayah
mengatakan bahwa dirinya tidak
papa bermain asal tidak melupakan
kewajiban sebagai sorang muslim
sholat lima waktu. hal tersebut
merupakan kewajiban yang harus
dijalankan oleh umat muslim untuk
sholat lima waktu selalu dan
menjalankan kewajibanny.
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter dalam
hubungannya dengan sesama ,yaitu
sadar akan hak dan kewajiban diri
dan orang lain. Menurut gunawan
((2007, hal. 34) sadar akan hak dan
kewajiban diri dan orang lain
merupakan sikap tahu dan mengerti
serta melaksanakan apa yang
menjadi milik/hak diri sendiri dan
orang lain serta tugas/kewajiban
diri sendiri serta orang lain. Kutipan
naskah drama disamping
menunjukkan ketika berngkat
sekolah Juned mengajak Ilham
untuk mengerjakan tugas bersama
namun Ilham mengatakan bahwa
dirinya males namun Juned
mengingatkan bahwa masih

6.

NDS.K1.HTYME
.D1

Ibu camat: Pengemuman,
pengumuman
diberitahukan kepada
seluruh warga
kahyangan untuk
berkumpul besok di aula
madagaskar.
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banyak yang tidak seberuntung
dirinya.Maka hal
tersebutmerupakan kewajiban
sebagai pelajar untuk selalu belajar
dan seharusnya sebagai seorang
pelajar sudah sepatutnya
mengerjkan tugas sekolah dan juga
harus semangat sekolah seperti
yang sudah Juned katakana bahwa
ilham harus selalu bersyukur dan
selalu tetap semangat sebagai
pelajar untuk menjalankan
kewajibannya dan lebih giat dalam
belajar. Sehingga data tersebut
dikatakan sebagai nilai pendidikan
karakter hubungannya sesama yaitu
sadar akan hak dan kewajiban.
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter
hubungannya dengan sesam, yaitu
patuh pada aturan-aturan sosial.
Menurut gunawan ((2007, hal. 34)
patuh pada aturan-aturan sosial,
sikap menurut dan taat terhadap
aturan-aturan berkenaan dengan
masyarakat dan kepentingan umum.
Kutipan naskah disamping
menunjukkan bahwa seluruh warga
berkumpul di aula Magadaskar
bahwa imbauan tersebut
memberitahu warga tentang adanya
maulid nabi. Sehingga warga nurut
dan taat pada himbauan yang telah
disampaikan, Seluruh warga

NDS.K1.HTYME
.D9

Ibu camat : hari raya kurban itu
adalah...eemmm intinya
gini, pada hari raya
kurban itu kita harus
berkurban sesuatu yang
menurut kita berharga :D

8.

NDS.K6.HTYME
.D8

Kakek: “ semenjak kedua orang tua
mu meninggal kakek
berusaha
untuk
membesarkanmu dengan
semampu kakek supaya
kamu menjadi anak yang
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7.

Magdanaskar selalu taat dengan
aturan-aturan berkenaan dengan
masyarkat.
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter
hubungannya dengan sesam, yaitu
patuh pada aturan-aturan sosial.
Menurut gunawan ((2007, hal. 34)
patuh pada aturan-aturan sosial,
sikap menurut dan taat terhadap
aturan-aturan berkenaan dengan
masyarakat dan kepentingan umum.
Kutipan naskah disamping
menunjukkan bahwa seluruh warga
berkumpul di aula Magadaskar
bahwa imbauan tersebut
memberitahu warga tentang adanya
maulid nabi. Sehingga warga nurut
dan taat pada himbauan yang telah
disampaikan, Seluruh warga
Magdanaskar selalu taat dengan
aturan-aturan berkenaan dengan
masyarkat. Seluruh warga
diwajibkan untuk patuh pada aturan
yang sudah ada dan merupakan
kepentingan umum untuk seluruh
warga madagaskar melaksanan atau
berkurban di hari raya Idul Adha.
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter dalam
hubungannya dengan sesama, yaitu
santun. Gunawan (2017, hal 34)
menjelaskan bahwa santun ialah
sifat yang halus dan baik dari sudut

sukses kelak ya” (dengan
nada
sedih
dan
meneteskan air mata)

9.

NDS.K6.HTYME
.D8

Angga: “semoga ibu dan bapak
berada disurganya Allah
ya kek semoga disana
ayah ibu bahagia dan kita
dapat bertemunya kelak di
surga
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pandang tata bahasa maupun tata
perilakunya kesemua orang.Kutipan
naskah drama disamping
menunjukkan bahwa saat waktu
senggan duduk berdua di ruang
tamu kakek dan cucunya
membbicarkan perihal tentang
kedua orang tuanya bahwasannya
saat kedua orang tua Angga
meninggal Kakeknya yang
merawatnya dari kecil hingga saat
ini. Kakek sangat menyaynginya
cucunya sehingga dengan
ucapannya yang santun kakek
sampai meneteskan air mata
berharap cucunya menjadi orang
yang sukseskelak.
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter dalam
hubungannya dengan sesama, yaitu
santun. Gunawan (2017, hal 34)
menjelaskan bahwa santun ialah
sifat yang halus dan baik dari sudut
pandang tata bahasa maupun tata
perilakunya kesemua orang.
Kutipan naskah drama disamping
menunjukkan bahwa saat waktu
senggan duduk berdua di ruang
tamu kakek dan cucunya
membbicarkan perihal tentang
kedua orang tuanya bahwasannya
saat kedua orang tua Angga
meninggal Kakeknya yang
merawatnya dari kecil hingga saat

ini. Kakek sangat menyaynginya
cucunya sehingga dengan
ucapannya yang santun kakek
sampai meneteskan air mata
berharap cucunya menjadi orang
yang sukseskelak. lalu cucunya
menjawab dengan ucapan yang
satun berharap juga bahwa kedua
orang tuanya berada di Surga.

KET :
NDS
K
HS
D
SAHDK
PPAS
S
D

: Naskah Drama Siswas
: Kelompok
: Nilai Pendidikan Karakter Hubungannya Dengan Sesama
: Dialog
: Sadar akan Hak dan Kewajiban diri dan orang lain
: Patuh Pada Aturan-aturan Sosial
: Santun
: Demokratis
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3.6.4Tabel Penjaring data nilai-nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan lingkungan yang terdapat pada
naskah drama karangan siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Sumberwringin.
No

1.

Kkode Data

NDS.K6.HL.D13

Data Temuan

Pak samsul

: “oiya kek sehabis
sholat kita ada rapat
untuk membersihkan
lingkungan dengan
warga kek, karena
sekarang kan sudah
musim hujan , jadi
kitaperlu
mengantisip[asi
terjadinya
banjir
seperti tahun-tahun
sebelumnya kek”

Deskripsi data

Nilai pendidikan Karakter
Hubunganya dengan Lingkungan

Temuan data disamping merupakan nilai
karakter hubungannya dengan
lingkungan. Teori tersebut diuangkapkan
oleh Gunawan (2017, hal .34) bahwa
hubungannya dengan lingkungan adalah
sikap dan tindakan yang selalu berupaya
mencegah kerusakan pada lingkungan
alam di sekitarnya, dan mengembangkan
upaya-upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi dan
selalu ingin memberi bantuan bagi orang
lain dan masyarakat yang membutuhkan.
kutipan naskah drama disamping
menunjukkan sikap untuk mencengah
dan mengantisipasi terjadinya bencana
pak juned ingin memberitahukan kepada
warga agar mengantisipasi terjadinya
banjir sehingga hal tersebut merupakan
upaya untuk mencegah bencana.saat
hendak berangakat ke Masjid untuk
Sholat Angga dan Kakkeknya tiba-tiba
bertemu dengan Pak RT dan memberi
tahu bahwa aka nada rapat tentang
kebersihan lingkungan.

√
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2.

NDS.K6.HL.D30

Angga

: “ bagaimana kalau
kita membersihkan
selokan-sekolakan
terus membersihkan
sampah-sampah
untuk dikubur dan
habis
itu
kita
membuat
tempat
sampah dari ban
mobil yang sudah
tidak terpakai lalu
habis itu ketika sudah
sampah menumpuk
kita bakar sampah
tersebut
lalu
membersihkannya”

”

3.

sNDS.K6.HL.D32

Pak samsul

√

√
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: “saya setuju sama
usul annga dan pak
pak ridwan, semoga
kita
semua
bias
melaksanannya
dengan baik dan
semua
warga
mematuhi
aturan,
seperti
tidak
membuang sampah
sembarangan,
membersihkan

Temuan data disamping merupakan nilai
karakter hubungannya dengan
lingkungan teori tersebut diuangkapkan
oleh Gunawan (2017, hal .34) bahwa
sikap dan tindakan yang selalu berupaya
mencegah kerusakan pada lingkungan
alam di sekitarnya, dan mengembangkan
upaya-upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi dan
selalu ingin memberi bantuan bagi orang
lain dan masyarakat yang membutuhkan.
tindakan yang harus dilakukan oleh
semua warga agar menjaga lingkungan
yang bersih dan mengembangkan upaya
untuk tetap hidup sehat dan bersih.
temuan data disamping menunjukkan
Angga mengajak seluruh warga agar
dapat terhindar dari lingkungan yang
kotor dan kembali menjaga lingkungan
yang bersih hal yang dilakukan Angga
adalah upaya untuk terbiasa hidup sehat
dan terhindar dari penyakit.
Temuan data disamping merupakan nilai
karakter hubungannya dengan
lingkungan teori tersebut diuangkapkan
oleh Gunawan (2017, hal .34) bahwa
sikap dan tindakan yang selalu berupaya
mencegah kerusakan pada lingkungan
alam di sekitarnya, dan mengembangkan
upaya-upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi dan
selalu ingin memberi bantuan bagi orang
lain. Pada kutipan naskah drama
disamping menunjukkan tindakan yang

selokan, dan sebagai
warga yang baik kita
harus selalu jaga
kesehatan, jaga pola
makan agar kita tetap
sehat”

KET :
NDS
K
HL
D

harus dilakukan oleh semua warga agar
tidak menebang pohon sembarak atau
merusak alam sekitar. Sehingga pak
Ridwan memberitahu agar warga selalu
menjaga kelestarian lingkungan dan
merawatnya supaya tidak terjadi
bencana. Akibat apabila menebang
pohon sembarangan, lingkungan akan
tercemar dan akan terjadi bencana alam.

: Naskah Drama Siswa
: Kelompok
: Nilai Pendidikan Karakter Hubungannya Dengan Lingkungan
: Dialog
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3.6.5Tabel Penjaring data nilai-nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan kebangsaan yang terdapat pada
naskah drama karangan siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Sumberwringin.
No

1.

Kode data

NDS.K5.HK.D35

Data Temuan
Ibu rifah : “meskipun kalian beda
agama tapi kalian jangan
pernah tengkar masalah
itu ya, harus selalu
menghargai karena allah
menciptakn kita untuk
saling menghargai dan
menghormati”

Deskripsi Data

100

Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter dalam
hubungannya dengan kebangsaan,
menghargai keberagaman.
Gunawan (2017, hal 34)
menjelaskan bahwa menghargai
keberagaman adalah sikap
memberikan respek/hormat
terhadap berbagai macam hal baik
yang berbentuk fisik, sifat, adat,
budaya, suku,, dan agama. pada
kutipan naskah drama disamping
menunjukkanmenghargai
keberagaman, karena saat sedang
membuat kue mereka
membicarakan tentang Aura bahwa
dirinya selalu dihina karena beda
agama dan kekurangan fisik.
Namun ibu Rifah memberitahu
bahwa kita tidak bolehbertengkar
dan berharap Dinar dan Aura saling
menghargai dan Peduli walaupun
beda Agama . Hal tersebut
merupakan tindakan untuk saling
menghargai meskipun beda agama
dan ibu rifah memberitahu kepada
dinar agar selalu rukun dan dan

Nilai pendidikan karakter hubungannya
dengan kebangsaan
N
MK
√

2.

NDS.K5.HK.D41
IbfahIbu Rifah: “tapi kita tidak boleh
menyebut kekurangan
seseorang karena allah
menciptakan kita dengan
kelebihan dan kekurangan,
dan kita harus mensyukuri
pemberian allah, dan tidak
perlu menghinanya

√
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selalu berteman tidak boleh
bermusuhan meskipun beda agama
sikap saling menghargai harus
diterapkan karena walaupun beda
agama namun setiap orang punya
keyakinan masing-masing jadi kita
tidak boleh menjauhkannya hanya
karna beda agama..
Temuan data disamping merupakan
nilai pendidikan karakter
hubungannya dakam kebangsaan,
menghargai keberagaman.
Gunawan (2017, hal 34)
menjelaskan bahwa menghargai
keberagaman adalah sikap
memberikan respek/hormat
terhadap berbagai macam hal baik
yang berbentuk fisik, sifat, adat,
budaya, suku,, dan agama. Kutipan
naskah drama disamping
menunjukkan menghargai
keberagaman, karena Dinar
memberitahu kepada Ibunya bahwa
Aura selalu diejek dan direndahkan
namun Ibu Rifah mengatakan
bahwa kita tidak boleh menyebut
kekurangan orang lalin baik fisik
maupun lainnya karena kita
berberda namun satu. Hal tersebut
merupakan sikap menghargai
terhadap kekurangan seseorang
supaya kita tidak menyebut
kekurangan orang lain dan
menghargai orang lain, dan kita

harus mensyukuri pemberian Allah
dan tidak perlu menghinanya jadi
kita harus selalu berbuat baik dan
saling menghargai.

KET :
NDS
K
HK
D
N
MK

: Naskah Drama Siswa
: Kelompok
: Nilai Pendidikan Karakter Hubungannya Dengan Kebangsaan
: Dialog
: Nasionalisme
: Menghargai Keberagaman

102

103

