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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 

 

Lampiran 1 Kisi-kisi dan Pedoman Wawancara 

Nama    : NURANDINI 

Nim    : H.1710453 

Dosen Pembimbing  :1. Dr. Widyasari, S. TP., M.Pd. 

2. H. Awaludin Abdul Gafar., Lc., MA. 

1. Sub Fokus:  

a. Peran  pribadi guru dalam menerapkan karakter jujur pada 

pembelajaran daring 

Peran guru dalam penelitian ini adalah peran guru secara pribadi, 

kepribadian guru memberikan contoh teladan yang baik untuk peserta 

didiknya dan sebagai ukuran norma-norma tingkah laku. Peran guru secara 

pribadi menjadi suatu keterhubungan dengan kepribadian yang semestinya 

dimiliki seorang guru, agar mampu ditiru peserta didikya. cara guru secara 

pribadi dalam peneraapan karakter jujur pada pembelajaran daring. 

b. Perencanaan guru dalam penerapan karakter jujur pada pada 

pembelajaran daring 

Perencanaan guru dalam menerapkan karakter jujur pada pembelajaran 

daring, mengemukakan cara guru dalam mencontohkan karakter jujur, 

yaitu penerapan nilai-nilai kejujuran pada peserta didik, yang ditanamkan 

melalui pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah sehingga membentuk 

generasi yang berakhlak baik dan tangguh berlandaskan kejujuran dalam 

pembelajaran daring. 

 



 

 

c. Faktor pendukung penerapan karakter jujur pada pembelajaran 

daring 

Faktor-faktor yang mendukung dalam penerapan karakter jujur, penerapan 

pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah sehingga membentuk generasi 

yang berahlak baik dan tangguh berlandaskan kejujuran. 

d. Faktor penghambat penerapan karakter jujur pada pembelajaran 

daring  

Faktor penghambat saat menerapkan karakter jujur pada pembelajaran 

daring, kendala saat berkomunikasi secara langsung dan tidak ada 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan peserta didik di sekolah saat 

pembelajaran daring. 

  



 

 

Tabel 1 Instrumen Wawancara Guru 

No Komponen/Sub Fokus  Indikator 

Komponen/Sub fokus 

No. Butir 

wawancara 

1.  Peran  pribadi guru dalam 

menerapkan Pendidikan 

karakter jujur pada 

pembelajaran daring. 

 

 

 Mengemukakan peran 

guru secara pribadi dalam 

mencontohkan perkataan 

dan tindakan sebagai 

seorang pendidik untuk 

ditiru peserta didik 

1, 2, 3 

Mengemukakan cara guru 

memberi contoh teladan 

yang baik, dalam 

penerapan nilai karakter 

jujur saat pembelajaran 

daring 

4, 5 

2. Perencanaan guru dalam 

penerapan karakter jujur 

pada pada pembelajaran 

daring 

 

Mengemukakan cara guru 

dalam mecontohkan nilai 

karakter jujur pada peserta   

didik saat pembelajaran 

daring menepati janji, 

dapat dipercaya dalam 

perkataan tindakan dan 

pekerjaan, berkata dan 

bertindak sesuai fakta atau 

tidak berbohong, berani 

mengekspresikan pikiran 

dan perasaan apa adanya, 

tidak mencontek dalam 

ujian atau ulangan, dan 

mengakui setiap kesalahan 

6, 7, 8 



 

 

yang diperbuat. 

Mengemukakan 

pembiasaan-pembiasaan 

baik yang dilakukan guru 

dalam penerapan nilai 

karakter jujur menepati 

janji, dapat dipercaya 

dalam perkataan tindakan 

dan pekerjaan, berkata dan 

bertindak sesuai fakta atau 

tidak berbohong, berani 

mengekspresikan pikiran 

dan perasaan apa adanya, 

tidak mencontek dalam 

ujian atau ulangan, dan 

mengakui setiap kesalahan 

yang diperbuat. 

9, 10, 11, 12 

 3 Faktor pendukung 

penerapan karakter jujur 

pada pembelajaran daring 

 

Mengemukakan faktor 

pendukung penerapan 

karakter jujur saat 

pembelajaran daring 

13, 14, 15 

Mengemukakan kendala 

dan solusi dari penerapan 

nilai karakter jujur 

16, 17 

4 Faktor penghambat 

karakter jujur pada 

pembelajaran daring 

Mengemukakan faktor 

penghambat guru saat 

menerapkan karakter jujur 

pada pembelajaran daring 

18, 19  

Mengemukakan solusi 

dari faktor penghambat 

saat guru menerapkan 

karakter jujur pada 

pembelajaran daring 

20, 21 

  



 

 

Tabel 2 Instrumen Wawancara Kepala Sekolah 

No Komponen/Sub Fokus  Indikator 

Komponen/Sub fokus 

No. Butir 

wawancara 

1.  Peran  pribadi guru dalam 

menerapkan Pendidikan 

karakter jujur pada 

pembelajaran daring. 

 

 

 Mengemukakan peran 

guru secara pribadi dalam 

mencontohkan perkataan 

dan tindakan sebagai 

seorang pendidik untuk 

ditiru peserta didik 

1, 2 

Mengemukakan cara guru 

memberi contoh teladan 

yang baik, dalam 

penerapan nilai karakter 

jujur saat pembelajaran 

daring 

3, 4, 5 

2. Perencanaan guru dalam 

penerapan karakter jujur 

pada pada pembelajaran 

daring 

 

Mengemukakan cara guru 

dalam mecontohkan nilai 

karakter jujur pada peserta 

didik saat pembelajaran 

daring 

6, 7 

Mengemukakan 

pembiasaan-pembiasaan 

baik yang dilakukan guru 

dalam penerapan nilai 

karakter jujur 

 8,9 

 3 Faktor pendukung 

penerapan karakter jujur 

pada pembelajaran daring 

 

Mengemukakan faktor 

pendukung penerapan 

karakter jujur saat 

pembelajaran daring 

10, 11 

Mengemukakan kendala 

dan solusi dari penerapan 

nilai karakter jujur 

12, 13 

4 Faktor penghambat 

penerapan karakter jujur 

pada pembelajaran daring 

Mengemukakan faktor 

penghambat guru saat 

menerapkan karakter jujur 

pada pembelajaran daring 

13, 14 

Mengemukakan solusi 

dari faktor penhambat saat 

guru menerapkan karakter 

jujur pada pembelajaran 

daring 

15, 16 

  



 

 

Pedoman Wawancara Guru 

Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur, yang didukung kisi-

kisi dan pedoman wawancara dibuat oleh peneliti. 

A. Tujuan 

Tujuannya untuk mengetahui peran guru dalam menerapkan pendidikan 

karakter pada pembelajaran daring di SDN Bantarkemang 6, narasumber 

guru 

B. Pertanyaan peneltian: 

Tabel 3 Pedoman Wawancara Guru 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah peran pribadi seorang guru dalam 

bertindak akan menjadi contoh yang baik 

bagi pesert didik? 

 

2 Mengapa peran pribadi guru sangat penting 

dalam pembentukan karakter? 
 

3 Bentuk nilai karakter seperti apa yang 

sering ditanamkan guru saat pembelajaran 

daring? 

 

4 Bagaimana peran guru secara pribadi 

menerapkan karakter jujur? 
 

5 Bagaimana cara sederhana guru dalam 

mencontohkan nilai karakter jujur pada 

peserta didik saat pembelajaran daring? 

 

6 Bagaimana cara guru menerapkan karakter 

jujur kepada peserta didik agar tidak 

mencontek saat ulangan pada pembelajaran 

daring? 

 

7 Bagaimana cara guru menerapkan nilai 

kejujuran pada peserta didik sehingga 

peserta didik mampu mengekspresikan 

kebenaran saat pembelajaran daring? 

 

8 Bagaimana cara guru dalam memberi 

contoh sederhana kepada peserta didik nilai 

karakter jujur saat pembelajaran daring? 

 

9 Perencanaan apa yang dibuat guru agar  



 

 

peserta didik selalu menerapkan karakter 

jujur saat pembelajaran daring? 

10 Apa saja kegiatan/ pembiasaan baik yang 

dilakukan guru di sekolah untuk 

membentuk nilai karakter jujur agar peserta 

didik dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaannya? 

 

11 Apa saja upaya yang dilakukan guru agar 

peserta didik dalam pembelajaran daring 

berani mengekspresikan perasaan dan 

pendapat apa adanya? 

 

12 Apa saja upaya yang dilakukan guru agar 

peserta didik dalam pembelajaran daring 

mampu menepati janji dalam pengerjaan 

tugas dll? 

 

13 Apa saja faktor pendukung penerapan nilai 

karakter jujur saat pebelajaran daring? 
 

14 Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang 

mana yang paling mendukung keberhasilan 

penerapan nilai karakter jujur pada peserta 

didik? 

 

15 Bagaimana cara guru mengukur 

keberhasilan penerapan karakter jujur pada 

peserta didik saat pembelajaran daring? 

 

16 Apa saja kendala yang dihadapi guru saat 

menerapkan nilai karakter jujur saat 

pembelajaran daring? 

 

17 Apa upaya yang dilakukan guru untuk 

mencari solusi dari kendala-kendala 

tersebut? 

 

18 Apa saja yang menjadi hambatan guru saat 

menerapkan nilai karakter jujur pada 

peserta didik saat pembelajaran daring? 

 

19 Apa hambatan dan faktor terbesar yang 

dihadapi guru untuk menerapkan karakter 

jujur pada pembelajaran daring? 

 

20 Apa Upaya  dan solusi guru untuk 

mengatasi faktor dan kendala tersebut? 
 

21 Apa kesulitan guru dalam memberikan 

solusi tersebut? 
 

 

 

 

  



 

 

Pedoman Wawancara kepala sekolah 

Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur, yang didukung kisi-

kisi dan pedoman wawancara dibuat oleh peneliti. 

A. Tujuan 

Tujuannya untuk mengetahui peran guru dalam menerapkan pendidikan 

karakter pada pembelajaran daring di SDN Bantarkemang 6, narasumber 

kepala sekolah 

B. Pertanyaan peneltian: 

Tabel 4 Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Mengapa peran pribadi guru sangat penting 

untuk mebentuk karkter peserta didik? 
 

2. Menurut ibu guru seperti apa yang 

memiliki kriteria pribadi yang sangat baik 

untuk menjadi contoh bagi peserta 

didiknya? 

 

3. Bentuk karakter apa saja yang diterapkan 

guru bagi warga sekolah sebelum 

pembelajaran daring? 

 

4. Bentuk karakter apa saja yang diterapkan 

guru bagi warga sekolah saat pembelajaran 

daring? 

 

5. Apakah nilai kejujuran perlu dikembangkan 

guru untuk peserta didik saat pembelajaran 

daring? 

 

6. Nilai kejujuran seperti apa yang perlu 

dikembangkan dalam pembelajaran daring? 
 

7.  Bagamana bentuk perencanaan guru dalam 

mengembangkan nilai kejujuran pada 

peserta didik saat pembelajaran daring? 

 

8. Pembiasaan apa yang dilaksanakan guru 

dalam menanamkan nilai kejujuran pada 

peserta didik saat pembelajaran daring? 

 

9.  Apa bentuk perencanaan yang dilakukan 

guru dalam meminimalisir peserta didik 
 



 

 

yang mencontek saat ujian pada 

pembelajaran daring? 

10. Apa saja faktor pendukung dalam 

menerapkan karakter jujur pada 

pembelajaran daring di sekolah? 

 

11 Faktor pendukung apa yang paling berhasil 

untuk pembentuk nilai karakter jujur saat 

pembelajaran daring, agar peserta didik 

tidak mencontek dll? 

 

12 Kendala yang dihadapi guru untuk 

menerapkan nilai kejujuran pada saat 

pembelajaran daring? 

 

13 Apa saja faktor-faktor penghambat guru 

dan kepala sekolah dalam penerapan 

karakter jujur pada pembelajaran daring? 

 

14 Faktor penghambat tersulit apa yang 

dihadapi guru dan kepala sekolah dalam 

penerapn karakter jujur st pembelajaran 

daring? 

 

15 Apa solusi yang diberikan untuk 

menanggulangi hambatan tersebut? 
 

16 Apa solusi yang sudah dilakukan dan 

berhasil mengurangi kendala tersebut? 
 

 
  



 

 

 Lampiran 2 Lembar Validasi Wawancara 

 

  



 

 

   



 

 

   



 

 

Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara (CTLPHW) 

Kode  : B. W. KS. 16-06-21. L5 

Situs  : B (SDN Bantarkemang 6) 

Teknik  : W (Wawancara) 

Informan : KS (Kepala Sekolah) 

Nama  : Agus Setianingsih, S.Pd. 

Hari/ Tanggal : Rabu 16-06-2021 

Tempat : SDN Bantarkemang 6 Ruang Kepala Sekolah 

Jam  : 14.00 s.d 14.30 WIB 

Gambaran situasi dan pristiwa 

Ibu Agus Setianingsih adalah kepala sekolah SDN Bantarkemang 6, yang 

dijadikan responden atau informan dalam penelitian. Sebelum wawancara 

berlangsung penelitia menyiapkan pedoman wawancara, diawali salam dan 

perkenalan diri terlebih dahulu lalu mengucapkan terima kasih atas waktu yang 

telah diluangkan oleh informan dan peneliti menyampaikan maksud dan tujuan 

peneliti kepada informan. Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 

Juni 2021 jam 14.00 s.d 14.30. berikut petikan wawancara penelitia dengan kepala 

sekolah: 



 

 

P : Mengapa peran pribadi guru sangat penting untuk mebentuk karkter 

peserta didik? 

KS : karena nomor satu guru harus memberikan contoh dulu tidak hanya 

dengan lisan namun harus dengan contoh-contoh baik yang di terapkan. 

P : Menurut ibu guru seperti apa yang memiliki kriteria pribadi yang sangat 

baik untuk menjadi contoh bagi peserta didiknya? 

KS : kejujuran nomor satu kalo kita sudah jujur Insya Allah dalam masalah 

pembelajaran atau mengajar apapun jujur, mulai dari dia datang kesekolah 

tepat waktu itu suatu kejujuran. Ketika guru terlambat itu sama saja guru 

tidak jujur dalam mejalankan tugasnya. Jadi diawali dengan kejujuran. 

P : Bentuk karakter apa saja yang diterapkan guru bagi warga sekolah 

sebelum pembelajaran daring? 

KS : yang nomor satunya anak tertib, tepat waktu datang kesekolah, didalam 

kelas juga mengikuti tata tertib yang seharusnya seperti apa, mungkin anak 

dalam pembelajarannya tekun tidak ngobrol, setidaknya anak 

memperhatikan guru mengajar. 

P : Bentuk karakter apa saja yang diterapkan guru bagi warga sekolah saat 

pembelajaran daring? 

KS : Kita awali dengan memberi materi kepada siswa walaupun dirumah ya 

mereka walaupun didampingi orang tua tapi dalam mengerjakan tugas 

siswa jangan dikerjakan oleh mamahnya, tapi dikerjakan oleh siswanya. 



 

 

P : Apakah nilai kejujuran perlu dikembangkan guru untuk peserta didik saat 

pembelajaran daring? 

KS : Itu nomor satu, jujur itu harus diterapkan itu memang kunci nomor satu 

adalah kejujuran ya, tanpa ada kejujuran semua tidak akan berjalan dengan 

baik. 

P : Apakah nilai kejujuran perlu dikembangkan guru untuk peserta didik saat 

pembelajaran daring? 

KS : Iya harus seperti yang sudah ibu sampaikan diawal 

P : Nilai kejujuran seperti apa yang perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran daring? 

KS : yang tadi ibu katakan bahwa siswa mengerjakan dirumah tapi siswa tidak 

dikerjakan oleh orang tuanya, maksudnya tugasny tidak di kerjakan oleh 

orang tuanya. Tetap kasih arahan kepada siswanya “nak walaupun ini 

tugas dar sekolah melalui daring tetap anak-anak mengerjakan tugasnya 

anggap saja ini didalam kelas”. 

P : Bagamana bentuk perencanaan guru dalam mengembangkan nilai 

kejujuran pada peserta didik saat pembelajaran daring? 

KS : Itu ada di guru kelasnya masing-masing 

P : Pembiasaan apa yang dilaksanakan guru dalam menanamkan nilai 

kejujuran pada peserta didik saat pembelajaran daring? 



 

 

KS : Mulai dari bangun tidur diusahakan tidak dibangunkan orang tua, 

kemudian dia belajar sholat kalo memang sudah waktunya sholat. 

Kemudian mengakui ke gurunya bahwa dia sholat. Dam jangan sampai dia 

mengakui sholat padahal dia tidak sholat. Kalo di pembelajaran daring 

sama berdoa saja pembiasaan seperti itu. 

P : Apa bentuk perencanaan yang dilakukan guru dalam meminimalisir 

peserta didik yang mencontek saat ujian pada pembelajaran daring? 

KS : Dalam kondisi pandemi seperti ini memang kita juga tidak bisa 

menerapkan sepenuhnya anak harus belajar sendiri, karena kadang-

kadangkan dalam tugas pun kan hp nya hanya satu kemudian dibawa 

mamahnya setidaknya nanti dia baru mengerjakan malam hari, setidaknya 

mungkin anak sudah lelah akhirnya didampingi oleh orang tuanya 

mungkin dibantu juga. Karena memang hp nya hanya satu jadi harus 

nunggu. 

P : Apa saja faktor pendukung dalam menerapkan karakter jujur pada 

pembelajaran daring di sekolah? 

KS : Ya yang utama pasti gurunya mengarakhan, anak itu tidak boleh dalam 

belajar tidak boleh mencontek biarin nilai jelek tapi hasil sendiri, dari 

gurunya. Apalagi anak kelas satu yang belum mengerti. 

P : Faktor pendukung apa yang paling berhasil untuk pembentuk nilai 

karakter jujur saat pembelajaran daring, agar peserta didik tidak 

mencontek dll? 



 

 

KS : ya ada kerja samanya antara guru dan orang tua, ya  

P : Kendala yang dihadapi guru untuk menerapkan nilai kejujuran pada saat 

pembelajaran daring? 

KS : ruang lingkup mereka disekitar 

P : Apa saja faktor-faktor penghambat guru dan kepala sekolah dalam 

penerapan karakter jujur pada pembelajaran daring? 

KS : Ruang lingkup mereka dirumahnya, faktor lingkungan juga ya, karena 

lingkungan disekitarnya lebih kuat daripada lingkungan di sekolah, ada 

hambatannya ya karena belajar dirumah secara daring. 

P : Faktor penghambat tersulit apa yang dihadapi guru dan kepala sekolah 

dlam penerapn karakter jujur st pembelajaran daring? 

KS : Ya itu faktor lingkungan 

P : Apa solusi yang diberikan untuk menanggulangi hambatan tersebut? 

KS : Semoga saja ptm nya segera terlaksana gitu yaa, bisa cepat tatap muka 

lagi biar kita bisa menerapkan langsng kepada anak didik kita. 

P : Apa solusi yang sudah dilakukan dan berhasil mengurangi kendala 

tersebut? 

KS : Untuk saat ini belum ada solusi yang tepat 

 



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara  

Dengan Kepala Sekolah 

Kode   : B. W. KS. 16-06-21. L5 

Sumber data : Agus Setianingsih, S.Pd. Kepala Sekolah SDN 

Bantarkemang 6 

Tanggal  : 16-06-2021 

Hari   : Rabu 

Jam   : 14.00 s.d 14.30 WIB 

Tabel 5 Catatan Lapangan Hasil Wawancara Kepala Sekolah 

Kode Masalah 

(Sub Fokus) 

Kode 

Teknik 

Isi Ringksan Data 

 PGJ W Peran pribadi guru sangat penting karena 

guru sebagai contoh untuk peserta didiknya, 

kejujuran menjadi hal yang utama yang 

harus dimiliki seorang guru. Dalam 

pembelajaran daring perlu pengembangan 

lebih mengenai penerapan nilai karakter 

jujur. 

(B.W.KS.PGJ.16-06-21.L5) 

PPJ W Perencanaan guru dalam penerapan karakter 

jujur pada pembelajaran daring tidak 

menjadi suatu perencanaan yang 

diprogramkan secara khusus, dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring setiap guru 

memiliki rencana yang berbeda-beda dalam 

menerapkan nilai kejujuran pada siswa, hal 

yang sering diantisipasi oleh guru yaitu 

mengurangi terjadinya pengerjaan tugas 

yang dikerjakan oleh orang tua saat belajar 

daring. 

(B.W.KS.PPJ.16-06-21.L5) 

FPJ W Faktor pendukung dalam penerapan karakter 



 

 

jujur saat pembelajaran daring yaitu guru 

dan orang tua, keterkaitan keduanya menjadi 

sebuah faktor yang mendukung nilai 

kejujuran itu terlaksana dengan baik saat 

siswa melaksanakan pembelajaran daring. 

(B.W.KS.PGJ.16-06-21.L5) 

FHJ W Faktor lingkungan dan ruang lingkup peserta 

didik dirumah menjadi sebuah penghambat 

penerapan karakter jujur yang diterapkan 

saat pembelajaran daring. Pembiasaan-

pembiasaan peserta didik dirumah ketika 

dibiasakan tidak menerapkan nilai kejujuran 

dalam mengerjakan tugas akan menjadi hal 

negatif tidak membentuk karakter jujur pada 

pesert didik itu sendiri. 

(B.W.KS.PGJ.16-06-21.L5) 

   

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara (CTLPHW) 

Kode   : B. W. GK1. 21-06-21. L5 

Situs   : B (SDN Bantarkemang 6) 

Teknik   : W (Wawancara) 

Informan  : GK1 (Guru Kelas 1) 

Nama   : Yuningsih, S.Pd.SD 

Hari/ Tanggal  : Senin 21-06-2021 

Tempat  : SDN Bantarkemang 6  

Gambaran situasi dan pristiwa 

Ibu Yuningsih adalah guru kelas 1 di SDN Bantarkemang 6 dengan pengalaman 

mengajar 21 tahun yang dijadikan responden atau informan dalam penelitian. 

Sebelum wawancara berlangsung peneliti izin dan menghubungi guru yang 

bersangkutan lalu menyiapkan pedoman wawancara, diawali salam dan 

perkenalan diri terlebih dahulu lalu mengucapkan terima kasih atas waktu yang 

telah diluangkan oleh informan dan peneliti menyampaikan maksud dan tujuan 

peneliti kepada informan. Wawancara dilaksanakan secara Daring  pada hari 

Senin tanggal 21 Juni 2021. berikut petikan wawancara penelitian dengan guru 

kelas 1: 

P : Apakah peran pribadi seorang guru dalam bertindak akan menjadi contoh 

yang baik bagi pesert didik? 



 

 

GK1 : Iya, Karena ada istilah , guru itu digugu dan ditiru artinya semua tindak 

tanduk guru akan menjadi contoh bagi peserta didiknya. Oleh karena itu 

guru harus menjaga sikap dan penampilan. Guru selalu berpenampilan 

rapi, bersih dan sopan. Dan guru juga harus bertutur kata yang baik. 

P : Mengapa peran pribadi guru sangat penting dalam pembentukan 

karakter? 

GK1 : Karena peserta didik akan melihat dan mencontoh pribadi guru tersebut. 

Oleh karena itu guru harus berusaha untuk selalu berperilaku baik, jujur, 

disiplin, tanggung jawab dan sopan 

P : Bentuk nilai karakter seperti apa yang sering ditanamkan guru saat 

pembelajaran daring? 

GK1 : Disiplin , jujur, tanggung jawab, nasionalis,sopan santun dan percaya diri 

P : Bagaimana peran guru secara pribadi menerapkan karakter jujur? 

GK1 : Ketika menemukan barang atau meminjam barang harus dikembalikan ke 

yang punya Ketika mengerjakan soal ulangan tidak menyontek Ketika 

ditanya berkata apa adanya 

P : Bagaimana cara sederhana guru dalam mencontohkan nilai karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring? 

GK1 : Ketika latihan menulis dikerjakan sendiri, Ketika menjawab soal tidak 

diisikan oleh orang tua, Ketika absen pagi bukan foto yang kemarin 

P : Bagaimana cara guru menerapkan karakter jujur kepada peserta didik 

agar tidak mencontek saat ulangan pada pembelajaran daring? 



 

 

GK1 : Memberikan pengarahan dan informasi kepada peserta didik dan orang 

tua untuk selalu mengerjakan soal sendiri tanpa bantuan orang tua demi 

kepentingan kemajuan perkembangan kecerdasan peserta didik dan 

menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab 

P : Bagaimana cara guru menerapkan nilai kejujuran pada peserta didik 

sehingga peserta didik mampu mengekspresikan kebenaran saat 

pembelajaran daring? 

GK1 : Dengan cara interaksi langsung ketika pembelajaran melalui voice note, 

videokan ketika sedang pembelajaran 

P : Bagaimana cara guru dalam memberi contoh sederhana kepada peserta 

didik nilai karakter jujur saat pembelajaran daring? 

GK1 : Menulis tidak dituliskan orang tua Ulangan mengerjakan sendiri 

P : Perencanaan apa yang dibuat guru agar peserta didik selalu menerapkan 

karakter jujur saat pembelajaran daring? 

GK1 : Di RPP dicantumkan penilaian sikap jujur 

P : Apa saja kegiatan/ pembiasaan baik yang dilakukan guru di sekolah 

untuk membentuk nilai karakter jujur agar peserta didik dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaannya? 

GK1 : Tidak menyontek, tidak berbohong, mengerjakan tugas sekolah sendiri 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring berani mengekspresikan perasaan dan pendapat apa 

adanya? 



 

 

GK1 : Dengan bercerita, dengan memberikan penghargaan ( hadiah, pujian, atau 

ikon ikon positif ) 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring mampu menepati janji dalam pengerjaan tugas dll? 

GK1 : Dengan memberikan batas waktu mengumpulkan tugas, jika lewat dari 

batas waktu akan ada pengurangan nilai 

P : Apa saja faktor pendukung penerapan nilai karakter jujur saat pebelajaran 

daring? 

GK1 : Motivasi dan dukungan dari lingkungan keluarga, guru dan teman teman 

nya 

P : Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang mana yang paling mendukung 

keberhasilan penerapan nilai karakter jujur pada peserta didik? 

GK1 : Dari lingkungan keluarga 

P : Bagaimana cara guru mengukur keberhasilan penerapan karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring? 

GK1 : Dengan menjawab cepat, tepat tanpa jeda dengan benar menggunakan 

voice note dan dengan mengenal tulisan tangan siswa 

P : Apa saja kendala yang dihadapi guru saat menerapkan nilai karakter jujur 

saat pembelajaran daring? 

GK1 : Sulit untuk memantau hasil yang sebenar benarnya 

P : Apa upaya yang dilakukan guru untuk mencari solusi dari kendala-

kendala tersebut? 



 

 

GK1 : Meminta kejujuran dari orang tua demi terlaksana nya pembelajaran yang 

berkualitas dalam membimbing pembelajaran siswa di rumah 

P : Apa saja yang menjadi hambatan guru saat menerapkan nilai karakter 

jujur pada peserta didik saat pembelajaran daring? 

GK1 : Kejujuran dari orang tua dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, 

karena ingin mendapat nilai tinggi 

P : Apa hambatan dan faktor terbesar yang dihadapi guru untuk menerapkan 

karakter jujur pada pembelajaran daring? 

GK1 : orang tua malas untuk membimbing putra putrinya di rumah, mereka 

cenderung ingin cepat selesai dengan hasil yang tinggi 

P : Apa Upaya  dan solusi guru untuk mengatasi faktor dan kendala tersebut? 

GK1 : Memotivasi orang tua untuk mau membimbing putra putrinya dalam 

melaksanakan pembelajaran dan guru membuka konsultasi jika ada 

kesulitan dalam membimbing pembelajaran siswa 

P : Apa kesulitan guru dalam memberikan solusi tersebut? 

GK1 : Orang tua cenderung malu untuk konsultasi kepada guru dan orang tua 

disibukkan pekerjaan rumah tangga 

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

 Dengan Guru Kelas 1 

Kode   : B. W. GK1. 21-06-21.L5 

Sumber data  : Yuningsih, S.Pd.SD Guru SDN Bantarkemang 6 

Tanggal  : 21-06-2021 

Hari   : Senin 

Tabel 6 Catatan Lapangan Hasil Wawancara Guru Kelas 1 

Kode Masalah 

(Sub Fokus) 

Kode 

Teknik 

Isi Ringksan Data 

PGJ W Peran pribadi guru sangat berpengaruh 

dalam pembentukan karakter jujur peserta 

didiknya, semua tindakan guru akan menjadi 

contoh bagi peserta didiknya. Oleh karena 

itu guru harus menjaga sikap dan 

prilakunya. Dalam pembelajaran daring guru 

memberikan pembiasaan dan arahan agar 

siswa selalu terbiasa dalam mengerjakan 

tugasnya sendiri mulai dari menulis 

sehingga nilai kejujuran tertanam dalam diri 

siswa. 

(B.W.GK1.PGJ.21-06-21.L5) 

PPJ W Perencaranaan guru dalam menerapkan 

karakter jujur terhadap peserta didik pada 

pembelajaran daring mengikuti kurikulum 

dan RPP yang sudah sisusun. Tidak ada 

perencanaan yang spesifik dibuat, hanya 

arahan kepada orang tua dan peserta didik. 

(B.W.GK1.PPJ.21-06-21.L5) 

FPJ W Faktor pendukung dalam penerapan karakter 

jujur pada pembelajaran daring yaitu 

motivasi guru, lingkungan keluarga 

dukungan orang tua dan teman-temannya. 

(B.W.GK1.FPJ.21-06-21.L5) 

FHJ W Faktor penghambat penerapan karakter jujur 

dalam pembelajaran daring dari berbagai 



 

 

arah, namun yang menjadi faktor 

penghambat yang berpengruh yaitu orang 

tua dan siswa itu sendiri ketika orang tua 

dan siswa selalu berfokus pada hasil maka 

siswa tidak jujur dalam pengerjaan tugas. 

(B.W.GK1.FHJ.21-06-21.L5) 

   

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara (CTLPHW) 

Kode   : B. W. GK2. 21-06-21. L5 

Situs   : B (SDN Bantarkemang 6) 

Teknik   : W (Wawancara) 

Informan  : GK2 (Guru Kelas 2) 

Nama   : Iis Anggraeni, S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Senin 21-06-2021 

Tempat  : SDN Bantarkemang 6  

Gambaran situasi dan pristiwa 

Ibu Iis Anggraeni adalah guru kelas 2 di SDN Bantarkemang 6 dengan 

pengalaman mengajar 13 tahun yang dijadikan responden atau informan dalam 

penelitian. Sebelum wawancara berlangsung peneliti izin dan menghubungi guru 

yang bersangkutan lalu menyiapkan pedoman wawancara, diawali salam dan 

perkenalan diri terlebih dahulu lalu mengucapkan terima kasih atas waktu yang 

telah diluangkan oleh informan dan peneliti menyampaikan maksud dan tujuan 

peneliti kepada informan. Wawancara dilaksanakan secara Daring pada hari Senin 

tanggal 21 Juni 2021. berikut petikan wawancara penelitian dengan guru kelas 2: 

 



 

 

P : Apakah peran pribadi seorang guru dalam bertindak akan menjadi contoh 

yang baik bagi pesert didik? 

GK2 : Ya 

P : Mengapa peran pribadi guru sangat penting dalam pembentukan 

karakter? 

GK2 : Karena seorang guru yg memberikan pembelajaran yang baik kepada 

anak didiknya 

P : Bentuk nilai karakter seperti apa yang sering ditanamkan guru saat 

pembelajaran daring? 

GK2 : Jujur, berani, tanggung jawab, disiplin, 

P : Bagaimana peran guru secara pribadi menerapkan karakter jujur? 

GK2 : Agar peserta didik menjadi pribadi yg diharapkan 

P : Bagaimana cara sederhana guru dalam mencontohkan nilai karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring? 

GK2 : Dengan cara memberikan tayangan vidio berupa cerita yg berkaitan 

dengan karakter jujur 

P : Bagaimana cara guru menerapkan karakter jujur kepada peserta didik 

agar tidak mencontek saat ulangan pada pembelajaran daring? 

GK2 : Jika tertulis dengan bentuk soal gogle froms dengan waktu yg ditentukan, 

Jika ulangan secara lisan dengan VC. 

P : Bagaimana cara guru menerapkan nilai kejujuran pada peserta didik 

sehingga peserta didik mampu mengekspresikan kebenaran saat 

pembelajaran daring? 



 

 

GK2 : Dengan cara bertanya jawab melalui VC dengan peserta didik yang 

bersangkutan. 

P : Bagaimana cara guru dalam memberi contoh sederhana kepada peserta 

didik nilai karakter jujur saat pembelajaran daring? 

GK2 : Contohnya, dengan cara mengerjakan hasil tugasnya sendiri melalui 

vidio pembelajarannya 

P : Perencanaan apa yang dibuat guru agar peserta didik selalu menerapkan 

karakter jujur saat pembelajaran daring? 

GK2 : Di setiap apersepsi peserta didik di beri pengarahan dan cerita-cerita 

yang berkaiatan dengan karakter kejujuran 

P : Apa saja kegiatan/ pembiasaan baik yang dilakukan guru di sekolah 

untuk membentuk nilai karakter jujur agar peserta didik dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaannya? 

GK2 : Setiap mengerjakan tugas tepat waktu dengaan hasil sendiri.dengan 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring berani mengekspresikan perasaan dan pendapat apa 

adanya? 

GK2 : Dengan cara membuat vidio menari, dan VC bertanya jawab dengan 

peserta didik langsung 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring mampu menepati janji dalam pengerjaan tugas dll? 

G2 : Memberikan hasil tugas-tugasnya dengan tepat sesuai dengan waktu 

yang telah di tentukan 



 

 

P : Apa saja faktor pendukung penerapan nilai karakter jujur saat pebelajaran 

daring? 

GK2 : Lingkungan yang baik 

P : Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang mana yang paling mendukung 

keberhasilan penerapan nilai karakter jujur pada peserta didik? 

GK2 : Lingkungan tempat tinggal sendiri 

P : Bagaimana cara guru mengukur keberhasilan penerapan karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring? 

GK2 : Dengan cara melihat hasil tulisan tugasnya sesuai tidanya dengan hasih 

vidio yang siswa buat.kendala 

P : Apa saja kendala yang dihadapi guru saat menerapkan nilai karakter jujur 

saat pembelajaran daring? 

GK2 : Kendala jaringan, kuota yang tidak mencukupi jd hp louding terus dan jd 

memori hp yang penuh dengan tugas- tugas yg dikirim 

P : Apa upaya yang dilakukan guru untuk mencari solusi dari kendala-

kendala tersebut? 

GK2 : Mencari tempat jaringan yang bagus, cukupi kuota sesuai keperluan, 

kurangi memori hp yang tidak penting. 

P : Apa saja yang menjadi hambatan guru saat menerapkan nilai karakter 

jujur pada peserta didik saat pembelajaran daring? 

GK2 : Tidak bs melihat langsung apa yang si lakukan siswa dalam 

kesehariannya,hanya bisa sebatas VC atau vidio saja 



 

 

P : Apa hambatan dan faktor terbesar yang dihadapi guru untuk menerapkan 

karakter jujur pada pembelajaran daring? 

GK2 : Tidak bisa tatap muka langsung, sehingga terbatas waktu untuk menilai 

dan mengetahui aktifitas/ kebiasaan siswa tersebut dalam kesehariannya. 

P : Apa Upaya  dan solusi guru untuk mengatasi faktor dan kendala tersebut? 

GK2 : Upayanya agar secepatnya untuk di buka kembali pembelajaran Tatap 

Muka seperti semula.kesulitan 

P : Apa kesulitan guru dalam memberikan solusi tersebut? 

GK2 : Bannyaknya pelaturan- pelaturan dan proskes yang harus di ikuti dan 

dilaksanakan jika pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan. 

 

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

 Dengan Guru Kelas 2 

Kode   : B. W. GK2. 21-06-21.L5 

Sumber data  : Iis Anggraeni, S.Pd Guru SDN Bantarkemang 6 

Tanggal  : 21-06-2021 

Hari   : Senin 

Tabel 7 Catatan Lapangan Hasil Wawancara Guru Kelas 2 

Kode Masalah 

(Sub Fokus) 

Kode 

Teknik 

Isi Ringksan Data 

PGJ W Pribadi guru menjadi contoh agar siswa 

selalu bersikap jujur dalam pembelajaran 

daring, guru yang baik mampu memberikan 

banyak inovasi sehingga siswa tetap 

menerapkan kejujuran pada pembelajaran 

daring. 

(B.W.GK2.PGJ.21-06-21.L5) 

PPJ W Perencanaan guru dalam penerapan nilai 

kejujuran pada peserta didik yaiitu memberi 

apersepsi kepada peserta didik, di beri 

pengarahan dan cerita-cerita yang berkaiatan 

dengan karakter kejujuran. 

(B.W.GK2.PPJ.21-06-21.L5) 

FPJ W Faktor pendukung penerapan karakter jujur 

yaitu lingkungan keluarga. 

(B.W.GK2.FPJ.21-06-21.L5) 

FHJ W Faktor penghambat penerapan karakter jujur 

Tidak bisa tatap muka secara langsung 

langsung, sehingga terbatas waktu untuk 

menilai dan mengetahui aktifitas/ kebiasaan 

peserta didik tersebut dalam kesehariannya. 

(B.W.GK2.FHJ.21-06-21.L5) 

   

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara (CTLPHW) 

Kode   : B. W. GK3. 22-06-21. L5 

Situs   : B (SDN Bantarkemang 6) 

Teknik   : W (Wawancara) 

Informan  : GK3 (Guru Kelas 3) 

Nama   : Lela, S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Selasa 22-06-2021 

Tempat  : SDN Bantarkemang 6  

Gambaran situasi dan pristiwa 

Ibu Lela adalah guru kelas 3 di SDN Bantarkemang 6 dengan pengalaman 

mengajar 3 tahun yang dijadikan responden atau informan dalam penelitian. 

Sebelum wawancara berlangsung peneliti izin dan menghubungi guru yang 

bersangkutan lalu menyiapkan pedoman wawancara, diawali salam dan 

perkenalan diri terlebih dahulu lalu mengucapkan terima kasih atas waktu yang 

telah diluangkan oleh informan dan peneliti menyampaikan maksud dan tujuan 

peneliti kepada informan. Wawancara dilaksanakan secara Daring pada hari 

Selasa tanggal 22 Juni 2021. berikut petikan wawancara penelitian dengan guru 

kelas 3: 

  



 

 

P : Apakah peran pribadi seorang guru dalam bertindak akan menjadi contoh 

yang baik bagi pesert didik? 

GK3 : Iya 

P : Mengapa peran pribadi guru sangat penting dalam pembentukan 

karakter? 

GK3 : Karena pribadi guru yang baik tentunya akan berpengaruh terhadap 

pembentukan karakter yang baik pula 

P : Bentuk nilai karakter seperti apa yang sering ditanamkan guru saat 

pembelajaran daring? 

GK3 : Jujur 

P : Bagaimana peran guru secara pribadi menerapkan karakter jujur? 

GK3 : Memberikan motivasi dengan bertindak jujur merupakan perbuatan yg 

terpuji 

P : Bagaimana cara sederhana guru dalam mencontohkan nilai karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring? 

GK3 : Mengisi soal ujian yang diberikan guru berusaha sendiri secara jujur di 

rumah 

P : Bagaimana cara guru menerapkan karakter jujur kepada peserta didik 

agar tidak mencontek saat ulangan pada pembelajaran daring? 

GK3 : Guru memberikan motivasi untuk jujur saat mengerjakan ulangan, karena 

ibu menghargai proses daripada hasilnya 



 

 

P : Bagaimana cara guru menerapkan nilai kejujuran pada peserta didik 

sehingga peserta didik mampu mengekspresikan kebenaran saat 

pembelajaran daring? 

GK3 : Selalu memberikan motivasi bahwa jujur adalah hal yang baik dan harus 

dilakukan dan guru memberikan penghargaan bagi peserta didik yang 

bertindak jujur 

P : Bagaimana cara guru dalam memberi contoh sederhana kepada peserta 

didik nilai karakter jujur saat pembelajaran daring? 

GK3 : Mengerjakan ulangan sendiri tidak bertanya kepada orang tua 

P : Perencanaan apa yang dibuat guru agar peserta didik selalu menerapkan 

karakter jujur saat pembelajaran daring? 

GK3 : Menerapkan pembelajaran dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran 

P : Apa saja kegiatan/ pembiasaan baik yang dilakukan guru di sekolah 

untuk membentuk nilai karakter jujur agar peserta didik dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaannya? 

GK3 : Mengerjakan ulangan tidak dibantu orang tua, berkata jujur tidak boleh 

berbohong, menulis tugas sendiri 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring berani mengekspresikan perasaan dan pendapat apa 

adanya? 

GK3 : Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengekpresikan 

pendapatnya dan mengapresiasi bagi siswa yang berani mengungkapkan 

pendapatnya 



 

 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring mampu menepati janji dalam pengerjaan tugas dll? 

GK3 : Pemberian reward bagi siswa yang mampu menepati janji dalam 

pengerjaan tugas 

P : Apa saja faktor pendukung penerapan nilai karakter jujur saat pebelajaran 

daring? 

GK3 : Dukungan orang tua dan apresiasi 

P : Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang mana yang paling mendukung 

keberhasilan penerapan nilai karakter jujur pada peserta didik? 

GK3 : Orang tua 

P : Bagaimana cara guru mengukur keberhasilan penerapan karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring? 

GK3 : Melihat hasil belajar yang di kerjakan oleh peserta didik 

P : Apa saja kendala yang dihadapi guru saat menerapkan nilai karakter jujur 

saat pembelajaran daring? 

GK3 : Tidak dapat memantau langsung siswa saat mengerjakan tugas 

P : Apa upaya yang dilakukan guru untuk mencari solusi dari kendala-

kendala tersebut? 

GK3 : Meminta bantuan orang tua 

P : Apa saja yang menjadi hambatan guru saat menerapkan nilai karakter 

jujur pada peserta didik saat pembelajaran daring? 

GK3 : Guru hanya melalui media untuk menerapkan nilai karakter jujur 



 

 

P : Apa hambatan dan faktor terbesar yang dihadapi guru untuk menerapkan 

karakter jujur pada pembelajaran daring? 

GK3 : Tidak bertemu langsung 

P : Apa Upaya  dan solusi guru untuk mengatasi faktor dan kendala tersebut? 

GK3 : Bekerjasama dengan orang tua dirumah 

P : Apa kesulitan guru dalam memberikan solusi tersebut? 

GK3 : Komunikasi dengan orang tua yg bekerja 

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

 Dengan Guru Kelas 3 

Kode   : B. W. GK3. 21-06-21.L5 

Sumber data  : Lela, S.Pd Guru SDN Bantarkemang 6 

Tanggal  : 22-06-2021 

Hari   : Selasa 

Tabel 8 Catatan Lapangan Hasil Wawancara Guru Kelas 3 

Kode Masalah 

(Sub Fokus) 

Kode 

Teknik 

Isi Ringksan Data 

PGJ W pribadi guru yang baik tentunya akan 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter 

yang baik pula. Memberikan motivasi 

dengan bertindak jujur merupakan perbuatan 

yg terpuji.  

(B.W.GK3.PGJ.22-06-21.L5) 

PPJ W Perencanaan guru dalam penerapkan 

karakter jujur pada pembelajaran daring 

dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran 

dalam pembelajaran, memberikan motivasi 

bahwa jujur adalah hal yang baik dan harus 

dilakukan dan guru memberikan 

penghargaan bagi peserta didik yang 

bertindak jujur. 

(B.W.GK3.PPJ.22-06-21.L5) 

FPJ W Dukungan orang tua dan apresiasi menjadi 

faktor pendukung keberhasilan penerapan 

nilai karakter jujur pada pembelajaran 

daring. 

(B.W.GK3.PPJ.22-06-21.L5) 

FHJ W Guru hanya melalui media untuk 

menerapkan nilai karakter jujur sehinga 

menjadi hambatan tersendiri bagi guru. 

(B.W.GK3.FPJ.22-06-21.L5) 

 



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara (CTLPHW) 

Kode   : B. W. GK4. 21-06-21. L5 

Situs   : B (SDN Bantarkemang 6) 

Teknik   : W (Wawancara) 

Informan  : GK4 (Guru Kelas 4) 

Nama   : Siti Patimah, S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Selasa 22-06-2021 

Tempat  : SDN Bantarkemang 6  

Gambaran situasi dan pristiwa 

Ibu Siti Fatimah adalah guru kelas 4 di SDN Bantarkemang 6 dengan pengalaman 

mengajar 6 tahun yang dijadikan responden atau informan dalam penelitian. 

Sebelum wawancara berlangsung peneliti izin dan menghubungi guru yang 

bersangkutan lalu menyiapkan pedoman wawancara, diawali salam dan 

perkenalan diri terlebih dahulu lalu mengucapkan terima kasih atas waktu yang 

telah diluangkan oleh informan dan peneliti menyampaikan maksud dan tujuan 

peneliti kepada informan. Wawancara dilaksanakan secara Daring pada hari 

Selasa tanggal 22 Juni 2021. berikut petikan wawancara penelitian dengan guru 

kelas 4: 

 

 



 

 

P : Apakah peran pribadi seorang guru dalam bertindak akan menjadi contoh 

yang baik bagi pesert didik?  

GK4 : iya 

P : Mengapa peran pribadi guru sangat penting dalam pembentukan 

karakter?  

GK4 : sangat penting karna guru itu trladan bagi peserta didik, yang harus di 

gugu dan di tiru 

P : Bentuk nilai karakter seperti apa yang sering ditanamkan guru saat 

pembelajaran daring?  

GK4 : kejujuran kedisiplinan tanggung jawab 

P : Bagaimana peran guru secara pribadi menerapkan karakter jujur?  

GK4 : harus memotivasi agar peserta didik harus bersikap percaya diri 

P : Bagaimana cara sederhana guru dalam mencontohkan nilai karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring?  

GK4 : kita bisa mencontohkan bahwa setiap kali kita mengerjakan tugas harus 

sesuai kemampuan kita , tidak bergantung pada orangtua 

P : Bagaimana cara guru menerapkan karakter jujur kepada peserta didik 

agar tidak mencontek saat ulangan pada pembelajaran daring?  

GK4 : bisa dengan cara lisan , atau media zoom meeting atau membuat waktu 

pada saat ulangan dan di kumpulkan tepat waktu 

P : Bagaimana cara guru menerapkan nilai kejujuran pada peserta didik 

sehingga peserta didik mampu mengekspresikan kebenaran saat 

pembelajaran daring?  



 

 

GK4 : harus percaya diri , tidak meminta jawaban pada orang sekitar , 

sampaikan bahwa apa yang di kerjakan sudah jauh lebih baik di kerjakan 

sendiri di banding meminta jawaban kepada orang lain 

P : Bagaimana cara guru dalam memberi contoh sederhana kepada peserta 

didik nilai karakter jujur saat pembelajaran daring?  

GK4 :menyampaikan bahwa apa yang di kerjakan harus sesuai kemampuan 

P : Perencanaan apa yang dibuat guru agar peserta didik selalu menerapkan 

karakter jujur saat pembelajaran daring?  

GK4 : mengadakan zoom meeting dan mengadakan tanya jawab 

P : Apa saja kegiatan/ pembiasaan baik yang dilakukan guru di sekolah 

untuk membentuk nilai karakter jujur agar peserta didik dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaannya?  

GK4 : memberikan tugas tambahan, contohnya membuat organisasi kelas agar 

mereka dapat menjalankan tanggung jawabnnya sesuai tugas masing-

masing 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam  daring 

berani mengekspresikan perasaan dan pendapat apa adanya?  

GK4 : kita dapat menampilan gambar dan memberikan waktu kepada mereka 

untuk mengemukakan pendapat apa yang mereka lihat 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring mampu menepati janji dalam pengerjaan tugas dll?  

GK4 : memberikan tugas dan menentukan waktu penyelesaian, jika selesai 

sebelum waktunya kita dapat memberikan reward kepada siswa tersebut. 



 

 

P : Apa saja faktor pendukung penerapan nilai karakter jujur saat pebelajaran 

daring?  

GK4 : dari guru maupun orangtua , yang harus ikut serta mendukung  

P : Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang mana yang paling mendukung 

keberhasilan penerapan nilai karakter jujur pada peserta didik? 

GK4 : faktor orang tua dirumah yang mengarahkan anaknya dalam memahami 

materi yang di berikan guru 

P :Bagaimana cara guru mengukur keberhasilan penerapan karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring?  

GK4 : bisa menjawab pertanyaan ketika sedang mengadakan tanya jawab  

P : Apa saja kendala yang dihadapi guru saat menerapkan nilai karakter jujur 

saat pembelajaran daring?  

GK4 : kendalanya pada saat peserta didik tidak mampu menjawab atau 

mengumpulkan tugas yang di berikan 

P : Apa upaya yang dilakukan guru untuk mencari solusi dari kendala-

kendala tersebut?  

GK4 : terus mencari informasi atau sering berkomunikasi dengan peserta didik 

tersebut 

P : Apa saja yang menjadi hambatan guru saat menerapkan nilai karakter 

jujur pada peserta didik saat pembelajaran daring?  

GK : hambatannya ketika kurang adanga komunikasi  

P : Apa hambatan dan faktor terbesar yang dihadapi guru untuk menerapkan 

karakter jujur pada pembelajaran daring?  



 

 

GK4 : hambatannya karena pembelajaran daring tidak bertatap muka dan 

diawasi secara langsung oleh guru, kurangnya kerjasama antara orang tua 

dan guru terkait PJJ. 

P : Apa Upaya dan solusi guru untuk mengatasi faktor dan kendala tersebut?  

GK : memberikan pengayaan kepada orang tua dan siswa, bahwa siswa harus 

bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan jujur. melakukan tanya 

jawab terkait PJJ perihal kendala pembelajaran agar meminimalisir ketidak 

jujuran dan mencari solusi bersama. 

P : Apa kesulitan guru dalam memberikan solusi tersebut?  

GK4 : kesulitannya orangtua menyetujui materi pengayaan dari guru namun 

tidak dipraktikkan dalam PJJ 

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

 Dengan Guru Kelas 4 

Kode   : B. W. GK4. 22-06-21.L5 

Sumber data  : Siti Patimah, S.Pd Guru SDN Bantarkemang 6 

Tanggal  : 22-06-2021 

Hari   : Selasa 

Tabel 9 Catatan Lapangan Hasil Wawancara Guru kelas 4 

Kode Masalah 

(Sub Fokus) 

Kode 

Teknik 

Isi Ringksan Data 

PGJ W Peran pribadi guru sangat penting karna 

guru itu teladan bagi peserta didik, yang 

harus di gugu dan di tiru. Begitupun dalam 

penerapan nilai kejujuran, harus memotivasi 

agar peserta didik bersikap percaya diri 

untuk selalu jujur dalam pembelajran meski 

tidak tatap muka. 

(B.W.GK4.PGJ.22-06-21.L5) 

PPJ W perencanaan yang dilakukan guru dalam 

penerapan nilai kejujuran saat belajar daring 

dengan mempersiapkan pembelajaran 

seinovatif mungkin, sehinga peserta didik 

dapat menjalankan tanggung jawabnnya 

sesuai tugas masing-masing. 

(B.W.GK4.PPJ.22-06-21.L5) 

FPJ W Guru maupun orangtua , yang menjdi faktor 

pendukung penerpan nilai kejujuran saat 

pebelajaran darng.  

(B.W.GK4.FPJ.22-06-21.L5) 

FHJ W Hambatan ketika kurang adanga komunikasi  

Dengan peserta didik menjadi tantangan 

tersendiri bagi guru dalam menerapkan nilai 

kejujuran dalam pembelajaran daring, 

karena pembelajaran daring tidak bertatap 

muka dan tidak diawasi secara langsung 

oleh guru, kurangnya kerjasama antara 



 

 

orang tua dan guru terkait PJJ. 

(B.W.GK4.FHJ.22-06-21.L5) 

 

 

 

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara (CTLPHW) 

Kode   : B. W. GK5. 21-06-21. L5 

Situs   : B (SDN Bantarkemang 6) 

Teknik   : W (Wawancara) 

Informan  : GK5 (Guru Kelas 5) 

Nama   : Meidi Puspita Sari, S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Senin 21-06-2021 

Tempat  : SDN Bantarkemang 6 (Via Daring) 

Gambaran situasi dan pristiwa 

Ibu Meidi Puspita Sari adalah guru kelas 5 di SDN Bantarkemang 6 dengan 

pengalaman mengajar 5 tahun yang dijadikan responden atau informan dalam 

penelitian. Sebelum wawancara berlangsung peneliti izin dan menghubungi guru 

yang bersangkutan lalu menyiapkan pedoman wawancara, diawali salam dan 

perkenalan diri terlebih dahulu lalu mengucapkan terima kasih atas waktu yang 

telah diluangkan oleh informan dan peneliti menyampaikan maksud dan tujuan 

peneliti kepada informan. Wawancara dilaksanakan secara Daring pada hari Senin 

tanggal 21 Juni 2021. berikut petikan wawancara penelitian dengan guru kelas 5: 

 



 

 

P : Apakah peran pribadi seorang guru dalam bertindak akan menjadi contoh 

yang baik bagi pesert didik?  

GK5 : Iya, karena pribadi seorang guru sangat berperan dalam membentuk 

peserta didiknya. 

P : Mengapa peran pribadi guru sangat penting dalam pembentukan 

karakter?  

GK5 : Karena guru itu bisa jadi sumber dan inspirasi bagi siswanya, sehingga 

perilaku guru baik dalam ucapan, karakter guru tersebut akan membekas 

di dalam diri siswa 

P : Bentuk nilai karakter seperti apa yang sering ditanamkan guru saat 

pembelajaran daring?  

GK5 : Religius , jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif 

P : Bagaimana peran guru secara pribadi menerapkan karakter jujur?  

GK5 : Dengan memberikan contoh sikap kejujuran, keteladanan, manfaat ketika 

kita menjadi orang jujur 

P : Bagaimana cara sederhana guru dalam mencontohkan nilai karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring?  

GK5 : Guru meminta anak anak untuk menulis tugasnya dengan tulisan sendiri 

dan mengerjakan ulangan sendiri  

P : Bagaimana cara guru menerapkan karakter jujur kepada peserta didik 

agar tidak mencontek saat ulangan pada pembelajaran daring?  

GK5 : Dengan meminta video ketika ulangan sedang dikerjakan kepada peserta 

didik atau orang tua peserta didik 



 

 

P : Bagaimana cara guru menerapkan nilai kejujuran pada peserta didik 

sehingga peserta didik mampu mengekspresikan kebenaran saat 

pembelajaran daring?  

GK5 : ketika ulangan, seorang guru harus menyampaikan secara jujur agar tidak 

menyontek, baik kepada temannya maupun pada buku catatan, pesan itu 

disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang bisa ditangkap oleh 

siswa 

P : Bagaimana cara guru dalam memberi contoh sederhana kepada peserta 

didik nilai karakter jujur saat pembelajaran daring?  

GK5 : Dengan menjelaskan tentang satu peristuwa tentang kejujuran  

P : Perencanaan apa yang dibuat guru agar peserta didik selalu menerapkan 

karakter jujur saat pembelajaran daring?  

GK5 : sederhana peran guru dalam membangun kejujuran kepada siswa-

siswanya adalah ketika ulangan, seorang guru harus menyampaikan secara 

jujur agar tidak menyontek, baik kepada temannya maupun pada buku 

catatan. 

P : Apa saja kegiatan/ pembiasaan baik yang dilakukan guru di sekolah 

untuk membentuk nilai karakter jujur agar peserta didik dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaannya?  

GK5 : Sebagai contoh sederhana peran guru dalam membangun kejujuran 

kepada siswa-siswanya adalah ketika ulangan, seorang guru harus 

menyampaikan secara jujur agar tidak menyontek, baik kepada temannya 

maupun pada buku catatan.  



 

 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring berani mengekspresikan perasaan dan pendapat apa 

adanya?  

GK5 : Melakukan tanya jawab, meminta anak untuk membuat kesimpulan, 

sehingga anak bisa mengekspresikan jawabannya  

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring mampu menepati janji dalam pengerjaan tugas dll?  

GK5 : Memberi toleransi waktu pengumpulan tugas, penerimaan absem, agar 

anak selesai menaksanakan tepat pada waktunya 

P : Apa saja faktor pendukung penerapan nilai karakter jujur saat pebelajaran 

daring?  

GK5 : Faktor pendukung seperti orang tua 

P : Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang mana yang paling mendukung 

keberhasilan penerapan nilai karakter jujur pada peserta didik? 

GK5 : Orang tua 

P : Bagaimana cara guru mengukur keberhasilan penerapan karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring?  

GK5 : Melihat dari hasil kerja siswa 

P : Apa saja kendala yang dihadapi guru saat menerapkan nilai karakter jujur 

saat pembelajaran daring?  

GK5 : Kendalanya karena ini daring jadi mengkhawatirkan ada siswa yang 

bener bener tidak bisa menerapkan karakter tersebut 



 

 

P : Apa upaya yang dilakukan guru untuk mencari solusi dari kendala-

kendala tersebut?  

GK5 : Lebih banyak menggali informasi 

P : Apa saja yang menjadi hambatan guru saat menerapkan nilai karakter 

jujur pada peserta didik saat pembelajaran daring?  

GK5 : Hambatan segala hambatan ya karena situasi covid ini, menghambat 

semua pembelajaran di sekolah. Jadi kita kesulitan ngasih nilai kejujuran 

pada anak karena tidak mengajar secara langsung 

P : Apa hambatan dan faktor terbesar yang dihadapi guru untuk menerapkan 

karakter jujur pada pembelajaran daring?  

GK5 : hambatannya karena pembelajaran daring tidak bertatap muka dan 

diawasi secara langsung oleh guru, kurangnya kerjasama antara orang tua 

dan guru terkait PJJ. 

P : Apa Upaya dan solusi guru untuk mengatasi faktor dan kendala tersebut?  

GK5 : memberikan pengayaan kepada orang tua dan siswa, bahwa siswa harus 

bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan jujur. melakukan tanya 

jawab terkait PJJ perihal kendala pembelajaran agar meminimalisir ketidak 

jujuran dan mencari solusi bersama. 

P : Apa kesulitan guru dalam memberikan solusi tersebut?  

kesulitannya orangtua menyetujui materi pengayaan dari guru namun tidak 

GK5 : dipraktikkan dalam PJJ 

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

 Dengan Guru Kelas 5 

Kode   : B. W. GK5. 22-06-21.L5 

Sumber data  : Meidi Puspita Sari, S.Pd Guru SDN Bantarkemang 6 

Tanggal  : 21-06-2021 

Hari   : Senin 

Tabel 10 Catatan Lapangan Hasil Wawancara Guru kelas 5 

Kode Masalah 

(Sub Fokus) 

Kode 

Teknik 

Isi Ringksan Data 

PGJ W Guru sanagat berperan menjadi sumber dan 

inspirasi bagi siswanya, sehingga perilaku 

guru baik dalam ucapan, karakter guru 

tersebut akan membekas di dalam diri siswa. 

Dalam pembelajaran daring guru harus 

mengarahkan dengan memberikan contoh 

sikap kejujuran, keteladanan, manfaat ketika 

kita menjadi orang jujur.  

(B.W.GK5.PGJ.22-06-21.L5) 

PPJ W Perencanaan guru dalam menerapkan nilai 

kejujuran yaitu membangun kejujuran 

kepada peserta didik adalah ketika ulangan, 

seorang guru harus menyampaikan secara 

jujur agar tidak menyontek, baik kepada 

temannya maupun pada buku catatan. 

(B.W.GK5.PPJ.22-06-21.L5) 

FPJ W Faktor pendukung saat menerapkan nilai 

kejujuran pada pembelajaran darng yitu 

dengan bantuan orang tua dirumah sehingga 

peserta didik mampu menerapkan nilai 

kejujuran yang ditanamkan dan dicontohkan 

guru. 

(B.W.GK5.FPJ.22-06-21.L5) 

FHJ W hambatannya karena pembelajaran daring 

tidak bertatap muka dan diawasi secara 

langsung oleh guru, kurangnya kerjasama 



 

 

antara orang tua dan guru terkait PJJ. 

Sehingga sulit siswa menerapkan nilai 

kejujuran. 

(B.W.GK5.FHJ.22-06-21.L5) 

 

 

 

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara (CTLPHW) 

Kode   : B. W. GK6. 21-06-21. L5 

Situs   : B (SDN Bantarkemang 6) 

Teknik   : W (Wawancara) 

Informan  : GK6 (Guru Kelas 6) 

Nama   : Dwi Helina Agustiani, S.Si. 

Hari/ Tanggal  : Senin 21-06-2021 

Tempat  : SDN Bantarkemang 6  

Gambaran situasi dan pristiwa 

Ibu Dwi Helina Agustiani adalah guru kelas 4 di SDN Bantarkemang 6 dengan 

pengalaman mengajar 13 tahun yang dijadikan responden atau informan dalam 

penelitian. Sebelum wawancara berlangsung peneliti izin dan menghubungi guru 

yang bersangkutan lalu menyiapkan pedoman wawancara, diawali salam dan 

perkenalan diri terlebih dahulu lalu mengucapkan terima kasih atas waktu yang 

telah diluangkan oleh informan dan peneliti menyampaikan maksud dan tujuan 

peneliti kepada informan. Wawancara dilaksanakan secara Daring pada hari 

Selasa tanggal 22 Juni 2021. berikut petikan wawancara penelitian dengan guru 

kelas 6: 

 

 



 

 

P : Apakah peran pribadi seorang guru dalam bertindak akan menjadi contoh 

yang baik bagi pesert didik?  

GK6 : Ya 

P : Mengapa peran pribadi guru sangat penting dalam pembentukan 

karakter?  

GK6 : Karena guru merupakan teladan bagi para peserta didik 

P : Bentuk nilai karakter seperti apa yang sering ditanamkan guru saat 

pembelajaran daring?  

GK6 : Menerapkan nilai kedisiplinan, kejujuran, kemandirian 

P : Bagaimana peran guru secara pribadi menerapkan karakter jujur?  

GK6 : Mengingatkan peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan dengan baik  

P : Bagaimana cara sederhana guru dalam mencontohkan nilai karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring?  

GK6 : Memfotokan hasil tugasnya  

P : Bagaimana cara guru menerapkan karakter jujur kepada peserta didik 

agar tidak mencontek saat ulangan pada pembelajaran daring?  

GK6 : Diberikan batas waktu 

P : Bagaimana cara guru menerapkan nilai kejujuran pada peserta didik 

sehingga peserta didik mampu mengekspresikan kebenaran saat 

pembelajaran daring?  

GK6 : Dengan memberikan jawaban melalui voice note 



 

 

P : Bagaimana cara guru dalam memberi contoh sederhana kepada peserta 

didik nilai karakter jujur saat pembelajaran daring?  

GK6 : Absen dengan voice note dengan menyebutkan nama dan tanggal 

pembelajaran 

P : Perencanaan apa yang dibuat guru agar peserta didik selalu menerapkan 

karakter jujur saat pembelajaran daring?  

GK6 : Menyiapkan googleform untuk mengumpulkan tugas dengan batas waktu  

P : Apa saja kegiatan/ pembiasaan baik yang dilakukan guru di sekolah 

untuk membentuk nilai karakter jujur agar peserta didik dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaannya?  

GK6 : Absen dengan voice note dengan menyebutkan nama dan tanggal 

pembelajaran 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring berani mengekspresikan perasaan dan pendapat apa 

adanya?  

GK6 : Memberikan reward, dapat berupa sticker 

P : Apa saja upaya yang dilakukan guru agar peserta didik dalam 

pembelajaran daring mampu menepati janji dalam pengerjaan tugas dll?  

GK6 : Diberikan reward 

P : Apa saja faktor pendukung penerapan nilai karakter jujur saat pebelajaran 

daring?  

GK6 : Orang tua  dan lingkungan rumah 



 

 

P : Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang mana yang paling mendukung 

keberhasilan penerapan nilai karakter jujur pada peserta didik? 

GK6 : Orang tua  

P : Bagaimana cara guru mengukur keberhasilan penerapan karakter jujur 

pada peserta didik saat pembelajaran daring?  

GK6 : Keaktifan di WA grup saat pembelajaran  

P : Apa saja kendala yang dihadapi guru saat menerapkan nilai karakter jujur 

saat pembelajaran daring?  

GK6 : Tidak dapat kami pantau  

P : Apa upaya yang dilakukan guru untuk mencari solusi dari kendala-

kendala tersebut?  

GK6 : Memberikan reward bagi peserta didik yg Menyerahkan tugas tepat 

waktu  

P : Apa saja yang menjadi hambatan guru saat menerapkan nilai karakter 

jujur pada peserta didik saat pembelajaran daring?  

GK6 : Tidak memantau langsung  

P : Apa hambatan dan faktor terbesar yang dihadapi guru untuk menerapkan 

karakter jujur pada pembelajaran daring?  

GK6 : Tidak memantau langsung  

P : Apa Upaya dan solusi guru untuk mengatasi faktor dan kendala tersebut?  

GK6 : Memberikan reward bagi peserta didik yg Menyerahkan tugas dengan 

benar dan tepat waktu  

P : Apa kesulitan guru dalam memberikan solusi tersebut?  



 

 

GK6 : Saat jaringan internet sedang down jadi tidak bisa melihat hasil kiriman 

tugas dari peserta didik  

  



 

 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

 Dengan Guru Kelas 6 

Kode   : B. W. GK6. 22-06-21.L5  

Sumber data  : Meidi Puspita Sari, S.Pd Guru SDN Bantarkemang 6 

Tanggal  : 21-06-2021 

Hari   : Senin 

Tabel 11 Catatan Lapangan Hasil Wawancara Guru Kelas 6 

Kode Masalah 

(Sub Fokus) 

Kode 

Teknik 

Isi Ringksan Data 

PGJ W Karena guru merupakan teladan bagi para 

peserta didik guru selalu mencontohan nilai 

kejujuran pada peserta didknya.  

Mengingatkan peserta didik untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

dengan baik agar tertanam nilai kejujuran 

dalam pembelajaran daring. 

(B.W.GK6.PGJ.21-06-21.L5) 

PPJ W Perencanaan guru dalam menerpan nilai 

kejujurn saat belajar daring yaitu 

Menyiapkan googleform untuk 

mengumpulkan tugas dengan batas waktu. 

(B.W.GK6.PPJ.21-06-21.L5) 

FPJ W Faktor yang menjadi pendukung 

terbentuknya nilai kejujuran saat pebelajaran 

daring dengan dukungan linkungan dan 

orang tua. 

(B.W.GK6.FPJ.21-06-21.L5) 

FHJ W Faktor penghambat guru dalam menerapkan 

nilai kejujuran saat belajar daring yaitu tidak 

belajar secara tatap muka sehinga enjad 

kesulitan tersendiri. 

(B.W.GK6.FHJ.21-06-21.L5) 

 

  



 

 

Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Observasi 

Catatan Lapangan Hasil Observasi (CLHO) 

Hari, Tanggal  : Jumat 2 juni dan Rabu 16 Juni 2021 

Jam   : 11.00 dan 14.00 

Tempat  :SDN Bantarkemang 6 

Objek   : Guru dan Kepala sekolah  

Deskripsi  

Peneliti melakukan penelitian terhadap guru dan kepala sekolah pada 

observasi ini peneliti akan melakukan wawancara kepada enam orang guru dan 

kepala sekolah dalam kegiatan wawancara tersebut peneliti melakukannya 

berdasarkan pedoman wawancara atau instrumen wawancara yang sudah di 

validasi sehingga pertanyaan yang akan ditanyakan seputar pendidikan karakter 

jujur pada pembelajaran daring, dalam kegiatan wawancara kepada guru dan 

kepala sekolah peneliti mulai mendapatkan informasi awal mengenai peneran 

karakter jujur pada pembelajaran daring. Saat wawancara tersebut peneliti 

mengamati bagamana cara guru dalam mengajar daring di SDN Bantarkemang 6, 

sistem belajar daring yang digunakan menggunakan aplikasi Whatsapp dari kelas 

rendah hingga kelas tinggi. Saat wawancara peneliti mengamati disekitar sekolah 

peneliti menemukan kebenaran bahwa peran guru dalam menerapkan nilai 

karakter jujur dalam pembelajaran daring dilakukan dengan pembiasaan-

pembiasaan yang sederhana seperti motivasi, nasihat, dan perencanaan yang 

dibuat seperti persiapan apersepsi dilakukan dengan penayangan video edukatif 

agar siswa selalu menerapkan nilai karakter pada saat belajar. Kesulitan guru 



 

 

dalam penerapan nilai karakter jujur pada pembelajaran daring terlihat dari 

perencanaan-perencanaan yang tidak spesifik dibuat secara khusus, melainkan 

sesuai dengan inovatif setiap guru. 

Refleksi 

Kesimpulan yang dapat diambil peneliti adalah peran guru dalam 

menerapkan pendidikan karakter jujur pada pembelajaran daring di SDN 

Bantarkemang 6 sudah dipastikan penerapannya dilakukan oleh guru-guru namun 

banyak faktor penghambat yang kurang berjalan penerapan nilai kejujuran pada 

peserta didik saat pembelajaran daring. Dibutuhkan usaha dan perencanaan yang 

lebih khusus untu keberhasilan penerapan nilai kejujuran saat belajar daring. 

  



 

 

Lampiran 5 Sistem Pengkodean Analisis Data 

Tabel 12 Pengkodeaan Analisis Data 

No Aspek Pengkodean Kode 

1 Kasus Latar Penelitian 

a. SDN Bantarkemang 6 

 

B 

2 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

b. Observasi 

c. Dokumentasi 

 

W 

O 

D 

3 Sumber Data 

a. Kepala Sekolah 

b. Guru Kelas 1 

c. Guru Kelas 2 

d. Guru Kelas 3 

e. Guru Kelas 4 

f. Guru Kelas 5 

g. Guru Kelas 6 

 

KS 

GK1 

GK2 

GK3 

GK4 

GK5 

GK6 

4 Sub Fokus Penelitiaan 

a. Peran guru dalam penerapan 

pendidikan karaakter jujur pada 

pembelajaran daring  

b. Perencanaan penerapan karakter 

jujur pada pembelajaran daring 

c. Fator pendukung penerapan 

karakter jujur pada pembelajaran 

daring 

d. Faktor penghmbat penerpan karkter 

jujur pad pembelajaran daring 

SBPL 

PGJ 

 

 

PPJ 

 

FPJ 

 

 

FHJ 

5 Waktu Kegiatan 16-06-2021 

21-06-2021  

6 Nomor Halaman Catatan Lapangan L5 

  



 

 

Tabel 13 Hasil Pengkodean 

Keterangan Kode 

Catatan Lapangan Hasil Wawancara CTLPHW 

Catatan Lapangan Hasil Observasi CTLPHO 

Peneliti P 

Kepala Sekolah KS 

Guru Kelas 1 GK1 

Guru Kelas 2 GK2 

Guru Kelas 3 GK3 

Guru Kelas 4 GK4 

Guru Kelas 5 GK5 

Guru Kelas 6 GK6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 6 Hasil Analisis Data 

Reduksi Data 

1. Peran Pribadi Guru Dalam Menerapkan Pendidikan Karakter Jujur Pada 

Pembelajaran Daring 

Tabel 14 Reduksi Data Sub Fokus 1 

No Pertanyaan Informan Sumber Reduksi Data 

1 Apakah peran 

pribadi 

seorang guru 

dalam 

bertindak 

akan menjadi 

contoh yang 

baik bagi 

pesert didik? 

Ya Karena ada istilah 

, guru itu digugu dan 

ditiru artinya semua 

tindak tanduk guru 

akan menjadi contoh 

bagi peserta didiknya. 

Oleh karena itu guru 

harus menjaga sikap 

dan penampilan. Guru 

selalu berpenampilan 

rapi, bersih dan 

sopan. Dan guru juga 

harus bertutur kata 

yang baik. 

GK1 Pribadi seorang 

guru menjadi 

teladan yang akan 

selalu ditru peserta 

didiknya oleh 

karena itu guru 

yang baik selalu 

memberi contoh 

baik kepada peserta 

didiknya. 

  

 

Iya GK2 

Iya GK3 

Iya GK4 

Iya, karena pribadi 

seorang guru sangat 

berperan dalam 

membentuk peserta 

GK5 



 

 

didiknya. 

Iya  GK6 

2 Mengapa 

peran pribadi 

guru sangat 

penting dalam 

pembentukan 

karakter? 

karena nomor satu 

guru harus 

memberikan contoh 

dulu tidak hanya 

dengan lisan namun 

harus dengan contoh-

contoh baik yang di 

terapkan. 

KS Peran pribadi 

seorng guru 

penting untuk 

dicontoh peserta 

didik karena guru 

yang mampu di 

guru dan ditiru 

lisannya, 

prilakunya akan 

berhasil 

membentuk 

karakter peserta 

didiknya. 

Karena peserta didik 

akan melihat dan 

mencontoh pribadi 

guru tersebut. Oleh 

karena itu guru harus 

berusaha untuk selalu 

berperilaku baik, 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab dan 

sopan 

GK1 

Karena seorang guru 

yang memberikan 

pembelajaran yang 

baik kepada anak 

didiknya. 

GK2 

Karena pribadi guru 

yang baik tentunya 

akan berpengaruh 

terhadap 

pembentukan karakter 

yang baik pula 

GK3 

sangat penting karna 

guru itu teladan bagi 

peserta didik, yang 

harus di gugu dan di 

tiru. 

GK4 

Karena pribadi guru 

yang baik tentunya 

akan berpengaruh 

terhadap 

pembentukan karakter 

yang baik pula. 

GK5 

Karena guru 

merupakan teladan 

bagi para peserta 

didik. 

GK6 



 

 

3 

 

 

Bentuk nilai 

karakter 

seperti apa 

yang sering 

ditanamkan 

guru saat 

pembelajaran 

daring? 

Disiplin ,jujur, 

tanggung jawab, 

nasionalis,sopan 

santun dan percaya 

diri 

GK1 Dalam 

pembelajaran 

daring bentuk nilai 

karakter yang 

diterpkan yaitu 

karakter jujur, 

disipln, tanggung 

jawab, berani, dan 

mandiri. 

Jujur, berani, 

tanggung jawab, 

disiplin. 

GK2 

Jujur GK3 

kejujuran kedisiplinan 

tanggung jawab 

GK4 

Religius , jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, mandiri, 

kreatif 

GK5 

Menerapkan nilai 

kedisiplinan, 

kejujuran, 

kemandirian 

GK6 

4 Bagaimana 

peran guru 

secara pribadi 

menerapkan 

karakter jujur? 

Ketika menemukan 

barang atau 

meminjam barang 

harus dikembalikan 

ke yang punya Ketika 

mengerjakan soal 

ulangan tidak 

menyontek Ketika 

ditanya berkata apa 

adanya 

GK1 Guru memberkan 

contoh nilai 

kejujuran terhadap 

siswa, guru 

member motivasi 

agar peserta didik 

mampu 

menerapkan 

karakter jujur. 

Semua bentuk 

perilaku jujur 

senantiasa 

dicontohkan dan 

menjadi 

pembiasaan guru 

saat mengjar. 

Agar peserta didik 

menjadi pribadi yang 

diharapkan 

GK2 

Memberikan motivasi 

dengan bertindak 

jujur merupakan 

perbuatan yg terpuji 

GK3 

harus memotivasi 

agar peserta didik 

harus bersikap 

percaya diri 

GK4 

Dengan memberikan 

contoh sikap 

kejujuran, 

keteladanan, manfaat 

ketika kita menjadi 

orang jujur 

GK5 



 

 

Mengingatkan peserta 

didik untuk 

mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan 

dengan baik 

GK6 

5 Bagaimana 

cara 

sederhana 

guru dalam 

mencontohkan 

nilai karakter 

jujur pada 

peserta didik 

saat 

pembelajaran 

daring? 

Ketika latihan 

menulis dikerjakan 

sendiri Ketika 

menjawab soal tidak 

diisikan oleh orang 

tua Ketika absen pagi 

bukan foto yang 

kemarin. 

GK1 Saat pembelajaran  

guru menanamkan 

nilai karakter jujur 

dengan cara 

menayangan video 

yang berkaitan 

dengan nilai 

kejujuran, memberi 

arahan kepada 

orang tua dan siswa 

agar tidak 

mencontek saat 

mengerjakan tugas. 

Dengan cara 

memberikan tayangan 

vidio berupa cerita yg 

berkaitan dengan 

karakter jujur 

GK2 

Mengisi soal ujian 

yang diberikan guru 

berusaha sendiri 

secara jujur di rumah 

GK3 

kita bisa 

mencontohkan bahwa 

setiap kali kita 

mengerjakan tugas 

harus sesuai 

kemampuan kita , 

tidak bergantung pada 

orangtua 

GK4 

Guru meminta anak 

anak untuk menulis 

tugasnya dengan 

tulisan sendiri dan 

mengerjakan ulangan 

sendiri 

GK5 

Memfotokan hasil 

tugasnya 

GK6 

  

2. Perencanaan Guru Dalam Penerapan Karater Jujur Pada Pembelajaran Daring 

Tabel 15 Reduksi Data Sub Fokus 2 

No Pertanyaan Informan Sumber Reduksi Data 

1 Bagaimana cara 

guru 

Memberikan 

pengarahan dan 

GK1 Menerapkan 

prilaku jujur saat 



 

 

menerapkan 

karakter jujur 

kepada peserta 

didik agar tidak 

mencontek saat 

ulangan pada 

pembelajaran 

daring? 

informasi kepada 

peserta didik dan 

orang tua untuk selalu 

mengerjakan soal 

sendiri tanpa bantuan 

orang tua demi 

kepentingan 

kemajuan 

perkembangan 

kecerdasan peserta 

didik dan 

menumbuhkan rasa 

percaya diri dan 

tanggung jawab 

pembelajaran 

daring terutama 

saat peserta didik 

mengerjakan 

ulangan guru 

memberikan 

motivasi dan 

arahan agar 

siswa berprilaku 

jujur, guru 

menyiapkan 

media daring 

yang efektif 

digunakan saat 

ulangan, 

memberi batasan 

waktu saat 

ulangan, dan 

guru juga 

melakukan ujian 

lisan secara 

langsung 

menggunakan 

Video call 

aplikasi whattsap 

untuk tambahan 

nilai peserta 

didik. 

Jika tertulis dengan 

bentuk soal google 

froms dengan waktu 

yg ditentukan, Jika 

ulangan secara lisan 

dengan VC. 

GK2 

Guru memberikan  

motivasi untuk jujur 

saat mengerjakan 

ulangan, karena ibu 

menghargai proses 

daripada hasilnya 

GK3 

bisa dengan cara lisan 

, atau media zoom 

meeting atau 

membuat waktu pada 

saat ulangan dan di 

kumpulkan tepat 

waktu 

GK4 

Dengan meminta 

video ketika ulangan 

sedang dikerjakan 

kepada peserta didik 

atau orang tua peserta 

didik 

GK5 

Diberikan batas 

waktu 

GK6 

2 Bagaimana cara 

guru 

menerapkan nilai 

kejujuran pada 

peserta didik 

Dengan cara interaksi 

langsung ketika 

pembelajaran melalui 

voice note, videokan 

ketika sedang 

GK1 Cara guru dalam 

menerapkan nilai 

jujur agar peserta 

didik mampu 

mengekspresikan 



 

 

sehingga peserta 

didik mampu 

mengekspresikan 

kebenaran saat 

pembelajaran 

daring? 

pembelajaran kebenaran pada 

pembelajaran 

daring berbagai 

upaya dilakukan 

mulai dari 

pemberian 

motivasi agar 

peserta didik  

selalu jujur 

dalam belajar, 

memberi arahan 

bahwa kejujuran 

harus selalu 

tegakan dan 

peserta didik 

harus sealalu 

percaaya diri 

saat belajar, 

berintraksi 

langsung lewat 

voice note, video 

video call dll. 

Dengan cara bertanya 

jawab melalui VC 

dengan peserta didik 

yang bersangkutan. 

GK2 

Selalu memberikan 

motivasi bahwa jujur 

adalah hal yang baik 

dan harus dilakukan 

dan guru memberikan 

penghargaan bagi 

peserta didik yang 

bertindak jujur 

GK3 

harus percaya diri , 

tidak meminta 

jawaban pada orang 

sekitar , sampaikan 

bahwa apa yang di 

kerjakan sudah jauh 

lebih baik di kerjakan 

sendiri di banding 

meminta jawaban 

kepada orang lain 

GK4 

ketika ulangan, 

seorang guru harus 

menyampaikan secara 

jujur agar tidak 

menyontek, baik 

kepada temannya 

maupun pada buku 

catatan, pesan itu 

disampaikan dengan 

bahasa yang 

sederhana yang bisa 

ditangkap oleh siswa 

GK5 

Dengan memberikan 

jawaban melalui 

voice note 

GK6 

3 Bagaimana cara 

guru dalam 

memberi contoh 

sederhana 

kepada peserta 

didik nilai 

karakter jujur 

saat 

Menulis tidak 

dituliskan orang tua 

Ulangan mengerjakan 

sendiri 

GK1 Contoh 

sederhana yang 

dilakukan guru 

agar peserta 

didik melakukan 

kejujuran dalam 

pembelajaran 

daring dengan 

Contohnya, dengan 

cara mengerjakan 

hasil tugasnya sendiri 

melalui vidio 

GK2 



 

 

pembelajaran 

daring? 

pembelajarannya guru 

mencertakan 

pristiwa 

kejujuran yang 

amat baik dan 

bermanfaat 

dikaitkan dalam 

pembelajaran, 

menasehati 

peserta didik 

agar selalu 

melakukan 

semua secara 

mandiri tanpa 

bantuan orang 

tua. 

Mengerjakan ulangan 

sendiri tidak bertanya 

kepada orang tua 

GK3 

menyampaikan 

bahwa apa yang di 

kerjakan harus sesuai 

kemampuan 

GK4 

Dengan menjelaskan 

tentang satu 

peristuwa tentang 

kejujuran 

GK5 

Absen dengan voice 

note dengan 

menyebutkan nama 

dan tanggal 

pembelajaran 

GK6 

4 Perencanaan apa 

yang dibuat guru 

agar peserta 

didik selalu 

menerapkan 

karakter jujur 

saat 

pembelajaran 

daring? 

Perencanaan dibuat di 

oleh guru kelas 

masing-masing 

KS Tidak ada 

Perencanaan 

khusus yang 

dilakukan guru-

guru agar peserta 

didik 

menerapkan 

karakter jujur 

pada 

pembelajaran 

daring, 

perencanan yang 

dilakukan berupa 

menyusun RPP 

yang sudah 

sesuai dengan 

kurikulum, 

setiap apersepsi 

peserta didik 

diberi 

pengarahan dan 

certa-cerita 

mengenai nilai 

jujur. 

Di RPP dicantumkan 

penilaian sikap jujur 

GK1 

Di setiap apersepsi 

peserta didik di beri 

pengarahan dan 

cerita-cerita yang 

berkaiatan dengan 

karakter kejujuran 

GK2 

Menerapkan 

pembelajaran dengan 

menerapkan nilai-

nilai kejujuran 

GK3 

mengadakan zoom 

meeting dan 

mengadakan tanya 

jawab 

GK4 

sederhana peran guru 

dalam membangun 

kejujuran kepada 

siswa-siswanya 

adalah ketika 

ulangan, seorang guru 

harus menyampaikan 

secara jujur agar tidak 

menyontek, baik 

kepada temannya 

GK5 



 

 

maupun pada buku 

catatan. 

Menyiapkan 

googleform untuk 

mengumpulkan tugas 

dengan batas waktu 

GK6 

5 Apa saja 

kegiatan/ 

pembiasaan baik 

yang dilakukan 

guru di sekolah 

untuk 

membentuk nilai 

karakter jujur 

agar peserta 

didik dapat 

dipercaya dalam 

perkataan, 

tindakan dan 

pekerjaannya? 

Tidak menyontek, 

tidak berbohong, 

mengerjakan tugas 

sekolah sendiri 

GK1 pembiasaan-

pembiasaan yang 

diterapkan 

kepada peserta 

didik berupa 

absen tepat 

waktu melalui 

voicenote, 

memberikan 

tugas-tugas 

tambahan dalam 

tenggang waktu 

yang ditentukan, 

pembiasaan 

menulis dengan 

tulisan siswa 

secara mandiri. 

Setiap mengerjakan 

tugas tepat waktu 

dengaan hasil sendiri. 

GK2 

Mengerjakan ulangan 

tidak dibantu orang 

tua, berkata jujur 

tidak boleh 

berbohong, menulis 

tugas sendiri 

GK3 

memberikan tugas 

tambahan, contohnya 

membuat organisasi 

kelas agar mereka 

dapat menjalankan 

tanggung jawabnnya 

sesuai tugas masing-

masing 

GK4 

Sebagai contoh 

sederhana peran guru 

dalam membangun 

kejujuran kepada 

siswa-siswanya 

adalah ketika 

ulangan, seorang guru 

harus menyampaikan 

secara jujur agar tidak 

menyontek, baik 

kepada temannya 

maupun pada buku 

catatan. 

GK5 

Absen dengan voice 

note dengan 

menyebutkan nama 

dan tanggal 

pembelajaran 

GK6 

6 Apa saja upaya Dengan bercerita, GK1 Upaya yang 



 

 

yang dilakukan 

guru agar peserta 

didik dalam 

pembelajaran 

daring berani 

mengekspresikan 

perasaan dan 

pendapat apa 

adanya? 

dengan memberikan 

penghargaan (hadiah, 

pujian, atau ikon ikon 

positif) 

dilakukan guru 

agar peserta 

didik 

mengekspresikan 

perasaan dan 

pendapatnya 

dengan bercerita, 

memberikan 

penghargaan 

(hadiah, pujian, 

atau ikon ikon 

positif), 

berinteraksi 

melalu video call 

dalam 

persepekan 

sekali,  

mengapresiasi 

hasl pendapat 

sswa, melakukan 

tanya jawab 

dalam 

pembelajaran 

dan memberikan 

reward 

sederhana 

berupa sticker 

dll. 

Dengan cara 

membuat vidio 

menari, dan VC 

bertanya jawab 

dengan peserta didik 

langsung 

GK2 

Guru memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

dapat 

mengekpresikan 

pendapatnya dan 

mengapresiasi bagi 

siswa yang berani 

mengungkapkan 

pendapatnya 

GK3 

kita dapat 

menampilan gambar 

dan memberikan 

waktu kepada mereka 

untuk mengemukakan 

pendapat apa yang 

mereka lihat 

GK4 

Melakukan tanya 

jawab, meminta anak 

untuk membuat 

kesimpulan, sehingga 

anak bisa 

mengekspresikan 

jawabannya 

GK5 

Memberikan reward, 

dapat berupa sticker 

GK6 

7 Apa saja upaya 

yang dilakukan 

guru agar peserta 

didik dalam 

pembelajaran 

daring mampu 

menepati janji 

dalam 

pengerjaan tugas 

dll? 

Dengan memberikan 

batas waktu 

mengumpulkan tugas, 

jika lewat dari batas 

waktu akan ada 

pengurangan nilai 

GK1 Agar peserta 

didik menepati 

janji saat 

pengerjaan tugas 

dalam 

pembelajaran 

daring, Guru 

memberikan 

batasan waktu 

dalam 

Memberikan hasil 

tugas- tugasnya 

dengan tepat sesuai 

dengan waktu yang 

GK2 



 

 

telah di tentukan pengumpulan 

tugas, 

memberkan 

reward pada 

siswa yang 

mengumpulkan 

tugasnya tepat 

waktu, 

mengembalikan 

dan mengoreksi 

tugas siswa 

dengan teratur. 

Pemberian reward 

bagi siswa yang 

mampu menepati 

janji dalam 

pengerjaan tugas 

GK3 

memberikan tugas 

dan menentukan 

waktu penyelesaian, 

jika selesai sebelum 

waktunya kita dapat 

memberikan reward 

kepada siswa 

tersebut. 

GK4 

Memberi toleransi 

waktu pengumpulan 

tugas, penerimaan 

absem, agar anak 

selesai menaksanakan 

tepat pada waktunya 

GK5 

Diberikan reward GK6 

 

3. Faktor Pendukung Penerpan Karater Jujur Pada Pembelajaran Daring 

Tabel 16 Reduksi Data Sub Fokus 3 

No Pertanyaan Informan Sumber Reduksi Data 

1 Apa saja faktor 

pendukung 

penerapan nilai 

karakter jujur 

saat pebelajaran 

daring? 

Ya yang utama pasti 

gurunya 

mengarakhan, anak 

itu tidak boleh dalam 

belajar tidak boleh 

mencontek biarin 

nilai jelek tapi hasil 

sendiri, dari gurunya. 

Apalagi anak kelas 

satu yang belum 

mengerti. 

KS Kerja sama 

antara guru dan 

orang tua 

menjadi faktor 

yang mendukung 

penerapan 

karakter jujur 

pada 

pembelajaran 

daring dengan 

memberikan 

motivasi dan 

nasihat, 

lingkungnan dan 

teman sebaya 

pun menjadi 

pendukung 

peserta didik 

menerapkan nilai 

Motivasi dan 

dukungan dari 

lingkungan keluarga, 

guru dan teman 

teman nya 

GK1 

Lingkungan yang 

baik 

GK2 

Dukungan orang tua GK3 



 

 

dan apresiasi kejujuran. 

dari guru maupun 

orangtua , yang harus 

ikut serta mendukung 

GK4 

Faktor pendukung 

seperti orang tua 

GK5 

Lingkungan rumah 

dan orang tua 

GK6 

2 Dari beberapa 

faktor tersebut, 

faktor yang 

mana yang 

paling 

mendukung 

keberhasilan 

penerapan nilai 

karakter jujur 

pada peserta 

didik?  

Kerja sama antara 

guru dan orang tua  

KS Peran guru dan 

orang tua sangat 

berpengaruh 

dalam 

keberhasilan 

penerapan nilai 

kejujuran 

terhadap peserta 

didik karena 

ketika salah satu 

tak mendukung 

maka peserta 

didik tidak 

mampu 

menanamkan 

nilai kejujuran 

saat 

pembelajaran 

daring. 

Dari lingkungan 

keluarga 

GK1 

Lingkungan tempat 

tinggal sendiri 

GK2 

Orang tua GK3 

faktor orang tua 

dirumah yang 

mengarahkan 

anaknya dalam 

memahami materi 

yang di berikan guru 

GK4 

Orang tua GK5 

Orang tua GK6 

3 Bagaimana cara 

guru mengukur 

keberhasilan 

penerapan 

karakter jujur 

pada peserta 

didik saat 

pembelajaran 

daring? 

Dengan menjawab 

cepat, tepat tanpa 

jeda dengan benar 

menggunakan voice 

note dan dengan 

mengenal tulisan 

tangan siswa 

GK1 Cara guru dalam 

mengukur 

keberhasilan 

penerapan nilai 

kejujuran saat 

pembelajaran 

daring, Guru 

melakukan tanya 

jawab cepat saat 

pembelajaan 

melalui 

voicenote, 

mengkoreksi 

hasil kerja siswa 

dari tulisan, 

keaktifan siswa 

saat 

pembelajaran 

daring 

Dengan cara melihat 

hasil tulisan tugasnya 

sesuai tidanya dengan 

hasih vidio yang 

siswa buat. 

GK2 

Melihat hasil belajar 

yang di kerjakan oleh 

peserta didik 

GK3 

bisa menjawab 

pertanyaan ketika 

sedang mengadakan 

tanya jawab 

GK4 



 

 

Melihat dari hasil 

kerja siswa 

GK5 berlangsung. 

Keaktifan di WA 

grup saat 

pembelajaran 

GK6 

4 Apa saja kendala 

yang dihadapi 

guru saat 

menerapkan nilai 

karakter jujur 

saat 

pembelajaran 

daring? 

Ruan lingkup mereka 

disekitar. 

KS Kendala yang 

dihadapi guru 

menerapkan nilai 

kejujuran pada 

pembelajaran 

daring, Guru 

kesulitan dalam 

memantau siswa 

secara tatap 

muka sehingga 

guru tidak dapat 

memastikan 

siswa jujur atau 

tidak saat 

belajar. 

Sulit untuk memantau 

hasil yang sebenar 

benarnya 

GK1 

Kendala jaringan, 

kuota yang tidak 

mencukupi jd hp 

louding trs dn jd 

memori hp yang 

penuh dengan tugas- 

tugas yg dikirim 

GK2 

Tidak dapat 

memantau langsung 

siswa saat 

mengerjakan tugas 

GK3 

kendalanya pada saat 

peserta didik tidak 

mampu menjawab 

atau mengumpulkan 

tugas yang di berikan 

GK4 

Kendalanya karena 

ini daring jadi 

mengkhawatirkan ada 

siswa yang bener 

bener tidak bisa 

menerapkan karakter 

tersebut 

GK5 

Tidak dapat kami 

pantau 

GK6 

5 Apa upaya yang 

dilakukan guru 

untuk mencari 

solusi dari 

kendala-kendala 

tersebut? 

Meminta kejujuran 

dari orang tua demi 

terlaksana nya 

pembelajaran yang 

berkualitas dalam 

membimbing 

pembelajaran siswa 

di rumah 

GK1 Upaya yang 

dilakukan guru 

Mengarahkan 

dan meminta 

bantuan 

kejujuran dari 

orang tua demi 

terlaksana nya 

pembelajaran 

yang berkualitas 

dalam 

Mencari tempat 

jaringan yang bagus, 

cukupi kuota sesuai 

GK2 



 

 

keperluan, kurangi 

memori hp yang tidak 

penting. 

membimbing 

pembelajaran 

siswa di rumah 

Meminta bantuan 

orang tua 

GK3 

terus mencari 

informasi atau sering 

berkomunikasi 

dengan peserta didik 

tersebut 

GK4 

Lebih banyak 

menggali informasi 

GK5 

Memberikan reward 

bagi peserta didik yg 

Menyerahkan tugas 

tepat waktu 

GK6 

 

  



 

 

4. Faktor Penghambat Penerpan Karater Jujur Pada Pembelajaran Daring 

Tabel 17 Reduksi Data Sub Fokus 4 

No Pertanyaan Informan Sumber Reduksi Data 

1 Apa saja yang 

menjadi 

hambatan guru 

saat menerapkan 

nilai karakter 

jujur pada 

peserta didik saat 

pembelajaran 

daring? 

Kejujuran dari orang 

tua dan siswa dalam 

melaksanakan 

pembelajaran, karena 

ingin mendapat nilai 

tinggi. 

GK1 Hambatan guru 

saat penerapan 

nilai kejujuran 

pada 

pembelajaran 

daring, Orang 

tua yang selalu 

berpatok agar 

peserta didik 

ingin mendapat 

nilai tinggi 

menjadi suatu 

hmbatan guru 

menerapkan 

karakter jujur 

saat pebelajaran 

daring, guru tak 

bisa memantau 

siswa secara 

laangsung. 

Tidak bisa melihat 

langsung apa yang 

dilakukan siswa 

dalam kesehariann 

ya, hanya bisa sebatas 

VC atau vidio saja 

GK2 

Guru hanya melalui 

media untuk 

menerapkan nilai 

karakter jujur 

GK3 

hambatannya ketika 

kurang adanga 

komunikasi 

GK4 

Hambatan segala 

hambatan ya karena 

situasi covid ini, 

menghambat semua 

pembelajaran di 

sekolah. Jadi kita 

kesulitan ngasih nilai 

kejujuran pada anak 

karena tidak 

mengajar secara 

langsung 

GK5 

Tidak memantau 

langsung 

GK6 

2 Apa hambatan 

dan faktor 

terbesar yang 

dihadapi guru 

untuk 

menerapkan 

karakter jujur 

pada 

pembelajaran 

Ya itu faktor 

linkungan 

KS Hambatan 

terbesar guru 

dalam penerapan 

karakter jujur 

pada peserta 

didik tidak 

adanya 

pembelajaran 

tatap muka, 

orang tua malas untuk 

membimbing putra 

putrinya di rumah, 

mereka cenderung 

ingin cepat selesai 

dengan hasil yang 

tinngi 

GK1 



 

 

daring? Tidak bisa tatap muka 

langsung, sehingga 

terbatas waktu untuk 

menilai dan 

mengetahui aktifitas/ 

kebiasaan siswa 

tersebut dalam 

kesehariannya. 

GK2 kuran adanya 

kerja sama 

antara orang tua 

dan peserta 

didik. 

Tidak bertemu 

langsung 

GK3 

hambatannya karena 

pembelajaran daring 

tidak bertatap muka 

dan diawasi secara 

langsung oleh guru, 

kurangnya kerjasama 

antara orang tua dan 

guru terkait PJJ. 

GK4 

hambatannya karena 

pembelajaran daring 

tidak bertatap muka 

dan diawasi secara 

langsung oleh guru, 

kurangnya kerjasama 

antara orang tua dan 

guru terkait PJJ. 

GK5 

Tidak memantau 

langsung 

GK6 

3 Apa Upaya  dan 

solusi guru untuk 

mengatasi faktor 

dan kendala 

tersebut? 

Semoga saja ptm nya 

segera terlaksana gitu 

yaa, bisa cepat tatap 

muka lagi biar kita 

bisa menerapkan 

langsng kepada anak 

didik kita. 

Untuk saat ini belum 

ada solusi yang 

paling tepat. 

 

KS Saat ini belum 

ada solusi yang 

tepat untuk 

mengatasi 

hambatan faktor 

tersebut erana 

pembelajaran 

jarak jauh masih 

berlangsung.  

Guru dapat 

melakukan 

upaya untuk 

selalu 

memotivasi 

orang tua agar 

putra putrinya 

dibimbing sebaik 

mungkis sesuai 

Memotivasi orang tua 

untuk mau 

membimbing putra 

putrinya dalam 

melaksanakan 

pembelajaran dan 

guru membuka 

GK1 



 

 

konsultasi jika ada 

kesulitan dalam 

membimbing 

pembelajaran siswa 

arahan guru agar 

selalu 

menerapkan nilai 

kejujuran saat 

belajar daring. Upayanya agar 

secepatnya untuk di 

buka kembali  

pembelajaran Tatap 

Muka seperti 

semula.kesulitan 

GK2 

Bekerjasama dengan 

orang tua dirumah 

GK3 

memberikan 

pengayaan kepada 

orang tua dan siswa, 

bahwa siswa harus 

bertanggung jawab 

menyelesaikan tugas 

dengan jujur. 

melakukan tanya 

jawab terkait PJJ 

perihal kendala 

pembelajaran agar 

meminimalisir 

ketidak jujuran dan 

mencari solusi 

bersama. 

GK4 

memberikan 

pengayaan kepada 

orang tua dan siswa, 

bahwa siswa harus 

bertanggung jawab 

menyelesaikan tugas 

dengan jujur. 

melakukan tanya 

jawab terkait PJJ 

perihal kendala 

pembelajaran agar 

meminimalisir 

ketidak jujuran dan 

mencari solusi 

bersama. 

GK5 

Memberikan reward 

bagi peserta didik yg 

Menyerahkan tugas 

dengan benar dan 

GK6 



 

 

tepat waktu 

4 Apa kesulitan 

guru dalam 

memberikan 

solusi tersebut? 

Orang tua cenderung 

malu untuk konsultasi 

kepada guru dan 

orang tua disibukkan 

pekerjaan rumah 

tangga 

GK1 Kesulitan guru 

dalam 

membrikan 

solusi tersebut 

orangtua 

menyetujui 

materi 

pengayaan dari 

guru namun 

tidak 

dipraktikkan 

dalam PJJ dan 

tidak semua 

orang tua 

mampu 

membimbing 

peserta didik 

dirumah karena 

ada sebagian 

orang tua 

bekerja. 

 

Bannyaknya 

pelaturan- pelaturan 

dan proskes yang 

harus di ikuti dan 

dilaksanakan jika 

pembelajaran Tatap 

Muka dilaksanakan. 

GK2 

Komunikasi dengan 

orang tua yg bekerja 

GK3 

kesulitannya orangtua 

menyetujui materi 

pengayaan dari guru 

namun tidak 

dipraktikkan dalam 

PJJ 

GK4 

kesulitannya orangtua 

menyetujui materi 

pengayaan dari guru 

namun tidak 

dipraktikkan dalam 

PJJ 

GK5 

Saat jaringan internet 

sedang down jadi 

tidak bisa melihat 

hasil kiriman tugas 

dari peserta didik 

GK6 

 

  



 

 

Tabel 18 Analisis Penyajian Data 

Subfokus Data/ Informan 

Peran pribadi guru 

dalam penerapan 

pendidikan karaakter 

jujur pada 

pembelajaran daring  

 

Pribadi seorang guru menjadi teladan yang akan 

selalu ditiru peserta didiknya oleh karena itu guru 

yang baik selalu memberi contoh baik kepada peserta 

didiknya. 

Peran pribadi seorang guru penting untuk dicontoh 

peserta didik karena guru yang mampu di guru dan 

ditiru lisannya, prilakunya akan berhasil membentuk 

karakter peserta didiknya. 

Dalam pembelajaran daring bentuk nilai karakter 

yang diterapkan yaitu karakter jujur, disiplin, 

tanggung jawab, berani, dan mandiri. 

Guru memberikan contoh nilai kejujuran terhadap 

peserta didik, guru memberi motivasi agar siswa 

mampu menerapkan karakter jujur. Semua bentuk 

perilaku jujur senantiasa dicontohkan dan menjadi 

pembiasaan guru saat mengjar. 

Saat pembelajaran  guru menanamkan nilai karakter 

jujur dengan cara menayangan video yang berkaitan 

dengan nilai kejujuran, memberi arahan kepada orang 

tua dan siswa agar tidak mencontek saat mengerjakan 

tugas. 

Perencanaan guru 

penerapan karakter 

jujur pada 

pembelajaran daring 

 

Menerapkan prilaku jujur saat pembelajaran daring 

terutama saat peserta didik mengerjakan ulangan 

guru memberikan motivasi dan arahan agar siswa 

berprilaku jujur, guru menyiapkan media daring yang 

efektif digunakan saat ulangan, memberi batasan 

waktu saat ulangan, dan guru juga melakukan ujian 

lisan secara langsung menggunakan Video call 

aplikasi whattsap untuk tambahan nilai peserta didik. 

Cara guru dalam menerapkan nilai jujur agar peserta 

didik mampu mengekspresikan kebenaran pada 

pembelajaran daring berbagai upaya dilakukan mulai 

dari pemberian motivasi agar peserta didik  selalu 

jujur dalam belajar, memberi arahan bahwa kejujuran 

harus selalu tegakan dan peserta didik harus sealalu 

percaya diri saat belajar, berintraksi langsung lewat 

voice note, video video call dll. 

Contoh sederhana yang dilakukan guru agar peserta 

didik melakukan kejujuran dalam pembelajaran 

daring dengan guru mencertakan pristiwa kejujuran 

yang amat baik dan bermanfaat dikaitkan dalam 

pembelajaran, menasehati peserta didik agar selalu 

melakukan semua secara mandiri tanpa bantuan 



 

 

orang tua. 

Tidak ada Perencanaan khusus yang dilakukan guru-

guru agar peserta didik menerapkan karakter jujur 

pada pembelajaran daring, perencanan yang 

dilakukan berupa menyusun RPP yang sudah sesuai 

dengan kurikulum, setiap apersepsi peserta didik 

diberi pengarahan dan certa-cerita mengenai nilai 

jujur. 

pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan kepada 

peserta didik berupa absen tepat waktu melalui 

voicenote, memberikan tugas-tugas tambahan dalam 

tenggang waktu yang ditentukan, pembiasaan 

menulis dengan tulisan siswa secara mandiri. 

Upaya yang dilakukan guru agar peserta didik 

mengekspresikan perasaan dan pendapatnya dengan 

bercerita, memberikan penghargaan (hadiah, pujian, 

atau ikon ikon positif), berinteraksi melalu video call 

dalam persepekan sekali,  mengapresiasi hasil 

pendapat siswa, melakukan tanya jawab dalam 

pembelajaran dan memberikan reward sederhana 

berupa sticker dll. 

Guru memberikan batasan waktu dalam pengumpuln 

tugas, memberikan reward pada siswa yang 

mengumpulkan tugasnya tepat waktu, 

mengembalikan dan mengoreksi tugas siswa dengan 

teratur. 

Fator pendukung 

penerapan karakter 

jujur pada 

pembelajaran daring 

 

Kerja sama antara guru dan orang tua menjadi faktor 

yang mendukung penerapan karakter jujur pada 

pembelajaran daring dengan memberikan motivasi 

dan nasihat, lingkungnan dan teman sebaya pun 

menjadi pendukung peserta didik menerapkan nilai 

kejujuran. 

Peran guru dan orang tua sangat berpengaruh dalam 

keberhasilan penerapan nilai kejujuran terhadap 

peserta didik karena ketika salah satu tak mendukung 

maka peserta didik tidak mampu menanamkan nilai 

kejujuran saat pembelajaran daring. 

Cara guru dalam mengukur keberhasilan penerapan 

nilai kejujuran saat pembelajaran daring, Guru 

melakukan tanya jawab cepat saat pembelajaan 

melalui voicenote, mengkoreksi hasil kerja siswa dari 

tulisan, keaktifan siswa saat pembelajaran daring 

berlangsung. 

Kendala yang dihadapi guru menerapkan nilai 

kejujuran pada pembelajaran daring, Guru kesulitan 

dalam memantau siswa secara tatap muka sehingga 



 

 

guru tidak dapat memastikan siswa jujur atau tidak 

saat belajar. 

 Upaya yang dilakukan guru Mengarahkan dan 

meminta bantuan kejujuran dari orang tua demi 

terlaksana nya pembelajaran yang berkualitas dalam 

membimbing pembelajaran siswa di rumah. 

Faktor penghmbat 

penerpan karkter 

jujur pada 

pembelajaran daring 

 

Hambatan guru saat penerapan nilai kejujuran pada 

pembelajaran daring, Orang tua yang selalu berpatok 

agar peserta didik ingin mendapat nilai tinggi 

menjadi suatu hmbatan guru menerapkan karakter 

jujur saat pebelajaran daring, guru tak bisa memantau 

siswa secara laangsung. 

Hambatan terbesar guru dalam penerapan karakter 

jujur pada peserta ddidik tidak adanya pembelajaran 

tatap muka, kurang adanya kerja sama antara orang 

tua dan peserta didik. 

Saat ini belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi 

hambatan faktor tersebut karena pembelajaran jarak 

jauh masih berlangsung.  

Guru dapat melakukan upaya untuk selalu 

memotivasi orang tua agar putra putrinya dibimbing 

sebaik mungkis sesuai aarahan guru agar selalu 

menerapkan nilai kejujuran saat belajar daring. 

kesulitan guru dalam memberikan solusi tersebut 

orangtua menyetujui materi pengayaan dari guru 

namun tidak dipraktikkan dalam PJJ dan tidak semua 

orang tua mampu membimbing peserta didik 

dirumah karena ada sebagian orang tua bekerja. 

 

  



 

 

Tabel 19 Penarikan Kesimpulan Data 

No Fokus dan Sub Fokus 

Penelitian 

Kesimpulan 

1. Peran  pribadi guru dalam 

menerapkan karakter jujur 

pada pembelajaran daring 

  

Guru sebagai contoh teladan bagi peserta 

didik: 

1. Menerapkan nilai kejujuraan dengan 

memberi motivasi kepaada peserta 

didik 

2. Memulai pembiasaan-pebiasaan setiap 

harinya meski pembelajaran daring 

guru melakukan apersepsi, tepat 

waktu dalam memulai pembelajaran 

dan pengoreksian tugas peserta didik. 

2. Perencanaan guru dalam 

penerapan karakter jujur 

pada pembelajaran daring  

 

1. Penyusunan RPP 

2. Memberi arahkan kepada orang tua 

3. pemilihan media pembelajaran agar 

siswa selalu menerapkan nilai 

kejujuran dalam pembelajaran daring 

3. Fator pendukung 

penerapan karakter jujur 

pada pembelajaran daring 

 

1. Peran guru yang menjaadi faktor 

utama peserta didik menerapkan nilai 

kejujuran dalam pembelajran daring, 

perencanaan, inovasi, motivasi dan 

arahan yang tepat menjadi satu 

kesatuan yang utuh. 

2. Orang tua yang amanah dan tak kenal 

lelah membimbing peserta didik 

dirumah dan menerapkan nilai 

kejujuran saat pembelajaran daring 

3. Lingkungan yang postif 

4. Faktor penghambat 

penerapan karakter jujur 

pada pembelajaran daring 

  

1. Peserta didik tidak percaya diri 

2. Komunikasi yang sulit 

3. Orang tua berfous pada nilai tinggi 

 

  



 

 

Lampiran 7 Dokumen Pendukung 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 1 Foto Dokumentasi Wawancara 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Strutur Organsasi Sekolah 



 

 

Lampiran 8 Member Cheking 

  



 

 

MEMBER CHECK 

TEUAN HASIL PENELITIAN 

 

No  Item yang dicek Keterangan  

Vaalid  Tidak 

1. Hasil wawancara                 

2. Hasil Teuan Pe nelitian   

3. Hasil Analisis Data   

4. Kesimpulan    

5. Foto Dokumentasi   



 

 

  



 

 

MEMBER CHECK 

TEUAN HASIL PENELITIAN 

 

No  Item yang dicek Keterangan  

Vaalid  Tidak 

1. Hasil wawancara                 

2. Hasil Teuan Penelitian   

3. Hasil Analisis Data   

4. Kesimpulan    

5. Foto Dokumentasi   

  



 

 

 

 

  



 

 

MEMBER CHECK 

TEUAN HASIL PENELITIAN 

Tabel 20 Member Cek 

No  Item yang dicek Keterangan  

Vaalid  Tidak 

1. Hasil wawancara                 

2. Hasil Teuan Penelitian   

3. Hasil Analisis Data   

4. Kesimpulan    

5. Foto Doumentasi   

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

MEMBER CHECK 

TEUAN HASIL PENELITIAN 

 

No  Item yang dicek Keterangan  

Vaalid  Tidak 

1. Hasil wawancara                 

2. Hasil Teuan Penelitian   

3. Hasil Analisis Data   

4. Kesimpulan    

5. Foto okumentsi   

 

 

 



 

 

 

  



 

 

MEMBER CHECK 

TEUAN HASIL PENELITIAN 

 

No  Item yang dicek Keterangan  

Vaalid  Tidak 

1. Hasil wawancara                 

2. Hasil Teuan Penelitian   

3. Hasil Analisis Data   

4. Kesimpulan    

5. Foto Dokuentsi   

  



 

 

 

  



 

 

MEMBER CHECK 

TEUAN HASIL PENELITIAN 

 

No  Item yang dicek Keterangan  

Vaalid  Tidak 

1. Hasil wawancara                 

2. Hasil Teuan Penelitian   

3. Hasil Analisis Data   

4. Kesimpulan    

5. Foto Dokumentasi   

  



 

 

  



 

 

MEMBER CHECK 

TEUAN HASIL PENELITIAN 

 

No  Item yang dicek Keterangan  

Vaalid  Tidak 

1. Hasil wawancara                 

2. Hasil Teuan Penelitian   

3. Hasil Analisis Data   

4. Kesimpulan    

5. Foto Dokumentsi   

  



 

 

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian 

  



 

 

 Lampiran 10 Surat Balasan Izin Penelitian 

 

 

  



 

 

 Lampiran 11 Kartu Kehadiran Bimbingan Skripsi Pembimbing Utama 

  



 

 

  



 

 

Lampiran 12 Kartu Kehadiran Bimbingan SkripsI Pembimbing Pendamping 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 13 Kartu Kehadiran Seminar Proposal Skripsi 

  



 

 

Lampiran 14 Kartu Persyaratan Ujian Skripsi 

  



 

 

 

 

 



 

 

Tabel 21 Triangulasi Sumber 

No Sub Fokus Pertanyaan Sumber I 

KS 

Sumber II 

GK1 

Sumber III 

GK4 

Kesimpulan 

1 Peran  pribadi 

guru dalam 

menerapkan 

karakter jujur 

pada 

pembelajaran 

daring 

 

1. Mengapa 

peran pribadi 

guru sangat 

penting dalam 

pembentukan 

karakter? 

karena nomor satu 

guru harus 

memberikan 

contoh dulu tidak 

hanya dengan 

lisan namun harus 

dengan contoh-

contoh baik yang 

di terapkan. 

(B. W. KS. 16-06-

21. L5). 

Karena peserta didik 

akan melihat dan 

mencontoh pribadi 

guru tersebut. Oleh 

karena itu guru harus 

berusaha untuk 

selalu berperilaku 

baik, jujur, disiplin, 

tanggung jawab dan 

sopan. (B. W. GK1. 

21-06-21. L5) 

 

sangat penting 

karena guru itu 

teladan bagi 

peserta didik, 

yang harus di 

gugu dan di 

tiru. 

(B. W. GK4. 

21-06-21. L5) 

Peran pribadi seorang 

guru yang mampu 

memberi teladan yang 

baik untuk peserta 

didiknya, teladan yang 

dicontohkan guru dalam 

hal bersikap, bertindak 

saat menerapkan 

kejujuran saat 

pembelajaran daring. 

   

2.Bagaimana 

peran guru secara 

pribadi 

menerapkan 

karakter jujur 

GK1 

Ketika 

menemukan 

barang atau 

meminjam barang 

harus 

dikembalikan ke 

yang punya Ketika 

mengerjakan soal 

ulangan tidak 

menyontek Ketika 

ditanya berkata 

GK3 

Memberikanmotivasi 

dengan bertindak 

jujur merupakan 

perbuatan yg terpuji 

(B. W. GK3. 22-06-

21. L5) 

 

GK5 

Dengan 

memberikan 

contoh sikap 

kejujuran, 

keteladanan, 

manfaat ketika 

kita menjadi 

orang jujur 

(B.W. 

GK5. 

21-06-

 



 

 

apa adanya. 

(B. W. GK1. 21-

06-21. L5) 

21. L5) 

2. Perencanaan 

guru dalam 

penerapan 

karakter jujur 

pada 

pembelajaran 

daring 

 

1.Perencanaan 

apa yang dibuat 

guru agar peserta 

didik selalu 

menerapkan 

karakter jujur saat 

pembelajaran 

daring? 

GK2 

Di setiap 

apersepsi peserta 

didik di beri 

pengarahan dan 

cerita-cerita yang 

berkaiatan dengan 

karakter kejujuran 

(B. W. GK2. 21-

06-21. L5) 

GK3 

Menerapkan 

pembelajaran dengan 

menerapkan nilai-

nilai kejujuran 

(B. W. GK3. 22-06-

21. L5) 

GK5 

sederhana 

peran guru 

dalam 

membangun 

kejujuran 

kepada siswa-

siswanya 

adalah ketika 

ulangan, 

seorang guru 

harus 

menyampaikan 

secara jujur 

agar tidak 

menyontek, 

baik kepada 

temannya 

maupun pada 

buku catatan. 

(B. W. GK5. 

21-06-21. L5) 

Perencanaan sederhana 

yang dibuat guru dalam 

menerapkan nilai 

kejujuran adalah dengan 

cara memberi arahan 

dengan membangun 

nilai kejujuran 

didalamnya sehingga 

pesert didik perlahan 

menerapkan nilai 

kejujurn tersebut dalam 

pembelajaran daring. 

3. Faktor 

pendukung 

penerapan 

1.Apa saja faktor 

pendukung 

penerapan nilai 

GK1 

Motivasi dan 

dukungan dari 

GK4 

dari guru maupun 

orangtua, yang harus 

KS 

Ya yang utama 

pasti gurunya 

Faktor pendukung utama 

oenerapan karakter jujur 

pada pembelajaran 



 

 

karakter jujur 

pada 

pembelajaran 

daring 

karakter jujur saat 

pebelajaran 

daring? 

lingkungan 

keluarga, guru dan 

teman teman nya 

(B. W. GK1. 21-

06-21. L5) 

ikut serta 

mendukung. 

(B. W. GK4. 21-06-

21. L5) 

mengarakan, 

anak itu tidak 

boleh dalam 

belajar 

mencontek 

biarin nilai 

jelek tapi hasil 

sendiri, dari 

gurunya. 

Apalagi anak 

kelas satu yang 

belum 

mengerti. 

(B. W. KS. 16-

06-21. L5). 

daring yaitu guru, guru 

sebagai pengarah kepda 

orang peserta didik dan 

orang tua agar selalu 

jujur dalam 

pembelajaran daring. 

Faktor kedua yaitu orang 

tua, karena orang tua 

sebagai pembimbing 

kedua peserta didik saat 

belajar daring, dan 

selanjutnya lingkungan 

peserta didik seperti tean 

sebaya. 

4. 1. Faktor 

penghambat 

penerapan 

karakter jujur 

pada 

pembelajaran 

daring 

 

1.Apa hambatan 

dan faktor 

terbesar yang 

dihadapi guru 

untuk 

menerapkan 

karakter jujur 

pada 

pembelajaran 

daring? 

GK5 

hambatannya 

karena 

pembelajaran 

daring tidak 

bertatap muka dan 

diawasi secara 

langsung oleh 

guru, kurangnya 

kerjasama antara 

orang tua dan guru 

terkait PJJ. 

(B. W. GK5. 21-

GK2 

Tidak bisa tatap 

muka langsung, 

sehingga terbatas 

waktu untuk menilai 

dan mengetahui 

aktifitas/ kebiasaan 

siswa tersebut dalam 

kesehariannya. 

(B. W. GK2. 21-06-

21. L5) 

GK6 

Tidak 

memantau 

langsung 

(B. W. GK6. 

21-06-21. L5) 

Faktor penghambat 

penerapan karakter jujur 

saat pembelajaran daring 

tidak hanya satu namun 

yang menjadi faktor 

terbesarnya yaitu tidak 

bertatap muka secara 

langsung dan guru tidak 

bisa memantau peserta 

didik secara langsung. 



 

 

06-21. L5) 

 
  



 

 

Tabel 22 Tema Penelitian 

 

 

  


