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ABSTRAK
pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang
mendidik kepribadian tingkah laku baik seseorang dengan bertujuan mengembangkan watak dengan cara
menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat. Drama juga disebut sebagai potret kehidupan, baik potret suka
duka, pahit manis, maupun hitam putih kehidupan manusia. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam naskah drama.Jenis penelitian ini adalah kualitatif.Dalam
penelitian ini peneliti memperoleh data kualitatif.Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas VIII A semester 1
SMP Negeri 1 Sumberwringin tahun pelajaran 2018/2019.Lokasi dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 1
Sumberwringin. Alamat jalan Raya Bata Indah No 228, kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso.Teknik
pengumpulan data menggunakan menyiapkan lembar pengumpulan data, menyeleksi data, mendeskripsi data,
menarik kesimpulan. Teknik analisis data meliputi, membaca berulang ulang, pengelompokan, pengkodean,
memberi deskripsi, kesimpulan. Teknik pengujian keabsahan data penelitian ini adalah triangulasi metode.Hasil
dalam penelitian ini ialah peneliti menemukan lima pendidikan karakter yakni sebelas nilai religius, lima nilai
hubungannya dengan diri sendiri, Sembilan nilai hubungannya dengan sesame, tiga nilai hubungannya dengan
lingkungan, dan dua nilai hubungannya dengan kebangsaan.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan
bahwa naskah drama karangan siswa mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Naskah drama yang dibuat tidak
luput dari nilai pendidikan karakter.Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran setiap mata
pelajaran, termasuk pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya drama.Betapa penting pendidikan karakter dalam
kerangka mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas.Berkaitan dengan pembentukan karakter peserta
didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi dengan masyarakat.
Kata Kunci: Nilai Pendidikan Karakter, Naskah Drama
ABSTRACT
Character education is a form of human activity in which there is an action that educates the personality
of the behavior of good people by aiming to develop their character by internating values and beliefs. Dramas are
also referred to as life portraits, whether portraits like grief, bitter sweet, or black and white human life. The
problem formulation and purpose of this research is describing the values of character education in the drama
script. This type of research is qualitative. In this research researchers obtained qualitative data. The data source of
this research is a student of grade VIII A Semester 1 SMP Negeri 1 sumberwrwant year lesson 2018/2019. The
location in this research is SMP Negeri 1 sumberwrwants. Address Jalan Bata Indah No. 228, District
sumberwrwants Bondowoso District. Data collection techniques using setting up data collection sheets, selecting
data, data descriptions, drawing conclusions. Data analysis techniques include, reread, grouping, coding, giving
description, conclusions. The validity testing technique of this research data is the triangulation method. The
results in this study were researchers found five character education namely eleven religious values, five values to
do with oneself, nine values to do with sesame, three values to do with the environment, and two values Relation
to nationality. Based on the results of the study it can be concluded that the drama script of students contain the
values of character education. The drama manuscript was not escaped the value of character education. Character
education can be integrated in learning every subject, including learning Bahasa Indonesia, especially drama. How
important character education is in the framework of preparing a qualified successor generation. With regards to
the creation of students ' characters so that they can compete, ethically, morally, politely, and interact with the
community.
Keywords: Character education value, Drama
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4. SIMPULAN
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santun.,
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karakter
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terdapat dua data yang mengndung nilai
pendidikan karakter hubungannya dengan
kebangsaan yaitu terdapat dua data nilai
menghargai keberagaman pada naskah
drama kelompok II.
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nilai
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karakter

dapat

diintegrasikan dalam pembelajaran setiap

karakter

mampu

peserta

bersaing,

didik

beretika,
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