
Iis Marani (RRA1C412011) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi  1 
 

ARTIKEL ILMIAH 

 

 

ANALISIS MUATAN NILAI-NILAI KARAKTER SISWA DALAM 

PRAKTIKUM PEMANFAATAN LIMBAH DI KELAS XI JURUSAN 

AGRIBISNIS PEMBIBITAN KULTUR JARINGAN  

DI SMKN 8 MUARO JAMBI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH 

Iis Marani 

RRA1C412011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS JAMBI 

JULI, 2017 

 
 



Iis Marani (RRA1C412011) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi  2 
 

 



Iis Marani (RRA1C412011) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi  3 
 

 

 

ANALISIS MUATAN NILAI-NILAI KARAKTER SISWA DALAM 

PRAKTIKUM PEMANFAATAN LIMBAH DI KELAS XI JURUSAN 

AGRIBISNIS PEMBIBITAN KULTUR JARINGAN  

DI SMKN 8 MUARO JAMBI 
 

Oleh: 

Iis Marani
1)

, Retni S Budiarti
2)

, Upik Yelianti
3)

 
1)

Mahasiswa Pendidikan Biologi Jurusan PMIPA FKIP Universitas Jambi 
2)

Dosen Pendidikan Biologi PMIPA FKIP Universitas Jambi  

Email: 
1)

iismarani29@yahoo.com  

 

ABSTRACT 

Character education is an effort to educate students in order to contribute well to the 

environment. The problems that occur in the world of education today is one of them is the 

declining moral of the nation's children. This can be seen from the increasing violence among 

students, theft, Bulliying, cheating, no sense of responsibility, and other bad characters. SMK 

Negeri 8 Muaro Jambi has a vision and mission to make students who have noble character and 

can be prepared to work directly without having to continue to the University. The hope when at 

work or socializing in the community can still have a good character. This research is a 

qualitative and quantitative descriptive research, the subjects in this study are students of class 

XI Department of APKJ SMKN 8 Muaro Jambi and teachers of Biology study. Analysis of 

character values conducted by researchers include: religious indicators, honest, tolerance, 

discipline, hard work, creative, independent, democratic, curiosity, appreciate achievement, 

friendly, love peace, love reading, environmental care, social care, responsibility Answer. In this 

study data obtained from observations assisted by some observers, questionnaires, interviews 

and documentation. Then the data obtained is analyzed descriptively. Based on the research 

content of students' character values during the waste utilization practicum at SMKN 8 Muaro 

Jambi as much as three times the percentage of meeting result is that the student character is 

very good on hard work indicator 84,3%, creative 84,1%, peace love 82,6 %, 83.1% 

responsibility. While character education is still low on the curiosity indicator 58.3%, 

democratic 62.3%, independent 5.3%, tolerance 59.5%, religious 51.0%. The overall results 

obtained good category. The first meeting was 70.6%, the second meeting was 69.8%, the third 

meeting was 70.0%. Based on these results, it is expected that all citizens of the school can 

improve character education that makes noble characters for the successor of the nation. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kurikulum merupakan suatu rangkaian 

rencana belajar dan mengajar yang 

dinamis sehingga perlu dinilai dan 

dikembangkan secara terus menerus dan 

berkelanjutan sesuai dengan 

perkembangan yang ada dalam 

masyarakat. Dimana tujuan itu sendiri akan 

membantu siswa dalam mengembangkan 

potensinya agar mampu menghadapi 

tantangan, problematika hidup dan 

persaingan dalam dunia kerja nantinya, 

sehingga mereka mampu mengatasi 

problematika tersebut secara arif, kreatif 

dan berakhlak mulia. 

Mengatasi problematika dalam dunia 

pendidikan secara beriman, beretika, 

bertanggung jawab, serta berkarakter luhur 

merupakan unsur-unsur karakter yang 

menjadi tujuan pendidikan nasional. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang 

menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional 

berfungsi dalam mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat, dan 

beretika dalam rangka mencerdaskan siswa 

agar menjadi manusia yang beriman, 

bertakwa, kreatif, mandiri dan bertanggung 

jawab (Wibowo, 2013:65-66). 

Pendidikan yang kurang 

menekankan pada aspek nilai-nilai karakter 

menimbulkan berbagai macam 

permasalahan di kalangan siswa. Hal 

tersebut terlihat dari berbagai masalah yang 

terus bermunculan sebagai akibat dari 

makin menurunnya kualitas nilai-nilai 

karakter pada siswa. Menurut (Lickona, 

2012:215) para siswa yang menganiaya 

teman sebaya mereka tidak hanya 

menyakiti orang lain, namun mereka juga 

mengubah bentuk karakter sendiri.Pada 

dasarnya, nilai filosofis yang dituntut dari 

pendidikan karakter adalah menyangkut 

etika dan moralitas yang disertai dengan 

perilaku keidupan sehari-hari (Ilahi, 

2014:71). 

Sekolah merupakan tempat 

melaksanakan pendidikan setelah 

pendidikan dalam keluarga. Sekolah 

merupakan tempat untuk menimba ilmu dan 

mengembangkan potensi, selain itu sekolah 

juga merupakan tempat untuk menanamkan 

nilai karakter. Permasalahannya selama ini 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter 

di sekolah pada siswa hanya sebatas 

pengenalan dan dalam pengetahuan atau 

teori saja, dan belum pada taraf penanaman 

dan pelaksanaan dalam perilaku nyata  

sehari-hari.  

SMKN 8 Muaro Jambi adalah satu-

satunya sekolah SMK Negeri yang ada di 

Kecamatan Mestong. SMKN 8 Muaro 

Jambi ini banyak diminati oleh para siswa. 

Hal ini karena SMK merupakan sekolah 

yang banyak menerapkan praktek daripada 

teori. Para siswanya disiapkan untuk bisa 

langsung bekerja ketika tamat sekolah 

walaupun tidak melanjutkan ke Universitas. 

Salah satu visi dan misi SMK Negeri 8 

yaitu mengharuskan sekolah tersebut untuk 

menerapkan pendidikan yang berkarakter. 

Harapannya ketika di tempat kerja ataupun 

bersosialisasi di masyarakat siswa tetap bisa 

memiliki nilai  karakter yang baik. SMKN 

8 Muaro Jambi memiliki beberapa aturan 

dan ketika proses belajar mengajar semua 

guru wajib menerapkan pendidikan yang 

berkarakter. Hal ini untuk mengantisipasi 

segala bentuk kenakalan remaja dan 

pelanggaran moral ketika di dalam sekolah, 

di luar sekolah dan dimana saja.  

SMKN 8 muaro jambi memiliki 

beberapa jurusan, salah satunya adalah 

jurusan Teknologi Pertanian. Jurusan ini 

adalah dikhususkan untuk mempelajari 

tentang ilmu pertanian baik secara teori 

maupun praktek. Salah satu materi yang 

dipelajari adalah Pemanfaatan Limbah. 

Materi ini menjadi penting karena saat ini 



Iis Marani (RRA1C412011) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi  5 
 

banyak barang-barang yang sebenarnya 

masih dipergunakan menjadi bahan yang 

bernilai tinggi tetapi malah terbuang begitu 

saja menjadi limbah.  Terlebih lagi pada 

Jurusan Agribisnis Pembibitan Kultur 

Jaringan (APKJ) di SMKN 8 Muaro Jambi 

dimana siswa-siswa tersebut 

membudidayakan berbagai macam jenis 

tanaman, namun sampah-sampah dari daun, 

batang, buah dan biji terkadang dibiarkan 

begitu saja yang menyebabkan penumpukan 

limbah dimana-mana, sehingga mengurangi 

keindahan dan terkadang menimbulkan bau 

yang tidak sedap. Melalui praktikum 

pemanfaatan limbah tumbuhan dengan 

mengolah menjadi kompos, siswa dituntut 

untuk peka terhadap lingkungan dan secara 

tidak langsung juga menumbuhkan karakter 

yang baik. Kemampuan seorang siswa 

dalam melihat limbah sebagai peluang 

ekonomi juga termasuk kategori pendidikan 

berkarakter.  

Dari beberapa paparan diatas maka 

penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam tentang muatan nilai-nilai karakter 

apa saja yang muncul dan bagaimana 

karakter siswa saat melaksanakan 

praktikum pemanfaatan limbah manjadi 

kompos. sehingga penulis akhirnya 

mengambil judul ”Analisis Muatan Nilai-

Nilai Karakter Siswa Dalam Praktikum 

Pemanfaatan Limbah Di Kelas XI 

Jurusan Agribisnis Pembibitan Kultur 

Jaringan Di SMKN 8 Muaro Jambi”. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Dimana penelitian deskriptif 

menurut Sukmadinata (2008:54) merupakan 

suatu metode penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena 

yang ada, yang berlangsung pada saat 

sekarang maupun dimasa yang lampau. 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa biologi kelas XI Jurusan 

Agribisnis Pembibitan Kultur Jaringan. 

Karena siswa jurusan Agribisnis 

Pembibitan Kultur Jaringan hanya 

berjumlah 28 siswa, maka teknik penentuan 

subjek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian adalah teknik sampling jenuh.  

 

Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif diperoleh melalui angket yang 

diberikan kepada siswa kelas XI APKJ 

(Agribisnis Pembibitan Kultur Jaringan) 

dan observasi yang dilakukan pada saat 

siswa melaksanakan praktikum, sedangkan 

data kualitatif diperoleh dari wawancara 

guru bidang studi biologi. Dan dokumentasi 

dokumen-dokumen pembelajaran seperti 

silabus, RPP dan foto kondisi lingkungan 

sekolah. 

Instrumen Penelitian  

Observasi 

Lembar observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari 16 butir 

item yang disusun menggunakan skala 

likert dalam bentuk cheklist. 

Berikut tabel dengan menggunakan skala 

likert: 

Tabel 3.1 Interval dengan menggunakan 

Skala likert 

Kategori skor 

Selalu 4 

Sering 3 

Jarang 2 

Tidak Pernah 1 

 

Angket (Kuesioner) 

Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa daftar pernyataan 

tentang analisis muatan nilai-nilai karakter 

siswa dalam praktikum biologi kelas XI 

APKJ SMK Negeri 8 Muaro Jambi. Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

ini terdiri dari 30 butir item yang disusun 

dengan menggunakan skala likert yang 

memiliki 4 tingkat jawaban. Penelitian ini 

menggunakan angket tertutup, dalam 

bentuk chek list ( √).  

Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti 

mewancarai guru biologi SMK Negeri 8 

Muaro Jambi dengan menggunakan 

pedoman wawancara berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis. 
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Dokumentasi  

 Bentuk dokumentasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan,  berupa silabus dan 

RPP pelajaran serta foto kondisi saat 

melaksanakan praktikum pemanfaatan 

limbah kelass XI APKJ di SMK Negeri 8 

Muaro Jambi, yang bertujuan untuk 

menunjang kebaradaan data-data yang 

memuat nilai pendidikan karakter.   

Teknik Analisis Data 

Analisis Observasi 

Data yang telah terkumpul akan 

dianalisis dengan cara membandingkan 

jumlah skor jawaban yang diperoleh dari 

responden dengan skor total dikali dengan 

100%, sehingga nanti hasilnya akan 

dinyatakan dalam bentuk persentase. 

analisis data yang menggunakan 

persentase (siswa) dengan rumus sebagai 

berikut: 

P = 
  

  
 x 100%          

Keterangan : 

P    = Persentase 

∑F = frekuensi jumlah data yang diperoleh 

∑N= Jumlah seluruh data 

 

 Untuk memperoleh kategori dari 

skor observasi, diperoleh dengan cara: 

1. Menentukan rentang skor 

Skor maksimum= 4 X ∑ item X ∑ siswa  

Skor minimum   = 1 X ∑ item X ∑ siswa 

  

Jumlah kategor i = 4 

Skor maksimum = 112 

Skor minimum  = 28 

Rentang Skor  =
      

 
 = 21 

2. Menentukan persentase skor 

Skor yang diperoleh 

Skor maksimum 

 Selanjutnya hasil observasi 

diperoleh ditafsirkan ke dalam skala kriteria 

penafsiran yang bersifat kualitatif pada 

tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 kriteria penafsiran analisis 

observasi 

 

No Persentase (%) Kategori 

1     91   – 112   Sangat Baik 

2 70   – 90,99 Baik 

3 49   –  69,99 Cukup 

4 28  – 48,99 Tidak Baik 

 

 

 

Analisis Angket 

Analisis data dalam penelitian 

adalah suatu kegiatan yang sangat penting 

dan membutuhkan ketelitian. Pada analisis 

angket, teknik yang digunakan adalah 

berupa statistik persentase.  

 

Pengolahan data menggunakan 

persentase, menggunakan rumus  sebagai 

berikut  (Sudijono, 2008:43). 

P = 
  

  
 x 100%     

Keterangan : 

P    = Persentase 

∑F = frekuensi jumlah data yang diperoleh 

∑N= Jumlah seluruh data 

 

Hasil persentase tersebut 

ditafsirkan dengan Kriteria penafsiran 

persentase sebagai berikut: 

Untuk memperoleh kategori dari skor 

angket, diperoleh dengan cara: 

1. Menentukan rentang skor 

Skor maksimum= 4 X ∑ item X ∑ siswa  

Skor minimum  = 1 X ∑ item X ∑ siswa 

  

Jumlah kategori  = 4 

Skor maksimum = 112 

Skor minimum  = 28 

Rentang Skor  =
      

 
 = 21 

2. Menentukan persentase skor 
Skor yang diperoleh 

Skor maksimum 

 Selanjutnya hasil observasi 

diperoleh ditafsirkan ke dalam skala kriteria 

penafsiran yang bersifat kualitatif pada 

tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 kriteria penafsiran analisis 

observasi 

No Persentase (%) Kategori 

1    91   – 112   Sangat Baik 

2 70   – 90,99 Baik 

X  100 % 

100 

X  100 % 

100 
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3 49   –  69,99 Cukup 

4 28  – 48,99 Tidak Baik 

 

Analisis Wawancara 

 Teknik analisis data pada 

wawancara dianalisis secara kualitatif. Pada 

penelitian ini pengolahan data hasil 

wawancara dilakukan melalui tahapan 

sebagai berikut: 

1. Membuat pedoman wawancara 

berupa daftar pertanyaan tertulis 

tentang pendidikan karakter pada 

praktikum. 

2. Mengubah bentuk hasil wawancara 

dalam tulisan. 

3. Menganalisis hasil wawancara. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMK 

Negeri 8 Muaro Jambi, kelas APKJ, 

Semester Genap Tahun Ajaran 

2016/2017. Penelitian berlangsung pada 

bulan April 2017 
 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Hasil yang didapat setelah dilakukan 

melalui observasi dan lembar angket siswa  

muatan pendidikan karakter siswa dalam 

praktikum pemanfaatan limbah di kelas XI 

SMKN 8 Muaro Jambi pada setiap 

indikator diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 Persentase hasil observasi 

muatan nilai-nilai karakter 

siswa dalam praktikum 

pemanfaatan limbah dikelas 

XI Jurusan APKJ SMKN 8 

Muaro Jambi 

 

 
Gambar 1.2 Persentase hasil angket 

muatan nilai-nilai karakter siswa 

dalam praktikum pemanfaatan 

limbah dikelas XI Jurusan APKJ 

SMKN 8 Muaro Jambi. 

Berdasarkan hasil observasi dan angket 

siswa  yang telah dilakukan. pada 

keseluruhan indikator menunjukan hasil 

persentase keseluruhan muatan nilai-nilai 

karakter siswa dikelas XI Jurusan APKJ 

SMKN 8 Muaro Jambi sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil persentase keseluruhan 

hasil observasi dan angket  muatan nilai  

karakter siswa sebagai berikut: 

Hasil Persentase Keseluruhan (%) 

Observ

asi 

Pertem

uan 

Hasil Kateg

ori 

1 65,0 Cukup 

2 64,7 Cukup 

3 65,9 Cukup 

Angket 1 76,1 Baik 

2 74,9 Baik 

3 74,2 Baik 

 

Hasil keseluruhan diperoleh dari hasil 

perhitungan pada setiap item observasi 

dapat dilihat pada lampiran 9 dan 

kesuluruhan item angket dapat dilihat pada 
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lampiran 10.Berdasarkan hasil keseluruhan 

observasi diperoleh karakter siswa dengan 

kategori baik dan hasil persentase tertinggi 

pada pertemuan ketiga dengan persentase 

65,9%, dan hasil terendah pada pertemuan 

kedua sebesar 64,7%. Pada angket didapat 

persentase tertinggi 76,1% dan terendah 

yaitu 74,2%. 

Deskripsi Hasil Wawancara Dengan 

Guru Biologi Bidang Studi Pendidikan 

Biologi  

Pada wawancara yang dilakukan 

bersama guru bidang studi biologi di 

SMKNegeri 8 Muaro Jambi terdapat 16 

butir pertanyaan yang diajukan, meliputi 

indikator religius, jujur, toleransi, displin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, menghargai prestasi, 

bersahabat, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung 

jawab. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian 

menggunakan lembar angket untuk 

indikator religius dikategorikan cukup baik, 

menurut hasil lembar observasi yang 

dilakukan peneliti yang berjumlah 5 orang 

observer sikap dan perilaku religius siswa 

berupa membaca doa sebelum dan setelah 

praktikum sangat rendah hal tersebut 

dikarenakan tidak terlihat sikap dan 

perilaku siswa yang menunjukan membaca 

doa baik sebelum atau setelah selesai 

praktikum. Hal tersebut dikarenakan 

menurut hasil wawancara bersama guru 

bidang studi biologi mengatakan bahwa 

siswa berdoa ketika mengawali pelajaran 

saat pertemuan jam pelajaran pertama dan 

berdoa ketika jam pelajaran terakhir ketika 

hendak pulang, dan hanya memberi salam 

serta memberi hormat saja pada setiap guru 

yang masuk ketika pergantian jam 

pelajaran. 

Pada indikator jujur peneliti 

bersama observer mengamati ada beberapa 

siswa yang tidak memiliki sikap dan 

perilaku jujur, siswa melaporkan hasil 

praktikum tidak sesuai dengan hasil yang 

didapat. Seharusnya siswa konsisten antara 

apa yang dikatakan atau dilaporkan dengan 

hasil praktikum yang didapat. 

Toleransi pada penelitian ini 

berdasarkan pada siswa dapat menerima 

argument siswa lainya saat sedang 

melaksanakan praktikum dari observasi, 

angket dan wawancara sikap toleransi siswa 

cukup baik, dimana sebelum praktikum 

siswa telah diberi tugas untuk membaca dan 

memahami tentang kegiatan praktikum 

yang telah dilaksanakan sehingga mereka 

nantinya mendapatkan hasil kerja kelompok 

mereka masing-masing. Memang pada 

awalnya mereka berebat dulu mengatakan 

bahwa hasil kerja mereka lebih baik, namun 

setelah diberi penjelasansiswa menerima 

argument kelompok lainya. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan melalui observasi, angket, 

wawancara perilaku disiplin dilihat dari 

siswa memulai dan menyelesaikan 

praktikum tepat waktu, bahkan pada tiga 

kali pertemuan yaitu pembuatan kompos, 

pengecekan kematangan kompos, serta 

membongkar hasil pembuatan kompos, 

siswa mampu menyelesaikanya dengan 

tepat waktu. Hal ini pun ditunjang dengan 

mengondisikan waktu untuk kegiata 

praktikum oleh guru biologi kelas XI 

SMKN 8 Muaro Jambi, oleh sebab itu 

kegiatan praktikum lebih efisien dan terlihat 

muatan pendidikan karakter siswa. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan terlihat sikap kerja keras siswa 

dalam melaksanakan praktikum 

pemanfaatan limbah. Mulai dari kegiatan 

pembuatan kompos hingga pembongkaran 

kompos, siswa begitu antusias dalam 

kegiatan praktikum terlihat dari walaupun 

kompos tersebut mengeluarkan bau yang 

tidak sedap namun mereka tetap 

menyelesaikan tugas kegiatan praktikum 

dengan sebaik-baiknya. 

Nilai  karakter yang demokratis 

dalam penelitian ini berdasarkan siswa 

dapat menerima hasil yang tidak sesuai 

hipotesa, ialah didapat melalui observasi, 

angket dan wawancara berjalan dengan 

cukup baik. kegiatan praktikum akan lebih 

baik berjalan dengan lancar Apabila siswa 
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lebih berusaha mencari tahu kesalahan yang 

dilakukan yang tidak sesuai dengan 

hipotesa.Sikap demokratis yang 

menunjukan keterbukaan saat praktikum 

merupakan pendidikan karakter yang dapat 

menumbuhkan akhlak mulia. Hariyanto dan 

Samani (2014:120) menyatakan bahwa 

demokratis ialah  sikap menghargai 

pendapat orang lain, toleran, serta terbuka 

demi kepentingan bersama, bukan semata-

mata kepentingan diri sendiri dan orang 

lain. 

Penelitian yang telah dilakukan 

terlihat karakter siswa yang baik pada 

indikator pendidikan karakter yakni, 

menghargai prestasi, yaitu berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan melalui 

observasi, angket sera wawancara, siswa 

mampu mengakui dan menghargai hasil 

pekerjaan teman yang lebih baik. 

Sikap menghargai prestasi sangat 

diperlukan dalam menumbuhkan akhlak 

atau karakter yang mulia dimana setiap 

individu dituntut untuk terbiasa mengakui 

serta menghargai prestasi keberhasilan 

orang lain. Menghargai prestasi ialah sikap 

terbuka dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat dan mengakui 

serta menghormati keberhasilan orang 

lain(Wibowo, 2013:15). 

Penelitian muatan pendidikan 

karakter di SMKN 8 Muaro Jambi yang 

telah dilakukan berdasarkan sikap Gemar 

membaca ditunjukan dengan siswa 

membaca petunjuk sebelum melakukan 

praktikum adalah baik. menurut hasil 

wawancarasiswa bahkan tidak hanya 

sekedar membaca tetapi juga memahami 

karena telah diintruksikan untuk memahami 

praktikum yang dilakukan beberapa hari 

sebelum pelaksanaan praktikum 

berlangsung. 

Sikap gemar membaca ini tentu 

pembiasaan karakter yang baik karena 

selain menjadikan karakter dan sikap yang 

mulia bagi diri sendiri dan orang lain tentu 

sangat bermanfaat juga bagi kelancaran 

dalam praktikum. Kebiasaan dengan tanpa 

paksaan untuk menyediakan waktu secara 

khusus guna membaca berbagai informasi, 

baik buku, jurnal, majalah, koran, dan lain 

sebagainya, sehingga menunjukan 

kebijakan bagi dirinya (Suyadi, 2013:9). 

Menjaga dan melestarikan 

lingkungan sekitar adalah salah satu isi 

yang terkandung dalam pendidikan 

karakter.  Di SMKN 8 Muaro Jambi 

pendidikan karakter berupa peduli 

lingkungan berdasarkan hasil yang didapat 

dari siswa mampu membersihkan peralatan 

praktikum dan lingkungan sekitar setelah 

melakukan kegiatan praktikum adalah baik, 

terlepas dari tuntutan siswa untuk 

menumbukan sikap peduli lingkungan ialah 

agar siswa terbiasa dengan sikap tersebut. 

Harapanya dengan pembiasaanperilaku 

peduli lingkungan disekolah ketika siswa 

berada di lingkungan kerja nantinya dapat 

menunjukan sikap yang telah menjai 

kebiaasan pada dirinya. 

Sikap dan perbuatan yang 

mencerminkan kepedulian terhadap orang 

lain maupun masyarakat yang 

membutuhkanya adalah isi yang terkandung 

dalam pendidikan karakter yaitu peduli 

sosial (Suyadi, 2013:9). Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan di SMKN 8 

Muaro Jambi sikap peduli sosial siswa baik 

terhadap siswa lainya dimana siswa 

menunjukan sikap peduli sosial yang cukup 

kuat dengan membantu teman yang belum 

memahami ataupun mengerti tentang 

langkah-langkah kegiatan pembuatan 

kompos.  

Tanggung jawab adalah melakukan 

tugas sepenuh hati, bekerja dengan etos 

kerja tinggi, berusaha keras untuk mencapai 

prestasi terrbaik, ataupun mengontrol diri 

dan mengatasi sters, berdisiplin diri, 

terhadap pilihan dan keputusan yang 

diambil (Hariyanto dan Samani, 2014:120). 

Perilaku dan sikap tanggung jawab 

yang dimiliki oleh siswa kelas XI SMKN 8 

Muaro Jambi sangat baik. berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan isi yang 

terkandung dalam nilai karakter berupa 

tanggung jawab didapat hasil dimana siswa 

menunjukan tanggung jawab yang sangat 

kuat dengan menjaga alat dan bahan 



Iis Marani (RRA1C412011) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi  10 
 

praktikum dengan baik. Bahkan pada 

pertemuan kedua dan ketiga  yaitu 

pengecekan kematangan kompos dan 

pembongkaran kompos, kompos yang 

disimpan tetap baik dan tidak ada yang 

merusak atau menganggu. Semua alat dan 

bahan praktikum baik milik siswa pribadi 

ataupun milik sekolah tetap dijaga dengan 

rasa tanggung jawab bersama. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan karakter di 

SMKN 8 Muaro Jambi khususnya kelas XI 

Jurusan APKJ adalah baik. Hal ini terlihat 

dari muatan karakter apa saja yang terdapat 

di SMKN 8 Muaro Jambi serta hasil 

persentase keseluruhan yaitu religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

menghargai prestasi, bersahabat, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, tanggung jawab. Pada 

pertemuan pertama karakter siswa termasuk 

kategori baik yaitu(70,6%), pertemuan 

kedua (69,9%), pertemuan ketiga (70,0%) 

dengan kategori baik. 

Dari indikator pendidikan karakter 

yang termuat di SMKN 8 Muaro jambi 

yang diteliti sikap yang baik dimiliki siswa 

adalah disiplin, kerja keras, cinta damai, 

kreatif, menghargai prestasi, bersahabat, 

peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung 

jawab dan muatan pendidikan karakter 

terendah ialah gemar membaca, rasa ingin 

tahu, demokratis, religius, mandiri, dan 

toleran. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan 

penelitian ini adalah: 

1. Kepada siswa SMKN 8 Muaro Jambi 

hendaknya memiliki karakter yang baik 

dan mulia terutama pada aspek-aspek 

pendidikan karakter yang 

diinternalisasikan oleh Kemendiknas, 

karena dengan karakter siswa yang baik 

maka akan membentuk peradaban 

bangsa yang baik pula. 

2. Pihak  sekolah sebaiknya dapat lebih 

memperhatikan nilai-nilai karakter yang 

ditanamkan kepada siswa. Untuk 

meningkatkan karakter-kerakter mulia. 

3. Pada penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan nilai-nilai pendidikan 

karakter pada siswa. 
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