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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kuantitatif

1. Empat Belas Karakter Personal Secara Keseluruhan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data

terendah 96 dan data tertinggi 164, mean 120,78, dan standar deviasi 20,30.

Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak kelas 6; dan

perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi – data terendah) di dapat hasil

2. Dengan ditemukannya banyak kelas dan rentang, maka dapat dihitung interval

kelas dengan rumus ( = ), didapat 11,33 dan dibulatkan menjadi

11,5. (untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Empat Belas Karakter Personal

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif (%) Frekuensi
Komulatif (%)

1 95,5-107 7 21.88 21.88
2 107-118,5 10 31.25 53.13
3 118,5-130 5 15.63 68.75
4 130-141,5 8 25.00 93.75
5 141,5-153 0 0.00 93.75
6 153-164,5 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi empat belas karakter personal di atas

didapat histogram sebagai berikut
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Gambar 2. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Empat Belas Karakter Personal

Untuk mengetahui gambaran ubahan empat belas karakter personal

siswa, terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi

ideal (SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter religius siswa diukur

dengan menggunakan 41 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4.

Dari 1 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (41 x 4)= 164, dan

skor terendah ideal (41 x 1)= 41. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal

(Mi)= ½ x (164+41)= 102,5, dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (164-41)=

20,30. Maka untuk mengetahui kecenderungan ubahan karakter religius siswa

yang didasarkan atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  132,94 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 102,5-132,94 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 72,06-102,5 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  72,06 adalah Tidak Pernah
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Tabel 7. Kategori Deskripsi untuk Implementasi Empat Belas Karakter Personal

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1 >132,94 7 21.88

120.78 sering
2 102,5-132,94 22 68.75
3 72,06-102,5 3 9.38
4 <72,06 0 0

32 100

2. Religius

Karakter religius yang terimplementasikan pada mata pelajaran statika

di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar Bangunan

berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat sebelum

memulai pelajaran dan sesaat akan mengakiri pelajaran bapak/ ibu guru biasa

membimbing murid-murid untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk menafsirkan

kedalam bentuk prosentase dan terskala maka peneliti melakukan penelitian

dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil penelitian

melalui kuesioner adalah, data terendah 2 dan data tertinggi 4, mean 3,53, dan

standar deviasi 0,67. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat

banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi – data

terendah) di dapat hasil 2. Dengan ditemukannya banyak kelas dan rentang,

maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus ( = ), didapat 0,33

dan dibulatkan menjadi 0,5. (untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat

pada lampiran 3).
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Tabel 8. Distribusi Frekuensi Karakter Religius

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 4,5-6 7 21.88 21.88
2 6-7,5 5 15.63 37.50
3 7,5-9 13 40.63 78.13
4 9-10,5 5 15.63 93.75
5 10,5-12 2 6.25 100.00
6 12-13,5 0 0 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter religius di atas didapat

histogram sebagai berikut.

Gambar 3. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Religius
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menggunakan 1 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari 1 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (1 x 4)= 4, dan skor terendah

ideal (1 x 2)= 2. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x (4+2)= 3,
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kecenderungan ubahan karakter religius siswa yang didasarkan atas skor ideal

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  3,49 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 3-3,49 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 2,50-3 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  2,50 adalah Tidak Pernah

Tabel 9. Kategori Deskripsi untuk Implementasi Karakter Religius

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1 > 3,49 20 62,50

3,53 Selalu
2 3-3,49 9 28,13

3 2,50-3 0 0

4 < 2,50 3 9,38

Total 32 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

religius siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 20 siswa (62,5%), kategori

sering sebanyak 9 siswa (28,13%), kategori jarang sebanyak 0 sisiswa (0%), dan

kategori tidak pernah sebanyak 3 siswa (9,38%). Untuk menguatkan hasil dari

kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan wawancara kepada guru dan

siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di lampiran, adapun hasil dari

wawancara menunjukkan jika setiap memulai pelajaran dan akan mengakiri

pelajaran di kelas selalu berdoa. Hal ini juga senada pada yang disampaikan di

RPP yaitu salah satunya adalah membaca doa sebelum pelajaran dimulai. Hasil

dari penelitian menunjukkan bahwa karakter religius selalu diterapkan di kelas

saat pelajaran berlangsung.
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3. Bersahabat

Karakter bersahabat yang terimplementasikan pada mata pelajaran

statika di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat

kegiatan awal pelajaran. yaitu saat pembinaan suasana keakraban dengan

peserta didik. Untuk menafsirkan kedalam bentuk prosentase dan terskala maka

peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner. Data yang

diperoleh dari hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah 1 dan data

tertinggi 4, mean 3,47, dan standar deviasi 0,76. Berdasarkan persamaan

Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan

rumus (data tertinggi – data terendah) di dapat hasil 3. Dengan ditemukannya

banyak kelas dan rentang, maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus

( = ), didapat 0,5. (untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat

pada lampiran 3).

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Karakter Bersahabat

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 1-1,5 1 3.13 3.13
2 1,5-2 0 0.00 3.13
3 2-2,5 2 6.25 9.38
4 2,5-3 0 0.00 9.38
5 3-3,5 10 31.25 40.63
6 3,5-4 19 59.375 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter bersahabat diatas

didapat histogram sebagai berikut:
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Gambar 4. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Bersahabat

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter bersahabat siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter bersahabat siswa diukur

dengan menggunakan 1 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4. Dari

1 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (1 x 4)= 4, dan skor

terendah ideal (1 x 1)= 1. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(4+1)= 2,5; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (4-1)= 0,49. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter bersahabat siswa yang didasarkan

atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  3,24 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 3-3,24 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 1,75-3 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  1,75 adalah Tidak Pernah
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Tabel 11. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Bersahabat

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  3,24 19 59,38

3,47 Selalu
2 3-3,24 10 31,25

3 1,75-3 2 6,25

4  1,75 1 3,13

Total 32 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

bersahabat siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 19 siswa (59,38%), kategori

sering sebanyak 10 siswa (31,25%), kategori jarang sebanyak 2 sisiswa (6,25%),

dan kategori tidak pernah sebanyak 1 siswa (3,13%). Untuk menguatkan hasil

dari kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan wawancara kepada guru

dan siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di lampiran, adapun hasil dari

wawancara menunjukkan jika pada saat kegiatan awal pelajaran bentuk dari

keakraban adalah guru selalu menyapa dan memberi salam kepada siswa, dan

siswa juga melakukan hal yang sama. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

karakter barsahabat selalu diterapkan di kelas saat pelajaran berlangsung.

4. Disiplin

Karakter disiplin yang terimplementasikan pada mata pelajaran statika di

SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar Bangunan

berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat kegiatan awal

pelajaran yaitu ketika guru mengabsen dan mengecek kelengkapan belajar siswa

dan ketepatan waktu memasuki ruangan kelas. Untuk menafsirkan kedalam

bentuk prosentase dan terskala maka peneliti melakukan penelitian dengan

menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui
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kuesioner adalah, data terendah 5 dan data tertinggi 12, mean 8,06, dan standar

deviasi 1,79. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak

kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi – data terendah)

di dapat hasil 7. Dengan ditemukannya banyak kelas dan rentang, maka dapat

dihitung interval kelas dengan rumus ( = ), didapat 1,17 dan

dibulatkan menjadi 1,5. (untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada

lampiran 3).

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Karakter Disiplin

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 4,5-6 7 21.88 21.88
2 6-7,5 5 15.63 37.50
3 7,5-9 13 40.63 78.13
4 9-10,5 5 15.63 93.75
5 10,5-12 2 6.25 100.00
6 12-13,5 0 0 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter disiplin di atas didapat

histogram sebagai berikut:

Gambar 5. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Disiplin
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Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter disiplin siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter disiplin siswa diukur dengan

menggunakan 3 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4. Dari 3 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (3 x 4)= 12, dan skor

terendah ideal (3 x 1)= 3. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(12+3)= 7,5; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (12-3)= 1,5. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter disiplin siswa yang didasarkan atas

skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  9,72 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 3-9,72 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 5,27-3 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  5,27 adalah Tidak Pernah

Tabel 13. Kategori Disiplin untuk Interprestasi Karakter Disiplin

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  9,72 7 21,88

8.06 Sering
2 7,5-9,72 13 40,63

3 5,27-7,5 9 28,13

4  5,27 3 9,38

Total 32 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

disiplin siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 7 siswa (21,88%), kategori

sering sebanyak 13 siswa (40,63%), kategori jarang sebanyak 9 sisiswa

(28,13%), dan kategori tidak pernah sebanyak 3 siswa (9,38%). Untuk

menguatkan hasil dari kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan



51

wawancara kepada guru dan siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di

lampiran, adapun hasil dari wawancara menunjukkan bahwa guru dan murid

sering datang tepat waktu dalam memasuki ruangan kelas, hanya beberapa kali

saja terlambat dikarenakan ada suatu hal yang teramat penting untuk dilakukan,

dan sebelumnya sudah mengkonfirmasi jika akan terlambat memasuki ruangan

kelas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter disiplin sering

diterapkan di kelas saat pelajaran berlangsung.

5. Mandiri

Karakter mandiri yang terimplementasikan pada mata pelajaran statika

di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar Bangunan

berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat kegiatan

eksplorasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Untuk menafsirkan

kedalam bentuk prosentase dan terskala maka peneliti melakukan penelitian

dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil penelitian

melalui kuesioner adalah, data terendah 13 dan data tertinggi 24, mean 17,97,

dan standar deviasi 2,47. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n),

didapat banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi –

data terendah) di dapat hasil 11. Dengan ditemukannya banyak kelas dan

rentang, maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus ( = ),
didapat 1,83 dan dibulatkan menjadi 2. (untuk perhitungan yang lebih detail

dapat dilihat pada lampiran 3).
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Tabel 14. Distribusi Frekuensi Karakter Mandiri

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 12-14 2 6.25 6.25
2 14-16 6 18.75 25.00
3 16-18 11 34.38 59.38
4 18-20 10 31.25 90.63
5 20-22 1 3.13 93.75
6 22-24 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter mandiri di atas didapat

histogram sebagai berikut:

Gambar 6. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Mandiri

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter mandiri siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter mandiri siswa diukur dengan

menggunakan 6 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari 6 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (6 x 4)= 24, dan skor

terendah ideal (6 x 1)= 6. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(24+12)= 18; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (24-12)= 2. Maka untuk
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Tabel 14. Distribusi Frekuensi Karakter Mandiri

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 12-14 2 6.25 6.25
2 14-16 6 18.75 25.00
3 16-18 11 34.38 59.38
4 18-20 10 31.25 90.63
5 20-22 1 3.13 93.75
6 22-24 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter mandiri di atas didapat

histogram sebagai berikut:

Gambar 6. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Mandiri

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter mandiri siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter mandiri siswa diukur dengan

menggunakan 6 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari 6 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (6 x 4)= 24, dan skor

terendah ideal (6 x 1)= 6. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(24+12)= 18; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (24-12)= 2. Maka untuk
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Tabel 14. Distribusi Frekuensi Karakter Mandiri

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 12-14 2 6.25 6.25
2 14-16 6 18.75 25.00
3 16-18 11 34.38 59.38
4 18-20 10 31.25 90.63
5 20-22 1 3.13 93.75
6 22-24 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter mandiri di atas didapat

histogram sebagai berikut:

Gambar 6. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Mandiri

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter mandiri siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter mandiri siswa diukur dengan

menggunakan 6 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari 6 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (6 x 4)= 24, dan skor

terendah ideal (6 x 1)= 6. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(24+12)= 18; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (24-12)= 2. Maka untuk

1
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mengetahui kecenderungan ubahan karakter mandiri siswa yang didasarkan atas

skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  21 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 18-21 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 15-18 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  15 adalah Tidak Pernah

Tabel 15. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Mandiri

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  21 3 9,38

17,97 Jarang
2 18-21 13 40,63

3 15-18 14 43,75

4  15 2 6,25

Total 32 100.00

Berdasarkan diagram batang dan tabel diatas, dapat diketahui

gambaran kondisi karakter mandiri siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi

Keahlian Gambar Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 3 siswa

(9,38%), kategori sering sebanyak 13 siswa (40,63%), kategori jarang sebanyak

14 siswa (43,75%), dan kategori tidak pernah sebanyak 2 siswa (6,25%). Untuk

menguatkan hasil dari kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan

wawancara kepada guru dan siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di

lampiran, adapun hasil dari wawancara menunjukkan jika guru jarang

memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapatnya sendiri di

hadapan kelas, guru jarang membuat kelompok diskusi kecil disaat pelajaran

berlangsung maupun diluar kelas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

karakter mandiri jarang diterapkan di kelas saat pelajaran berlangsung.
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6. Komunikatif

Karakter komunikatif yang terimplementasikan pada mata pelajaran

statika di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat

kegiatan eksplorasi, yaitu guru memberikan kesempatan peserta didik untuk

berinteraksi baik dengan sesama murud maupun dengan guru serta media

pembelajaran. Untuk menafsirkan kedalam bentuk prosentase dan terskala maka

peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner. Data yang

diperoleh dari hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah 9 dan data

tertinggi 16, mean 13, dan standar deviasi 1,92. Berdasarkan persamaan Struges

(1 + 3,3 log n), didapat banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus

(data tertinggi – data terendah) di dapat hasil 7. Dengan ditemukannya banyak

kelas dan rentang, maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus ( =), didapat 1,17 dan dibulatkan menjadi 1,5. (untuk perhitungan yang

lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Karakter Komunikatif

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 8,5-10 3 9.38 9.38
2 10-11,5 4 12.50 21.88
3 11,5-13 10 31.25 53.13
4 13-14,5 8 25.00 78.13
5 14,5-16 7 21.88 100.00
6 16-17,5 0 0.00 100.00

Jumlah 32 100.00
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter komunikatif di atas

didapat histogram sebagai berikut:
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Gambar 7. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Komunikatif

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter komunikatif siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter komunikatif siswa diukur

dengan menggunakan 4 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari

4 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (4 x 4)= 16, dan skor

terendah ideal (4 x 2)= 8. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(16+8)= 12; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (16-8)= 1,32. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter komunikatif siswa yang didasarkan

atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  13,98 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 12-13,98 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 10,02-12 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  10,02 adalah Tidak Pernah
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Gambar 7. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Komunikatif

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter komunikatif siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter komunikatif siswa diukur

dengan menggunakan 4 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari

4 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (4 x 4)= 16, dan skor

terendah ideal (4 x 2)= 8. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(16+8)= 12; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (16-8)= 1,32. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter komunikatif siswa yang didasarkan

atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  13,98 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 12-13,98 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 10,02-12 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  10,02 adalah Tidak Pernah
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Gambar 7. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Komunikatif

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter komunikatif siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter komunikatif siswa diukur

dengan menggunakan 4 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari

4 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (4 x 4)= 16, dan skor

terendah ideal (4 x 2)= 8. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(16+8)= 12; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (16-8)= 1,32. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter komunikatif siswa yang didasarkan

atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  13,98 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 12-13,98 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 10,02-12 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  10,02 adalah Tidak Pernah
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Tabel 17. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Komunikatif

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  13,98 15 46,88

13 Sering
2 12-13,98 10 31,25

3 10,02-12 5 15,63

4  10,02 2 6,25

Total 32 100.00

Berdasarkan diagram batang dan tabel diatas, dapat diketahui

gambaran kondisi karakter komunikatif siswa kelas X SMK N 2 Pengasih

Kompetensi Keahlian Gambar Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak

15 siswa (46,88%), kategori sering sebanyak 10 siswa (31,25%), kategori jarang

sebanyak 5 sisiswa (15,63%), dan kategori tidak pernah sebanyak 2 siswa

(6,25%). Untuk menguatkan hasil dari kuesioner tersebut maka peneliti juga

melakukan wawancara kepada guru dan siswa. Bentuk draft  wawancara

terlampir di lampiran, adapun hasil dari wawancara menunjukkan jika guru sering

memberikan kesempatan untuk berinteraksi antar murid dalam hal peningkatan

suasana belajar. Hal ini juga senada dengan apa yang terdapat di dalam RPP

yaitu salah satunya adalah peserta didik bersama guru menyimpulkan

pembelajaran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter komunikatif

sering diterapkan di kelas saat pelajaran berlangsung.

7. Kreatif

Karakter kreatif yang terimplementasikan pada mata pelajaran statika di

SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar Bangunan

berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat kegiatan

elaborasi, yaitu guru memberikan tugas didalam maupun luar lingkungan

sekolah, baik berupa observasi maupun pekerjaan rumah. Untuk menafsirkan
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kedalam bentuk prosentase dan terskala maka peneliti melakukan penelitian

dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil penelitian

melalui kuesioner adalah, data terendah 6 dan data tertinggi 12, mean 9,09; dan

standar deviasi 1,42. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat

banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi – data

terendah) di dapat hasil 6. Dengan ditemukannya banyak kelas dan rentang,

maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus ( = ), didapat 1.

(untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Karakter Kreatif

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 6-7 3 9.38 9.38
2 7-8 7 21.88 31.25
3 8-9 13 40.63 71.88
4 9-10 4 12.50 84.38
5 10-11 2 6.25 90.63
6 11-12 3 9.38 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter kreatif di atas didapat

histogram sebagai berikut:
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Gambar 8. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Kreatif

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter kreatif siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter kreatif siswa diukur dengan

menggunakan 3 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4. Dari 3 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (3 x 4)= 12, dan skor

terendah ideal (3 x 1)= 3. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(12+3)= 7,5; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (12-3)= 1,5. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter kreatif siswa yang didasarkan atas

skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  9,73 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 7,5-9,73 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 5,27-7,5 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  5,27 adalah Tidak Pernah
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Gambar 8. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Kreatif

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter kreatif siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter kreatif siswa diukur dengan

menggunakan 3 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4. Dari 3 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (3 x 4)= 12, dan skor

terendah ideal (3 x 1)= 3. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(12+3)= 7,5; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (12-3)= 1,5. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter kreatif siswa yang didasarkan atas

skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  9,73 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 7,5-9,73 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 5,27-7,5 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  5,27 adalah Tidak Pernah
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Gambar 8. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Kreatif

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter kreatif siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter kreatif siswa diukur dengan

menggunakan 3 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4. Dari 3 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (3 x 4)= 12, dan skor

terendah ideal (3 x 1)= 3. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(12+3)= 7,5; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (12-3)= 1,5. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter kreatif siswa yang didasarkan atas

skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  9,73 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 7,5-9,73 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 5,27-7,5 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  5,27 adalah Tidak Pernah
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Tabel 19. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Kreatif

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  9,73 9 28,13

9,09 Sering
2 7,5-9,73 20 62,50

3 5,27-7,5 3 9,38

4  5,27 0 0.00

Total 33 100.00

Berdasarkan diagram batang dan tabel diatas, dapat diketahui

gambaran kondisi karakter kreatif siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi

Keahlian Gambar Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 9 siswa

(28,13%), kategori sering sebanyak 20 siswa (62,50%), kategori jarang sebanyak

3 sisiswa (9,38%), dan kategori tidak pernah sebanyak 0 siswa (0%). Untuk

menguatkan hasil dari kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan

wawancara kepada guru dan siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di

lampiran, adapun hasil dari wawancara menunjukkan jika murid sering diberi

pekerjaan rumah dan observasi ke lapangan langsung, hal ini bertujuan agar

murid-murid dapat dengan mudah memvisualisasikan pelajaran dikelas kedalam

bentuk nyata. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter kreatif sering

diterapkan di kelas saat pelajaran berlangsung maupun di luar kelas..

8. Kerja Keras

Karakter kerja keras yang terimplementasikan pada mata pelajaran

statika di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat

kegiatan elaborasi, yaitu membimbing peserta didik dalam pembelajaran

kooperatif dan kolaboratif. Untuk menafsirkan kedalam bentuk prosentase dan

terskala maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner.
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah

9 dan data tertinggi 16, mean 12,66; dan standar deviasi 1,72. Berdasarkan

persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak kelas 6; dan perhitungan

rentang dengan rumus (data tertinggi – data terendah) di dapat hasil 7. Dengan

ditemukannya banyak kelas dan rentang, maka dapat dihitung interval kelas

dengan rumus ( = ), didapat 1,17 dibulatkan menjadi 1,5. (untuk

perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Karakter Kerja Keras

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 8,5-10 3 9.38 9.38
2 10-11,5 5 15.63 25.00
3 11,5-13 15 46.88 71.88
4 13-14,5 4 12.50 84.38
5 14,5-16 5 15.63 100.00
6 16-17,5 0 0.00 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter kerja keras di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 9. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Kerja Keras
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah

9 dan data tertinggi 16, mean 12,66; dan standar deviasi 1,72. Berdasarkan

persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak kelas 6; dan perhitungan

rentang dengan rumus (data tertinggi – data terendah) di dapat hasil 7. Dengan

ditemukannya banyak kelas dan rentang, maka dapat dihitung interval kelas

dengan rumus ( = ), didapat 1,17 dibulatkan menjadi 1,5. (untuk

perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Karakter Kerja Keras

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 8,5-10 3 9.38 9.38
2 10-11,5 5 15.63 25.00
3 11,5-13 15 46.88 71.88
4 13-14,5 4 12.50 84.38
5 14,5-16 5 15.63 100.00
6 16-17,5 0 0.00 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter kerja keras di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 9. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Kerja Keras
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah

9 dan data tertinggi 16, mean 12,66; dan standar deviasi 1,72. Berdasarkan

persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak kelas 6; dan perhitungan

rentang dengan rumus (data tertinggi – data terendah) di dapat hasil 7. Dengan

ditemukannya banyak kelas dan rentang, maka dapat dihitung interval kelas

dengan rumus ( = ), didapat 1,17 dibulatkan menjadi 1,5. (untuk

perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Karakter Kerja Keras

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 8,5-10 3 9.38 9.38
2 10-11,5 5 15.63 25.00
3 11,5-13 15 46.88 71.88
4 13-14,5 4 12.50 84.38
5 14,5-16 5 15.63 100.00
6 16-17,5 0 0.00 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter kerja keras di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 9. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Kerja Keras
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Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter kerja keras siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter kerja keras siswa diukur dengan

menggunakan 4 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari 4 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (4 x 4)= 16, dan skor

terendah ideal (4 x 2)= 8. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(16+8)= 12; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (16-8)= 1,32. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter kerja keras siswa yang didasarkan

atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  13,98 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 12-13,98 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 10,02-12 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  10,02 adalah Tidak Pernah

Tabel 21. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Kerja Keras

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  13,98 9 28,13

12,66 Sering
2 12-13,98 15 46,88

3 10,02-12 5 15,63

4  10,2 3 9,38

Total 32 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

kerja keras siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 9 siswa (28,13%), kategori

sering sebanyak 15 siswa (46,88%), kategori jarang sebanyak 5 sisiswa

(15,63%), dan kategori tidak pernah sebanyak 3 siswa (9,38%). Untuk

menguatkan hasil dari kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan
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wawancara kepada guru dan siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di

lampiran, adapun hasil dari wawancara menunjukkan jika guru sering memotivasi

siswa untuk selalu bekerja keras dalam belajar. Hasil dari penelitian

menunjukkan bahwa karakter kerja keras sering diterapkan di kelas saat

pelajaran berlangsung.

9. Rasa Ingin Tahu

Karakter rasa ingin tahu yang terimplementasikan pada mata pelajaran

statika di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat

kegiatan elaborasi, yaitu guru menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik.

Untuk menafsirkan kedalam bentuk prosentase dan terskala maka peneliti

melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari

hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah 7 dan data tertinggi 12,

mean 9,03; dan standar deviasi 1,33. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3

log n), didapat banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data

tertinggi – data terendah) di dapat hasil 5. Dengan ditemukannya banyak kelas

dan rentang, maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus ( = ),
didapat 0,83 dibulatkan menjadi 1. (untuk perhitungan yang lebih detail dapat

dilihat pada lampiran 3).

Tabel 22. Distribusi Frekuensi Karakter Rasa Ingin Tahu

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 6,5-7,5 2 6.25 6.25
2 7,5-8,5 13 40.63 46.88
3 8,5-9,5 5 15.63 62.50
4 9,5-10,5 8 25.00 87.50
5 10,5-11,5 2 6.25 93.75
6 11,5-12,5 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter rasa ingin tahu di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 10. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Rasa Ingin Tahu

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter rasa ingin tahu siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter rasa ingin tahu siswa

diukur dengan menggunakan 3 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan

4. Dari 3 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (3 x 4)= 12, dan

skor terendah ideal (3 x 2)= 6. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)=

½ x (12+6)= 9; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (12-6)= 1. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter rasa ingin tahu siswa yang

didasarkan atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  10, 49 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 9-10,49 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 7,52-9 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  7,52 adalah Tidak Pernah
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter rasa ingin tahu di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 10. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Rasa Ingin Tahu

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter rasa ingin tahu siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter rasa ingin tahu siswa

diukur dengan menggunakan 3 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan

4. Dari 3 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (3 x 4)= 12, dan

skor terendah ideal (3 x 2)= 6. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)=

½ x (12+6)= 9; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (12-6)= 1. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter rasa ingin tahu siswa yang

didasarkan atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  10, 49 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 9-10,49 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 7,52-9 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  7,52 adalah Tidak Pernah

2

13

5

8

2

6,5-7,5 7,5-8,5 8,5-9,5 9,5-10,5 10,5-11,5
Nilai Karakter Rasa Ingin Tahu

63

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter rasa ingin tahu di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 10. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Rasa Ingin Tahu

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter rasa ingin tahu siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter rasa ingin tahu siswa

diukur dengan menggunakan 3 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan

4. Dari 3 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (3 x 4)= 12, dan

skor terendah ideal (3 x 2)= 6. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)=

½ x (12+6)= 9; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (12-6)= 1. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter rasa ingin tahu siswa yang

didasarkan atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  10, 49 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 9-10,49 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 7,52-9 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  7,52 adalah Tidak Pernah
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Tabel 23. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Rasa Ingin Tahu

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  10,49 4 12,5

9,03 Sering
2 9-10,49 13 40,63

3 7,52-9 13 40,63

4  7,52 2 6,25

Total 32 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

rasa ingin tahu siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 4 siswa (12,50%), kategori

sering sebanyak 13 siswa (40,63%), kategori jarang sebanyak 13 sisiswa

(40,63%), dan kategori tidak pernah sebanyak 2 siswa (6,25%). Untuk

menguatkan hasil dari kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan

wawancara kepada guru dan siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di

lampiran, adapun hasil dari wawancara menunjukkan jika guru sering memberi

stimulan kepada siswa dalam berpikir lebih kritis dalam menghadapi persoalan

dikelas. Guru sering membuat kelompok-kelompok diskusi untuk meningkatkan

rasa percaya diri peserta didik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter

rasa ingin tahu sering diterapkan di kelas saat pelajaran berlangsung.

10. Tanggung Jawab

Karakter tanggung jawab yang terimplementasikan pada mata pelajaran

statika di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berdasarkan observasi yang sudah di lakukan adalah pada saat

kegiatan konfirmasi, yaitu guru memberikan umpan balik terhadap hasil

eksplorasi peserta didik. Untuk menafsirkan kedalam bentuk prosentase dan

terskala maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner.
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah

7 dan data tertinggi 12, mean 9,13; dan standar deviasi 1,48. Berdasarkan

persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak kelas 6; dan perhitungan

rentang dengan rumus (data tertinggi – data terendah) di dapat hasil 5. Dengan

ditemukannya banyak kelas dan rentang, maka dapat dihitung interval kelas

dengan rumus ( = ), didapat 0,83 dibulatkan menjadi 1. (untuk

perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 24. Distribusi Frekuensi Karakter Tanggung Jawab

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 6,5-7,5 5 15.63 15.63
2 7,5-8,5 6 18.75 34.38
3 8,5-9,5 10 31.25 65.63
4 9,5-10,5 4 12.50 78.13
5 10,5-11,5 5 15.63 93.75
6 11,5-12,5 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter tanggung jawab di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 11. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Tanggung Jawab
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah

7 dan data tertinggi 12, mean 9,13; dan standar deviasi 1,48. Berdasarkan

persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak kelas 6; dan perhitungan

rentang dengan rumus (data tertinggi – data terendah) di dapat hasil 5. Dengan

ditemukannya banyak kelas dan rentang, maka dapat dihitung interval kelas

dengan rumus ( = ), didapat 0,83 dibulatkan menjadi 1. (untuk

perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 24. Distribusi Frekuensi Karakter Tanggung Jawab

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 6,5-7,5 5 15.63 15.63
2 7,5-8,5 6 18.75 34.38
3 8,5-9,5 10 31.25 65.63
4 9,5-10,5 4 12.50 78.13
5 10,5-11,5 5 15.63 93.75
6 11,5-12,5 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter tanggung jawab di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 11. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Tanggung Jawab
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah

7 dan data tertinggi 12, mean 9,13; dan standar deviasi 1,48. Berdasarkan

persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak kelas 6; dan perhitungan

rentang dengan rumus (data tertinggi – data terendah) di dapat hasil 5. Dengan

ditemukannya banyak kelas dan rentang, maka dapat dihitung interval kelas

dengan rumus ( = ), didapat 0,83 dibulatkan menjadi 1. (untuk

perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 24. Distribusi Frekuensi Karakter Tanggung Jawab

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 6,5-7,5 5 15.63 15.63
2 7,5-8,5 6 18.75 34.38
3 8,5-9,5 10 31.25 65.63
4 9,5-10,5 4 12.50 78.13
5 10,5-11,5 5 15.63 93.75
6 11,5-12,5 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter tanggung jawab di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 11. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Tanggung Jawab
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Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter tanggung jawab siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter tanggung jawab siswa

diukur dengan menggunakan 3 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan

4. Dari 3 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (3 x 4)= 12, dan

skor terendah ideal (3 x 1)= 3. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)=

½ x (12+3)= 7,5; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (12-3)= 1,5. Maka

untuk mengetahui kecenderungan ubahan karakter tanggung jawab siswa yang

didasarkan atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  9,73 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 7,5-9,73 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 5,72-7,5 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  5,27 adalah Tidak Pernah

Tabel 25. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Tanggung Jawab

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  9,73 11 34,38

9,13 Sering
2 7,5-9,73 16 50

4 5,27-7,5 5 15,63

5  5,27 0 0.00

Total 32 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

tanggung jawab tahu siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian

Gambar Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 11 siswa (34,38%),

kategori sering sebanyak 16 siswa (50%), kategori jarang sebanyak 5 sisiswa

(15,63%), dan kategori tidak pernah sebanyak 0 siswa (0%). Untuk menguatkan

hasil dari kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan wawancara kepada



67

guru dan siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di lampiran, adapun hasil dari

wawancara menunjukkan jika guru sering memberikan umpan balik posotif dan

penguatan dalam bentuk lisan, memberikan kesempatan bertanya kepada

peserta didik tentang materi pelajaran yang belum jelas, dan sering memberikan

konfirmasi terhadap hasil eksplorasi peserta didik melalui berbagai sumber.

Senada dengan yang terdapat pada RPP yang salah satunya adalah

memberikan tugas dikelas dan mendampingi siswa dalam mengerjakan. Hasil

dari penelitian menunjukkan bahwa karakter tanggung jawab sering diterapkan di

kelas saat pelajaran berlangsung.

11. Toleransi

Karakter toleransi yang terimplementasikan pada mata pelajaran statika

di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar Bangunan

berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat kegiatan

konfirmasi, yaitu guru memfasilitasi pesera didik untuk lebih jauh memperoleh

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk menafsirkan kedalam bentuk

prosentase dan terskala maka peneliti melakukan penelitian dengan

menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui

kuesioner adalah, data terendah 11 dan data tertinggi 24, mean 17,13; dan

standar deviasi 3,17. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat

banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi – data

terendah) di dapat hasil 13. Dengan ditemukannya banyak kelas dan rentang,

maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus ( = ), didapat 2,17

dibulatkan menjadi 2,5. (untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada

lampiran 3).
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Tabel 26. Distribusi Frekuensi Karakter Toleransi

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 10,5-13 4 12.50 12.50
2 13-15,5 4 12.50 25.00
3 15,5-18 16 50.00 75.00
4 18-20,5 5 15.63 90.63
5 20,5-23 1 3.13 93.75
6 23-25,5 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter toleransi di atas didapat

histogram sebagai berikut:

Gambar 12. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Toleransi

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter toleransi siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter toleransi siswa diukur dengan

menggunakan 6 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4. Dari 6 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (6 x 4)= 24, dan skor

terendah ideal (6 x 1)= 6. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(24+6)= 15; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (24-6)= 3. Maka untuk
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Tabel 26. Distribusi Frekuensi Karakter Toleransi

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 10,5-13 4 12.50 12.50
2 13-15,5 4 12.50 25.00
3 15,5-18 16 50.00 75.00
4 18-20,5 5 15.63 90.63
5 20,5-23 1 3.13 93.75
6 23-25,5 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter toleransi di atas didapat

histogram sebagai berikut:

Gambar 12. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Toleransi

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter toleransi siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter toleransi siswa diukur dengan

menggunakan 6 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4. Dari 6 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (6 x 4)= 24, dan skor

terendah ideal (6 x 1)= 6. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(24+6)= 15; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (24-6)= 3. Maka untuk
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Tabel 26. Distribusi Frekuensi Karakter Toleransi

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 10,5-13 4 12.50 12.50
2 13-15,5 4 12.50 25.00
3 15,5-18 16 50.00 75.00
4 18-20,5 5 15.63 90.63
5 20,5-23 1 3.13 93.75
6 23-25,5 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter toleransi di atas didapat

histogram sebagai berikut:

Gambar 12. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Toleransi

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter toleransi siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter toleransi siswa diukur dengan

menggunakan 6 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4. Dari 6 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (6 x 4)= 24, dan skor

terendah ideal (6 x 1)= 6. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(24+6)= 15; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (24-6)= 3. Maka untuk
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mengetahui kecenderungan ubahan karakter toleransi siswa yang didasarkan

atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  19,46 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 15-19,46 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 10,55-15 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  10,55 adalah Tidak Pernah

Tabel 27. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Toleransi

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  19,46 7 21,88

17,13 Sering
2 15-19,46 20 62,5

3 10,55-15 5 15,63

4  10,55 0 0.00

Total 33 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

toleransi siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 7 siswa (21,88%), kategori

sering sebanyak 20 siswa (62,5%), kategori jarang sebanyak 5 sisiswa (15,63%),

dan kategori tidak pernah sebanyak 0 siswa (0%). Untuk menguatkan hasil dari

kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan wawancara kepada guru dan

siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di lampiran, adapun hasil dari

wawancara menunjukkan jika guru sering membantu peserta didik yang memang

kurang sekali dalam menerima pelajaran di kelas dengan cara bimbingan diluar

jam pelajaran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter religius sering

diterapkan di kelas saat pelajaran berlangsung.
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12. Jujur

Karakter jujur yang terimplementasikan pada mata pelajaran statika di

SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar Bangunan

berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat kegiatan

konfirmasi, yaitu guru menilai siswa dengan obyektif. Untuk menafsirkan kedalam

bentuk prosentase dan terskala maka peneliti melakukan penelitian dengan

menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui

kuesioner adalah, data terendah 2 dan data tertinggi 4, mean 2,81; dan standar

deviasi 0,64. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak

kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi – data terendah)

di dapat hasil 2. Dengan ditemukannya banyak kelas dan rentang, maka dapat

dihitung interval kelas dengan rumus ( = ), didapat 0,33 dibulatkan

menjadi 0,5. (untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 28. Distribusi Frekuensi Karakter Jujur

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 1,5-2 10 31.25 31.25
2 2-2,5 0 0.00 31.25
3 2,5-3 18 56.25 87.50
4 3-3,5 0 0.00 87.50
5 3,5-4 4 12.50 100.00
6 4-4,5 0 0.00 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter jujur di atas didapat

histogram sebagai berikut:
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Gambar 13. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Jujur

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter jujur siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter jujur siswa diukur dengan

menggunakan 1 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari 1 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (1 x 4)= 4, dan skor terendah

ideal (1 x 2)= 2. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x (4+2)= 3;

dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (4-2)= 0,33. Maka untuk mengetahui

kecenderungan ubahan karakter jujur siswa yang didasarkan atas skor ideal

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  3,50 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 3-3,50 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 2,51-3 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  2,51 adalah Tidak Pernah
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Gambar 13. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Jujur

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter jujur siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter jujur siswa diukur dengan

menggunakan 1 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari 1 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (1 x 4)= 4, dan skor terendah

ideal (1 x 2)= 2. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x (4+2)= 3;

dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (4-2)= 0,33. Maka untuk mengetahui

kecenderungan ubahan karakter jujur siswa yang didasarkan atas skor ideal

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  3,50 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 3-3,50 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 2,51-3 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  2,51 adalah Tidak Pernah
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Gambar 13. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Jujur

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter jujur siswa, terlebih

dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Hasil

data yang diperoleh pada ubahan karakter jujur siswa diukur dengan

menggunakan 1 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan 4. Dari 1 butir

pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (1 x 4)= 4, dan skor terendah

ideal (1 x 2)= 2. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x (4+2)= 3;

dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (4-2)= 0,33. Maka untuk mengetahui

kecenderungan ubahan karakter jujur siswa yang didasarkan atas skor ideal

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  3,50 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 3-3,50 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 2,51-3 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  2,51 adalah Tidak Pernah
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Tabel 29. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Jujur

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  3,50 4 12,50

2,81 Jarang
2 3-3,50 0 0

3 2,51-3 18 56,25

4  2,51 10 31,25

Total 32 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

jujur siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian Gambar Bangunan

berada pada kategori selalu sebanyak 4 siswa (12,50%), kategori sering

sebanyak 0 siswa (0%), kategori jarang sebanyak 18 sisiswa (56,25%), dan

kategori tidak pernah sebanyak 10 siswa (31,25%). Untuk menguatkan hasil dari

kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan wawancara kepada guru dan

siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di lampiran, adapun hasil dari

wawancara menunjukkan jika guru jarang menilai dengan obyektif, hal ini

dikarenakan agar siswa diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual saja

tetapi juga cerdas secara mental. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

karakter jujur jarang diterapkan di kelas saat pelajaran berlangsung.

13. Menghargai Prestasi

Karakter menghargai prestasi yang terimplementasikan pada mata

pelajaran statika di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian

Gambar Bangunan berdasarkan observasi yang sudah di lakukan adalah pada

kegiatan konfirmasi, yaitu memberi apresiasi kepada peserta didik. Untuk

menafsirkan kedalam bentuk prosentase dan terskala maka peneliti melakukan

penelitian dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil

penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah 3 dan data tertinggi 12, mean
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6,72; dan standar deviasi 1,99. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n),

didapat banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi –

data terendah) di dapat hasil 9. Dengan ditemukannya banyak kelas dan rentang,

maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus ( = ), didapat 1,5.

(untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 30. Distribusi Frekuensi Karakter Menghargai Prestasi

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 3-4,5 5 15.63 15.63
2 4,5-6 10 31.25 46.88
3 6-7,5 5 15.63 62.50
4 7,5-9 11 34.38 96.88
5 9-10,5 0 0.00 96.88
6 10,5-12 1 3.13 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter menghargai prestasi di

atas didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 14. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Menghargai Prestasi

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter Menghargai Prestasi

siswa, terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi
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6,72; dan standar deviasi 1,99. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n),

didapat banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi –

data terendah) di dapat hasil 9. Dengan ditemukannya banyak kelas dan rentang,

maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus ( = ), didapat 1,5.

(untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 30. Distribusi Frekuensi Karakter Menghargai Prestasi

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 3-4,5 5 15.63 15.63
2 4,5-6 10 31.25 46.88
3 6-7,5 5 15.63 62.50
4 7,5-9 11 34.38 96.88
5 9-10,5 0 0.00 96.88
6 10,5-12 1 3.13 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter menghargai prestasi di

atas didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 14. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Menghargai Prestasi

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter Menghargai Prestasi

siswa, terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi
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6,72; dan standar deviasi 1,99. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n),

didapat banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi –

data terendah) di dapat hasil 9. Dengan ditemukannya banyak kelas dan rentang,

maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus ( = ), didapat 1,5.

(untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada lampiran 3).

Tabel 30. Distribusi Frekuensi Karakter Menghargai Prestasi

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 3-4,5 5 15.63 15.63
2 4,5-6 10 31.25 46.88
3 6-7,5 5 15.63 62.50
4 7,5-9 11 34.38 96.88
5 9-10,5 0 0.00 96.88
6 10,5-12 1 3.13 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter menghargai prestasi di

atas didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 14. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Menghargai Prestasi

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter Menghargai Prestasi

siswa, terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi

1
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ideal (SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter menghargai prestasi

siswa diukur dengan menggunakan 3 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai

dengan 4. Dari 3 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (3 x 4)=

12, dan skor terendah ideal (3 x 1)= 3. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean

ideal (Mi)= ½ x (12+3)= 7,5; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (12-3)=

1,5. Maka untuk mengetahui kecenderungan ubahan karakter menghargai

prestasi siswa yang didasarkan atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  9,73 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 7,5-9,73 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 5,27-7,5 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  5,27 adalah Tidak Pernah

Tabel 31. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Menghargai

Prestasi

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  9,73 1 3,13

6,72 Jarang
2 7,5-9,73 11 34,38

3 5,27-7,5 11 34,38

4  5,27 9 28,13

Total 32 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

menghargai prestasi siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian

Gambar Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 1 siswa (3,13%),

kategori sering sebanyak 11 siswa (34,38%), kategori jarang sebanyak 11

sisiswa (34,38%), dan kategori tidak pernah sebanyak 9 siswa (28,13%). Untuk

menguatkan hasil dari kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan

wawancara kepada guru dan siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di
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lampiran, adapun hasil dari wawancara menunjukkan jika guru jarang memberi

apresiasi kepada siswa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter

menghargai prestasi jarang diterapkan di kelas saat pelajaran berlangsung.

14. Peduli Lingkungan

Karakter peduli lingkungan yang terimplementasikan pada mata

pelajaran statika di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian

Gambar Bangunan berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada

saat kegiatan penutup, yaitu guru membimbing peserta didik untuk memetik

pelajaran moral dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Untuk menafsirkan

kedalam bentuk prosentase dan terskala maka peneliti melakukan penelitian

dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil penelitian

melalui kuesioner adalah, data terendah 4 dan data tertinggi 8, mean 5,90; dan

standar deviasi 1,03. Berdasarkan persamaan Struges (1 + 3,3 log n), didapat

banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan rumus (data tertinggi – data

terendah) di dapat hasil 4. Dengan ditemukannya banyak kelas dan rentang,

maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus ( = ), didapat 0,67

dibulatkan menjadi 1. (untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat pada

lampiran 3).

Tabel 32. Distribusi Frekuensi Karakter Peduli Lingkungan

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 3,5-4,5 3 9.38 9.38
2 4,5-5,5 7 21.88 31.25
3 5,5-6,5 14 43.75 75.00
4 6,5-7,5 6 18.75 93.75
5 7,5-8,5 2 6.25 100.00
6 8,5-9,5 0 0.00 100.00

Jumlah 32 100.00
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter peduli lingkungan di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 15. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Peduli Lingkungan

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter peduli lingkungan siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter peduli lingkungan siswa

diukur dengan menggunakan 2 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan

4. Dari 2 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (2 x 4)= 8, dan

skor terendah ideal (2 x 2)= 4. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)=

½ x (8+4)= 6; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (8-4)= 0,67. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter peduli lingkungan siswa yang

didasarkan atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  6,99 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 6-6,99 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 5,01-6 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  5,01 adalah Tidak Pernah
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter peduli lingkungan di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 15. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Peduli Lingkungan

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter peduli lingkungan siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter peduli lingkungan siswa

diukur dengan menggunakan 2 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan

4. Dari 2 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (2 x 4)= 8, dan

skor terendah ideal (2 x 2)= 4. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)=

½ x (8+4)= 6; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (8-4)= 0,67. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter peduli lingkungan siswa yang

didasarkan atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  6,99 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 6-6,99 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 5,01-6 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  5,01 adalah Tidak Pernah
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter peduli lingkungan di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 15. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Peduli Lingkungan

Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter peduli lingkungan siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter peduli lingkungan siswa

diukur dengan menggunakan 2 butir pertanyaan dengan skala 2 sampai dengan

4. Dari 2 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (2 x 4)= 8, dan

skor terendah ideal (2 x 2)= 4. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)=

½ x (8+4)= 6; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (8-4)= 0,67. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter peduli lingkungan siswa yang

didasarkan atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  6,99 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 6-6,99 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 5,01-6 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  5,01 adalah Tidak Pernah
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Tabel 33. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Peduli

Lingkungan

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  6,99 8 25

5,90 Jarang
2 6-6,99 14 43,75

3 5,01-6 7 21,88

4  5,01 3 9,38

Total 32 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

peduli lingkungan siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian

Gambar Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 8 siswa (25%),

kategori sering sebanyak 14 siswa (43,75%), kategori jarang sebanyak 7 sisiswa

(21,88%), dan kategori tidak pernah sebanyak 3 siswa (9,38%). Untuk

menguatkan hasil dari kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan

wawancara kepada guru dan siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di

lampiran, adapun hasil dari wawancara menunjukkan jika guru jarang

menyampaikan rencana pelajaran di pertemuan berikutnya, guru jarang

mengecek kebersihan lingkungan kelas saat pelajaran berakhir. Hasil dari

penelitian menunjukkan bahwa karakter peduli lingkungan jarang diterapkan di

kelas saat pelajaran berlangsung.

15. Peduli Sosial

Karakter peduli sosial yang terimplementasikan pada mata pelajaran

statika di SMK Negeri 2 Pengasih kelas X Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berdasarkan observasi yang sudah dilakukan adalah pada saat

kegiatan penutup, yaitu guru menutup pelajaran dengan doa dan membina

suasana keakraban. Untuk menafsirkan kedalam bentuk prosentase dan terskala

maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner. Data yang
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diperoleh dari hasil penelitian melalui kuesioner adalah, data terendah 1 dan data

tertinggi 4, mean 2,28; dan standar deviasi 0,81. Berdasarkan persamaan

Struges (1 + 3,3 log n), didapat banyak kelas 6; dan perhitungan rentang dengan

rumus (data tertinggi – data terendah) di dapat hasil 3. Dengan ditemukannya

banyak kelas dan rentang, maka dapat dihitung interval kelas dengan rumus

( = ), didapat 0,5. (untuk perhitungan yang lebih detail dapat dilihat

pada lampiran 3).

Tabel 34. Distribusi Frekuensi Karakter Peduli Sosial

No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif
(%)

Frekuensi Komulatif
(%)

1 1-1,5 5 15.63 15.63
2 1,5-2 15 46.88 62.50
3 2-2,5 0 0.00 62.50
4 2,5-3 10 31.25 93.75
5 3-3,5 0 0.00 93.75
6 3,5-4 2 6.25 100.00

Jumlah 32 100.00

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi karakter peduli sosial di atas

didapat histogram sebagai berikut:

Gambar 16. Histogram Hubungan antar Frekuensi dengan Nilai
Karakter Peduli Sosial
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Untuk mengetahui gambaran ubahan karakter peduli sosial siswa,

terlebih dahulu menghitung harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal

(SDi). Hasil data yang diperoleh pada ubahan karakter peduli sosial siswa diukur

dengan menggunakan 1 butir pertanyaan dengan skala 1 sampai dengan 4. Dari

1 butir pertanyaan yang ada, diperoleh skor tertinggi ideal (1 x 4)= 4, dan skor

terendah ideal (1 x 1)= 1. Dari data tersebut diperoleh hasil Mean ideal (Mi)= ½ x

(4+1)= 2,5; dan Standar Deviasi ideal (SDi)= ½ x 1/3 x (4-1)= 0,5. Maka untuk

mengetahui kecenderungan ubahan karakter peduli sosial siswa yang didasarkan

atas skor ideal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Mi + 1,5.SDi =  3,24 adalah Selalu

Mi s/d Mi + 1,5.SDi = 2,5-3,24 adalah Sering

Mi - 1,5.SDi s/d Mi = 1,76-2,5 adalah Jarang

Mi - 1,5.SDi =  1,76 adalah Tidak Pernah

Tabel 35. Kategori Deskripsi untuk Interprestasi Karakter Peduli Sosial

No Skor Frekuensi Persentase (%) Mean Kategori

1  3,24 2 6,25

2,28 Jarang
2 2,5-3,24 10 31,25

3 1,76-2,5 15 46,89

4  1,76 5 15,63

Total 32 100.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran kondisi karakter

peduli sosial siswa kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian Gambar

Bangunan berada pada kategori selalu sebanyak 2 siswa (6,25%), kategori

sering sebanyak 10 siswa (31,25%), kategori jarang sebanyak 15 sisiswa

(46,89%), dan kategori tidak pernah sebanyak 5 siswa (15,63%). Untuk

menguatkan hasil dari kuesioner tersebut maka peneliti juga melakukan
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wawancara kepada guru dan siswa. Bentuk draft  wawancara terlampir di

lampiran, adapun hasil dari wawancara menunjukkan jika guru jarang

membiasakan untuk berjabat tangan dengan guru sebelum meninggalakan

ruangan kelas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter peduli sosial

jarang diterapkan di kelas saat pelajaran berlangsung.

B. Pembahasan

1. Nilai 18 Grand Design Karakter yang Dibuat Pemerintah

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional (UUSPN) pasal 3, pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta

bertanggung jawab. Diktum dari pasal 3 ini menjadi jawaban dari pertanyaan

mengapa diterapkan pendidikan karakter. Jadi dengan penerapan pendidikan

karakter ini diharapkan dapat mencapai tujuan dari pendidikan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025

menyatakan bahwa pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk

mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkana

falsafah Pancasila.”

Peran pemerintah dalam membentuk karakter anak bangsa diwujudkan

melalui pelaksanaan 18 Grand Design pendidikan karakter, yaitu meliputi 14

karakter personal yaitu (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja
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keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Rasa ingin tahu, (9) Menghargai Prestasi, (10)

Bersahabat, (11) Tanggung jawab, (12) Peduli sosial, (13) Peduli lingkungan,

(14) Gemar Membaca; dan 4 karakter kebangsaan, yaitu, (1) Demokratis, (2)

Semangat kebangsaan, (3) Cinta tanah air, (4) Cinta damai (Puskur.

Pengembangan dan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa: Pedoman

Sekolah.2009: 9-10).

2. Nilai Karakter yang Terdapat pada RPP

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di SMK N 2 Pengasih,

penulis mendapatkan data-data dan sumber mengenai pelaksanaan pendidikan

karakter. Data-data tersebut berupa data tertulis dan data visual. Data tertulis

yang menjadi acuan tersebut adalah pada RPP. Setelah penulis meriview RPP

mata pelajaran statika untuk kelas X, penulis dapat menyebutkan karakter apa

saja yang terkandung didalamnya sebagai berikut: (1) Religius, (2) Disiplin, (3)

Kerja keras, (4) Tanggung jawab, (5) Komunikatif, (6) Kreatif, dan (7) Jujur.

Berdasarkan dari data observasi diatas, penulis berasumsi bahwa tidak semua

dari ke-18 nilai karakter yang dibuat pemerintah dapat diterapkan di SMK N 2

Pengasih kelas X mata pelajaran statika bangunan kompetensi teknik gambar

bangunan. Tetapi berdasarkan data visual yang penulis lakukan, terdapat

beberapa nilai karakter yang disampaikan tetapi belum tertuang ke dalam RPP.

Untuk itu penulis mencoba menganalisanya dan tertuang pada butir B point 3

dibawah ini.

3. Nilai Karakter Personal yang terimplementasikan pada mata pelajaran
Statika

Berdasarkan hasil observasi di lapangan penulis mendapatkan data-

data yang menunjukkan bahwa sebagian nilai-nilai karakter yang

terimplementasikan di kelas sewaktu pelajaran belum semuanya tertuang



82

didalam RPP. Untuk mengetahui nilai apa saja karakter personal itu, bisa dilihat

pada tabel 35 dibawah ini. Penulis berupaya menganalisis (butir A) dan

merangkumnya kedalam bentuk prosentase agar lebih mudah dibaca. Data-data

tersebut didapat dari hasil penyebaran angket kuisioner siswa. Hasil dari

rangkuman perhitungan tersebut tertuang pada butir B point 4.

Tabel 36. Implementasi Nilai 18 Grand Design Karakter yang dibuat oleh

Pemerintah

No Nilai Karakter Personal
yang Terdapat pada 18
Grand Design Karakter

Nilai Karakter
yang Terdapat
pada RPP

Nilai Karakter yang
Tidak Terdapat pada
RPP

1 Religius Religius Bersahabat
2 Bersahabat Disiplin Mandiri
3 Disiplin Kerja Keras Rasa Ingin Tahu
4 Mandiri Tanggung Jawab Toleransi
5 Komunikatif Komunikatif Menghargai Prestasi
6 Kreatif Kreatif Peduli Sosial
7 Kerja Keras Jujur Peduli Lingkungan
8 Rasa Ingin Tahu
9 Tanggung Jawab
10 Toleransi
11 Jujur
12 Menghargai Prestasi
13 Peduli Sosial
14 Peduli Lingkungan

4. Nilai Karakter yang Dominan Digunakan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dari butir A di atas dapat

dirangkum menurut kategori mulai dari selalu, sering, jarang, dan tidak pernah.

Kategori tersebut diukur berdasarkan persentase (%) dari frekuensi yang didapat

dari data perhitungan. Rangkuman tersebut dapat dilihat pada tabel dan

selanjutnya grafik sebagai berikut:
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Tabel 37. Rangkuman Nilai Karakter yang Terimplementasikan pada Mata
Pelajaran Statika Siswa Kelas X SMK N 2 Pengasih Kompetensi Keahlian
Gambar Bangunan

No Nilai Karakter Persentase (%)
Selalu Sering Jarang Tidak

Pernah
1 Religius 62,5 28,13 0 9,38
2 Bersahabat 59,38 31,25 6,25 3,13
3 Disiplin 21,88 40,63 28,13 9,38
4 Mandiri 9,38 40,63 43,75 6,25
5 Komunikatfif 46,88 31,25 15,63 6,25
6 Kreatif 28,13 62,5 9,38 0
7 Kerja keras 28,13 46,88 15,63 9,38
8 Rasa ingin tahu 12,5 40,63 40,63 6,25
9 Tanggung jawab 34,38 50 15,63 0
10 Toleransi 21,88 62,5 15,63 0
11 Jujur 12,5 0 56,25 31,25
12 Menghargai prestasi 3,13 34,38 34,38 28,13
13 Peduli lingkungan 25 43,75 21,88 9,38
14 Peduli sosial 6,25 31,25 46,88 15,63
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Gambar 17. Diagram Batang Rangkuman Implementasi Karakter Personal pada Mata Pelajaran Statika Siswa Kelas X SMK N 2 Pengasih
Kompetensi Keahlian Gambar Bangunan
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Dilihat dari rangkuman di atas dapat dijabarkan berdasar kategori bahwa

pada kategori selalu karakter yang paling menonjol adalah karakter religius

dengan persentase sebesar 62,5% dan karakter yang paling rendah adalah

karakter menghargai prestasi dengan persentase sebesar 3,13% saja; pada

kategori sering karakter yang paling menonjol adalah karakter kreatif dan

toleransi yaitu sebesar 62,5% sedangkan karakter yang paling rendah adalah

karakter jujur yaitu sebesar 0%; pada kategori jarang karakter yang paling

menonjol adalah karakter jujur, yaitu sebesar 56,25% sedangkan karakter yang

paling rendah adalah karater religius yaitu sebesar 0%; dan pada kategori tidak

pernah karakter yang paling menonjol adalah karakter jujur, yaitu sebesar

31,25% sedangkan karakter yang paling rendah adalah karakter kreatif,

tanggung jawab, dan toleransi yaitu sebesar 0%.

Dari hasil penjabaran persentase diatas dapat dideskiptifkan bahwa

pada kategori selalu karakter yang paling menonjol terdapat pada karakter

religius. Hal ini sesuai dengan data pengamatan observasi penulis dilapangan

bahwa memang ketika sebelum mengawali dan mengakiri kegiatan

pembelajaran, siswa-siswi dan guru selalu berdoa terlebih dahulu. Sedangkan

pada karakter menghargai prestasi sangat rendah, hal ini diperkuat dengan data

observasi dan wawancara yang dilakukan penulis bahwa memang ketika ada

murid yang berprestasi baik dalam hal akademik maupun non akademik jarang

mendapat apresiasi, salah satu contohnya adalah tidak adanya karya-karya

siswa yang dipajang di kelas. Hal ini juga diperjelas oleh grafik yang

menunjukkan bahwa persentase jarang dan tidak pernah pada karakter

menghargai prestasi sangat tinggi, yaitu 34,38% dan 28,13%, apabila
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dijumlahkan hasilnya masi jauh lebih tinggi dari jumlah kategori sering dan selalu

yaitu 62,51% berbanding 37,51%.

Pada kategori sering karakter yang paling menonjol terdapat pada

karakter kreatif dan toleransi. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan dilapangan

bahwa guru sering memberi tugas siswa di luar kelas dan sering mengadakan

diskusi-diskusi kecil disetiap proses pengajaran berlangsung. Hal ini memacu

daya kreatifitas siswa untuk berfikir dan berkreasi tetapi sesuai dengan koridor

bidangnya. Sedangkan pada karakter jujur memiliki persentase yang sangat

rendah, hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis

kepada beberapa siswa. Penulis melakukan wawancara kepada siswa yang atas

rekomendasi guru yang memiliki predikat pintar, biasa saja, dan kurang. Hasil

wawancara menunjukkan bahwa dari sekian predikat siswa diatas, kesemua

siswa pernah melakukan tindakan yang tidak jujur, salah satunya yaitu ketika

ulangan harian maupun ujian akhir mereka pernah mencontek. Hal ini dipertegas

oleh grafik diatas, yaitu pada kategori jarang dan tidak pernah karakter jujur

memiliki persentase yang sangat tinggi yaitu 56,25% dan 31,25%.

Pada kategori jarang yang paling menonojol terdapat pada karakter

jujur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis. Sedangkan

pada karakter religius memperoleh hasil yang hampir tidak pernah. Hal ini sesuai

dengan hasil observasi penulis dilapangan, yaitu siswa-siswi dan guru selalu

berdoa sebelum dan sesaat akan mengakhiri pelajaran di kelas.

Pada kategori tidak pernah yang paling menonjol terdapat pada karakter

jujur. Sedangkan pada karakter kreatif, tanggung jawab, dan toleransi memiliki

persentase yang hampir tidak ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang

penulis lakukan terhadap beberapa narasumber dari siswa yang menyatakan
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bahwa ketika pelajaran statika berlangsung siswa sering diberi waktu untuk

saling berdiskusi, baik di luar maupun di dalam kelas, dan sumber belajarnya pun

diberi kebebasan baik dari media elektronik maupun buku.

Dari hasil analisis  diatas didapat pula nilai karakter yang menonjol tetapi

belum terimplementasikan kedalam butir karakter di RPP, yaitu pada karakter

toleransi sebesar 62,50% dan bersahabat sebesar 59,38%.


