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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Pedoman Observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

Tujuan: 

1. Pedoman Observasi ini digunakan untuk mengamati kondisi fisik kelas 

2 di SDIT Alif 

2. Pedoman Observasi ini digunakan untuk mengamati proses 

pembelajaran di kelas yang berkaitan dengan fokus penelitian 

No. Aspek yang diamati Hasil Observasi 

1. Kondisi fisik ruang kelas  

2. Sarana dan prasarana di 

kelas 

 

3. Penataan dan posisi siswa 

di kelas 

 

4. Persiapan pembelajaran  

5. Proses pembelajaran  

6. Strategi guru dalam 

penanaman nilai-nilai 

karakter rasa ingin tahu 

siswa 

 

7. Sikap siswa saat 

pembelajaran 

 

8. Tanggapan/respon siswa 

saat guru menerapkan nilai 

karakter rasa ingin tahu 

siswa 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Guru Kelas) 

Tujuan: 

1. Mengetahui bentuk-bentuk pendidikan karakter SDIT Alif? 

2. Mengetahui bagaimana strategi guru dalam membentuk pendidikan 

karakter rasa ingin tahu siswa di masa pandemi covid-19? 

3. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat guru dalam 

membentuk karakter rasa ingin tahu siswa SDIT Alif di masa pandemi 

covid-19? 

Informan  :  

Jabatan  :  

Hari/Tanggal  :  

Waktu   :  

Tempat  : 

No. Deskripsi Pertanyaan 

1.  Sudah berapa lama ibu menjadi guru di SDIT Alif? 

2.  Menurut ibu apakah penting adanya pendidikan karakter di sekolah? 

3.  
Menurut ibu apa saja bentuk-bentuk pendidikan karakter yang dibutuhkan di 

lingkungan sekolah? 

4.  
Bagaimana strategi seorang guru dalam membentuk karakter siswa di masa 

pandemi covid-19? 

5.  
Apakah ibu sudah menerapkan pendidikan karakter tersebut dalam proses 

pembelajaran selama pandemi covid-19? 

6.  
Bagaimana cara menerapkan pendidikan karakter rasa ingin tahu siswa 

dalam proses pembelajaran di masa pandemi covid-19? 

7.  
Apa kendala yang ibu hadapi dalam menerapkan pendidikan karakter rasa 

ingin tahu dalam proses pembelajaran di masa pandemi covid-19? 

8.  

Adakah perubahan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya pendidikan 

karakter rasa ingin tahu yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran 

di masa pandemi covid-19?  
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9.  Menurut ibu, bagaimana karakter siswa di SDIT Alif? 

10.  Bagaimana sikap siswa dengan guru dan orang yang lebih tua di sekolah? 

11.  
Bagaimana perilaku/sikap siswa dalam pembelajaran di masa pandemi 

covid-19? 

12.  
Adakah kesulitan yang siswa rasakan saat pembelajaran berlangsung di 

masa covid-19? 

13.  
Media pembelajaran apa yang ibu gunakan pada saat menerapkan 

pendidikan karakter rasa ingin tahu siswa di masa covid-19? 

14.  
Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh SDIT Alif dalam membentuk 

dan mengembangkan pendidikan karakter siswa di sekolah? 

15.  
Apa saja faktor pendukung dalam upaya pembentukan karakter rasa ingin 

tahu siswa di masa pandemi covid-19? 

16.  
Apa saja faktor penghambat dalam upaya pembentukan karakter rasa ingin 

tahu siswa di masa pandemi covid-19? 
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Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi 

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI 1 

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Maret 2021 

Pukul  : 09.30-12.00 WIB 

Tempat  : Villa Kenikir 

Kegiatan  : Mengurus Perizinan Pelaksanaan Penelitian dan Observasi  

     Awal 

Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021, peneliti melakukan observasi awal untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah dan mengurus perizinan 

pelaksanaan penelitian kepada pihak sekolah terlebih dahulu. Setelah tiba di 

sekolah, peneliti langsung menemui salah satu guru yaitu guru kurikulum untuk 

diminta mengarahkan menemui ketua yayasan. Kemudian, peneliti dipersilahkan 

masuk ke ruang kelas untuk menunggu. Setelah itu, peneliti diarahkan ke ruang 

kenikir bawah untuk menemui ketua yayasan. Setelah dipersilahkan masuk, 

peneliti langsung menyampaikan maksud kedatangan peneliti dengan 

menyampaikan fokus penelitian. Peneliti menanyakan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi siswa maupun guru di SDIT Alif selama 

pembelajaran secara jauh di masa pandemi covid-19. Ketua yayasan menjabarkan 

apa saja permasalahan yang dihadapi guru maupun siswa selama pembelajaran 

jarak jauh ini. Setelah membicarakan beberapa topik yang berhubungan dengan 

fokus penelitian, ketua yayasan memperbolehkan peneliti melihat isi kurikulum 

sekolah sejak awal berdirinya sekolah pada tahun 2017 hingga 2020, namun tidak 

untuk didokumentasikan melainkan hanya untuk dibaca saja.  

 

Obse

rvasi 

awal 
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CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI 2 

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021 

Pukul  : 10.30-12.00 WIB 

Tempat  : Ruang Kenikir Mushola 

Kegiatan  : Mengurus Surat Izin Penelitian dan Observasi Kedua 

Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, peneliti datang kembali ke SDIT Alif 

untuk mengurus surat izin penelitian dan melakukan observasi kedua. Tiba di 

sekolah, peneliti langsung diarahkan ke ruang kenikir mushola untuk bertemu 

dengan pihak sekolah bagian HUMAS dan kurikulum. Peneliti menyampaikan 

maksud kedatangannya pada hari ini dan memberikan surat izin penelitian kepada 

pihak sekolah. Setelah berbincang-bincang dengan pihak sekolah, peneliti 

diarahkan untuk melakukan penelitian di kelas 2 sesuai dengan fokus penelitian 

yaitu mengenai strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter rasa ingin 

tahu siswa. Kemudian setelah selesai berbincang-bincang, pihak sekolah 

memperbolehkan peneliti untuk melihat-lihat kondisi kelas terutama kelas yang 

akan dipakai untuk penelitian. Peneliti melihat-lihat keadaan kelas yang di mana 

terdiri dari 6 kelas, memiliki sarana dan prasarana cukup memadai yang bisa 

dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Walau hanya memiliki  kelas yang 

sedikit, pembelajaran berlangsung dengan baik dan tetap mematuhi protokol 

kesehatan. Juga ada fasilitas wifi yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran. Memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan banyak ditanami 

tanaman-tanaman maupun bunga-bunga menjadikan lingkungan sekolah semakin 

indah dan nyaman.  

Kon

disi 

lingk

unga

n 

dan 

kead

aan 

seko

lah 
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CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI 3 

Hari/Tanggal  : Senin, 05 April 2021 

Pukul   : 07.00-15.00 WIB 

Tempat   : Sekolah 

Kegiatan   : Aktivitas Siswa 

Pada hari Senin tanggal 05 April 2021, peneliti datang kembali ke SDIT Alif 

untuk melakukan observasi ketiga. Observasi ini dilakukan untuk melihat aktifitas 

siswa-siswi SDIT Alif di masa pandemi covid-19 mulai dari masuk hingga pulang 

sekolah. Saat itu, peneliti datang pada pukul 07.00 WIB. Peneliti melihat siswa-

siswi mulai berdatangan yang diantar oleh orang tuanya, guru-guru sudah bersiap 

untuk menyambut siswa dengan mengucapkan salam, sapa, dan senyum. Sebelum 

masuk ke ruang kelas, siswa-siswi di cek suhu badan terlebih dahulu dan 

diarahkan untuk mencuci tangan dengan didampingi oleh guru. Sebelumnya guru 

menanyakan perihal nama siswa dan kelasnya yang bertujuan untuk mengetahui 

ruangan kelas siswa tersebut. Di depan kelas, guru sudah bersiap untuk 

mengarahkan siswa ke tempat duduk yang sudah diberi jarak antar siswa dengan 

siswa lainnya, dan pembelajaran pun dimulai. Pada saat pulang sekolah, siswa-

siswi keluar kelas sesuai intruksi yang diberikan guru yaitu bagi siswa yang tidak 

dijemput dipersilahkan untuk pulang dengan tidak berdesak-desakan. Siswa yang 

tidak dijemput diperbolehkan langsung pulang dan siswa yang belum dijemput 

menunggu terlebih dahulu. Di halaman sekolah, orang tua siswa sudah menunggu 

untuk menjemput pulang. 

  

 
Pem
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CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI 4 

Hari/Tanggal  : Selasa, 06 April 2021 

Pukul   : 07.30-11.30 WIB 

Tempat   : Ruang Kelas 2A 

Kegiatan   : Proses Pembelajaran di Kelas 

Pada hari Selasa tanggal 06 April 2021, peneliti datang kembali ke SDIT Alif 

untuk melakukan observasi keempat. Observasi ini dilakukan untuk melihat 

proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka. Dalam mengawali 

pembelajaran, guru mengucapkan salam, mengajak siswa berdoa bersama dan 

menanyakan kabar serta kehadiran siswa. Guru memberikan ice breaking untuk 

membangkitkan semangat siswa. Guru menginstruksikan siswa untuk membuka 

buku tema yang berkaitan dengan materi pada hari itu. Guru menjelaskan materi 

yang ada di buku tema dan sesekali guru bertanya kepada siswa mengenai apa 

yang dibahas. Ada siswa yang langsung menjawab ada juga siswa yang masih 

kebingungan untuk menjawabnya. Pembelajaran berjalan dengan baik, walau 

masih ada beberapa siswa yang tidak bisa diam. Siswa aktif dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. Sehubungan masih dengan kondisi 

pandemi covid-19 ini, pembelajaran di kelas 2A dibagi menjadi 2 sesi. Pengaturan 

tempat duduk pun tidak terlalu dekat dengan yang lainnya. Di dalam kelas guru 

dan siswa tetap memakai masker dan face shield.  Media yang digunakan saat 

pembelajaran hanya buku paket saja, kecuali jika ada praktek yang membutuhkan 

bahan-bahan atau alat-alat lainnya. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan 

membaca hamdallah dan doa bersama-sama. 
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CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI 5 

Hari/Tanggal  : Kamis, 08 April 2021 

Pukul   : 07.30-11.30 WIB 

Tempat   : Ruang Kelas 2B 

Kegiatan   : Proses Pembelajaran di Kelas 

Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, peneliti datang kembali ke SDIT Alif 

untuk melakukan observasi kelima. Observasi ini dilakukan untuk melihat proses 

pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka. Dalam mengawali 

pembelajaran, guru mengucapkan salam, mengajak siswa berdoa bersama dan 

menanyakan kabar serta kehadiran siswa. Guru menginstruksikan siswa untuk 

membuka buku tematik sesuai dengan materi yang akan dibahas pada hari itu. 

Guru menjelaskan materi dan siswa mengerjakan soal-soal latihan yang ada di 

buku. Sebagian siswa ada yang sudah mengerjakan ada pula yang masih membaca 

pertanyaannya. Beberapa siswa ada yang masih belum lancar dalam membaca 

sehingga membuatnya tertinggal oleh siswa yang lain. Dalam pembelajaran siswa 

aktif bertanya, ada juga yang masih bingung dengan apa yang disampaikan guru. 

Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik, walau ada beberapa siswa yang tidak 

bisa diam. Sehubungan masih dengan kondisi pandemi covid-19 ini, kegiatan 

pembelajaran di kelas 2B dibagi menjadi 2 sesi sama seperti di kelas 2A. 

Pengaturan tempat duduk pun tidak terlalu dekat dengan yang lainnya. Di dalam 

kelas guru dan siswa tetap memakai masker dan face shield.  Media yang 

digunakan saat pembelajaran hanya buku paket saja, kecuali jika ada praktek yang 

membutuhkan bahan-bahan atau alat-alat lainnya. Agar siswa semangat dan 
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pembelajaran pun semakin aktif, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan agar 

dapat memancing siswa dalam menjawabnya, baik saat pertengahan pembelajaran 

maupun diakhir pembelajaran. Jika benar menjawabnya, siswa tersebut 

mendapatkan bintang dari guru. pembelajaran ditutup dengan mengucapkan 

hamdallah dan doa bersama. 
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CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI 6 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 24 April 2021 

Pukul   : 08.30-09.00 WIB 

Tempat   : Ruang Virtual Zoom Meeting 

Kegiatan   : Proses Pembelajaran Jarak Jauh 

Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, peneliti datang kembali ke SDIT Alif 

untuk melakukan observasi keenam. Observasi ini dilakukan untuk melihat proses 

pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh. Sehubungan guru kelas 2A 

sedang sakit, peneliti hanya meneliti proses pembelajaran di kelas 2B saja. Dalam 

mengawali pembelajaran, seperti biasa guru mengucapkan salam, menanyakan 

kabar, dan berdoa bersama. Selesai berdoa, guru mengabsen siswa terlebih dulu. 

Guru menampilkan slide powerpoint yang berisi materi pembelajaran. Pada hari 

itu, guru memberikan materi pemantapan tema 8 subtema 1 tentang aturan 

keselamatan di rumah. Dalam menyampaikan materi, sesekali guru menanyakan 

kepada siswa mengenai apa yang dilihatnya, seperti gambar-gambar yang 

ditampilkan dan membuat pertanyaan dari gambar-gambar tersebut. Guru 

membacakan materi pada tampilan slide dan menjelaskan apa maksudnya, serta 

mengajak siswa dalam melafalkan doa-doa pendek. Guru mengajak siswa dalam 

mengerjakan soal-soal yang diberikan, siswa mengerjakannya dengan arahan 

guru.. Diakhir pembelajaran guru mengabsen ulang kembali memastikan siswa 

yang hadir. Guru menginstruksikan siswa membuka buku paket dan mengajak 

siswa mengerjakan soal latihan bersama-sama maupun mengerjakan secara 

sendiri. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengajak siswa berdoa bersama. 
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Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

 

Subjek Wawancara : Guru Kelas 2-B 

Hari/Tanggal  : Selasa, 04 Mei 2021 

Tempat  : Ruang Kelas 

Waktu    : 12.30-13.30 WIB 

Informan  : Aenun Rahmawati 

Interviewer  : Nurmalasari  

 

NS Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

AR Wa’alaikumussalam Wr. Wb. 

NS Sebelumnya mohon maaf ya bu sudah mengganggu waktunya. 

AR Iya bu tidak apa-apa.  

NS Terimakasih sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk 

mewawancarai ibu selaku guru di SDIT Alif ini. Yang saya akan 

tanyakan seputar strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter 

selama pandemi covid-19. Mungkin langsung ke pertanyaan saja ya 

bu. 

AR Oh iya silahkan... 

NS Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama ibu? 

AR Baik, perkenalkan nama saya Aenun Rahmawati. Saya sebagai guru 

yang mengajar di Kelas 2 SDIT Alif. 

NS Sudah berapa lama ibu menjadi guru di SDIT Alif? 

AR Baik, saya sudah berjalan 1 tahun untuk mengajar di SDIT Alif.  

NS Apa yang ibu ketahui tentang pendidikan karakter? 

AR Kalau pendidikan karakter itu seperti tindakan-tindakan yang ada 

dalam setiap individu siswa 

NS Menurut ibu apa saja bentuk-bentuk karakter siswa? 

AR Kalau bentuk-bentuk karakter siswa itu berbagai macam, di antaranya 

ada yang karakteristiknya itu diam, disiplin, kejujuran, religius, 

keaktifan, dan lain-lain. 

NS Bagaimana strategi seorang guru dalam membentuk karakter siswa di 

masa pandemi covid-19? 

AR Untuk mendidik siswa membentuk karakter siswa di masa pandemi 

seperti ini, kami selaku guru di SDIT Alif itu mengembangkan dengan 

secara daring menggunakan aplikasi zoom, whatsapp, dan media-

media pembelajaran lainnya. Dari situ terlihat juga anak-anak yang 

bagaimana menjawab dengan antusiasnya, ada juga yang diam. Nah, 

jik ada yang diam seperti itu kita tanya satu persatu anak, lalu kita juga 

 Sub 

fokus 1 

bentuk-

bentuk 

karakter 

 Sub 

Fokus 2 

strategi 

guru 
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melakukan via video call, dari situ terlihat karakteristik anak. 

NS Apakah ibu sudah menerapkan pendidikan karakter tersebut dalam 

proses pembelajaran selama pandemi covid-19? 

AR Untuk menerapkan pendidikan karakter yah terhadap anak itu sudah, 

dan sejauh yang saya tinjau ini sudah terlihat mana anak yang aktif, 

mana anak yang kurang dan juga mana yang perlu diperhatikan khusus 

dan lainnya. Sudah terlihat walaupun dalam keadaan daring.  

NS Adakah di antara karakter yang sudah ibu sebutkan tadi, yang 

menonjol saat ini? 

AR Untuk yang paling menonjol, terlihat kan pernah juga sempat home 

visit yah. Dikarenakan pemerintah itu pernah mengizinkan untuk 

sekolah mengadakan home visit di rumah siswa. Dari situ terlihat 

karakter-karakter siswa itu ada yang lebih sering gerak dan juga suka 

menciptakan segala sesuatu. Tingkah lakunya, seperti sesuatu hal-hal 

yang baru mereka akan sangat suka mempelajari dan ingin tahu. 

Walaupun gak terlalu besar seperti di mana kelas tinggi yang ingin 

rasa keingintahuannya lebih tinggi seperti itu aja. 

NS Bagaimana cara menerapkan karakter rasa ingin tahu siswa dalam 

proses pembelajaran di masa pandemi covid-19? 

AR Untuk pengimplikasian dalam pembelajaran, saya biasanya 

memancing rasa ingin tahu anak itu seperti ini, kayak ada suatu 

gambar lalu diberi tahu kira-kira ini gambar apa nih. Lalu anak-anak 

menjawab. Merangkai cerita-ceritanya sendiri. Lalu juga kita 

menciptakan sesuatu, ini untuk apa. Nanti dari situ anak-anak akan 

menjawab-menjawab dengan rasa ingin tahunya, memberikan 

pertanyaannya dengan segala rasa keingintahuan anak-anak tersebut. 

NS Apa kendala yang ibu hadapi dalam menerapkan pendidikan karakter 

rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran di masa pandemi covid-19? 

AR Untuk kesulitan-kesulitan yang saya hadapi yah ketika dalam keadaan 

pandemi seperti ini, kita lebih sulit untuk meninjau bagaimana anak, 

karena karakter anak itu kan jika di sekolah kita lebih bisa 

membentuknya dan juga kita turun tangan sendiri. Sedangkan dalam 

masa pandemi ini kita kan di dalam jaringan. Kita dibatasi dengan via-

via, media-media. Jadinya lebih sulit untuk membentuk karakter siswa 

dan sebagaimana kita juga untuk meraba-raba karakteristik siswa itu 

cukup waktu yang lama. Jika tatap muka anak-anak menyerahkan 

raganya pun, jiwanya pun di sekolah, namun jika di rumah itu kan 

lebih sempit gitu buat gerak gerik anaknya. Soalnya kan ada orang tua, 

orang tua pun sibuk dan juga anak-anak malah lebih main gitu. Dan 

hanya sebagian orang tua saja yang mengerti. 

NS Adakah perubahan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya 

pendidikan karakter rasa ingin tahu yang diimplementasikan dalam 

proses pembelajaran dalam masa pandemi covid-19?  

AR Untuk perubahan tentu pasti ada ya, karena jika kayak mengajukan 

pertanyaan juga sosialisasi kepada anak, terus bertanya jawab gitu. 

Disitu anak, karakternya itu bisa jadi lebih percaya diri untuk 
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mengemukakan pendapat dan juga antusiasmenya lebih meningkat dan 

juga seperti anak itu jadi aktif gitu jika kita memancing yang mereka 

ingin tanyakan seperti itu.  

NS Menurut ibu, bagaimana karakter siswa di SDIT Alif? 

AR Untuk keseluruhan siswa di SDIT Alif itu banyak yang kreatif, anak-

anak itu pastinya kreatif dalam segala hal, mandiri juga sudah terlihat. 

Untuk seperti mengerjakan soal-soal dan lain-lain sudah bisa, sudah 

bisa melampaui, dan juga aktif. 

NS Bagaimana sikap siswa dengan guru dan orang yang lebih tua di 

sekolah? 

AR Untuk sikap siswa dengan guru atau yang lebih tua sejauh yang saya 

ketahui ya, mereka itu para siswa bisa membedakan bagaimana sikap 

ketika kepada teman dan juga kepada saat bertemu dengan guru 

ataupun orang yang lebih tua. Disini kita dibiasakan untuk 

menyapanya dan juga 3S (Salam, Sapa, Senyum) dan juga salim 

dengan jarak jauh lalu mengucapkan salam, seperti itu. 

NS Bagaimana perilaku/sikap siswa dalam pembelajaran di masa pandemi 

covid-19? 

AR Untuk menyikapinya siswa mungkin karena sudah lama juga yah, 

karena sudah lama daring jadi siswa mengikuti pelajaran mengikuti 

dengan tiap hari mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah 

diberikan, tugas-tugas yang sudah diberikan oleh sekolah anak-anak 

bisa mengikutinya dengan bimbingan orang tua.  

NS Adakah kesulitan yang siswa rasakan saat pembelajaran berlangsung? 

AR Untuk kesulitan, dikarenakan siswa belajar di rumah, karena orang tua 

juga tidak menjelaskan bagaimana semestinya kita, walaupun kita 

menjelaskan itu belum tentu anak bisa dalam mengimplementasikan 

ketika soal-soal tersebut berbeda-berbeda. Kesulitannya anak 

pemahamannya agak lebih sempit yah dikarenakan di rumah hanya 

sebagian orang tua menjelaskan dengan memaparkan materi lalu 

dilepas untuk mengerjakan sendiri agar lebih paham itu sepertinya 

sedikit. 

NS Apa saja yang menjadi kendala dalam pembentukan karakter rasa ingin 

tahu siswa di masa pandemi covid-19? 

AR Dalam masa pandemi ini anak-anak tidak bisa bertanya langsung 

kepada kita sendiri, dan jika di rumah pun rata-rata siswa pun setelah 

mengerjakan tugas itu tidak ada ingin bertanyalah atau apalah. Yang 

ada malah intinya selesai mengerjakan tugas selesai dikirim sudah. 

Anak-anak kan kayak tidak bertanya kok ini bisa seperti ini gitu, kok 

ini bisa jawabannya begini gitu kan, dan di rumah itu pasti kendalanya 

kebanyakan bermain yah. 

NS Adakah media-media lain yang ibu gunakan selain media yang sudah 

ibu sebutkan tadi? 

AR Untuk media lain tidak ada yang digunakan, dikarenakan daring itu 

kan tidak setiap harinya seperti zoom, apapun itu, atau video call, 

biasanya satu minggu ada 3 kali yah, 2 kali zoom, 1 kali video call. 
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Nah, ketika zoom pun dikarenakan sangat ramai kadang anak juga 

agak kurang fokus malah suka bercanda, terlihat mana yang 

memerhatikan atau tidak. Disitu anak ada sebagian yang bertanya 

tentang bu kalau misalkan ini bagaimana bu gitu, bu bagaimana 

jawabnya. Ada sebagian anak yang seperti itu, ada juga yang hanya 

mendengarkan, seperti itu. 

NS Bagaimana upaya pembentukan karakter di SDIT Alif? 

AR Cara membentuk karakter di sekolah itu dengan pembiasaan yah, jika 

ada anak yang kita itu untuk membentuknya dengan religius, kita 

memberikan sikap-sikap yang bagaimana kita harusnya beriman 

kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagai mestinya orang islam itu 

bagaimana. Lalu untuk mendidiknya juga Nasionalis, kita harus 

mendidik segala sesuatu itu jika dilakukan bersama-sama itu akan 

cepet selesai. Dengan secara gotong royong bagaimana perbedaannya. 

Lalu kita mendidik juga dengan mandiri, membiasakan anak untuk 

mengerjakan tugas sendiri agar kita bisa meninjau sampai mana 

pemahaman siswa tersebut, dengan apa yang sudah kita kerjakan. Lalu 

kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada orang 

tua ataupun kepada guru ketika zoom meeting berlangsung atau video 

call berlangsung. 

NS Apa saja faktor pendukung dalam upaya pembentukan karakter rasa 

ingin tahu siswa di masa pandemi covid-19? 

AR Mengedepankan kepada orang tua, jika orang tua pun mendukung 

dengan mengikuti segala program yang telah ditetapkan oleh sekolah, 

seperti pada masa Ramdhan seperti ini, kita membiasakan untuk anak-

anak melakukan amalan baik di bulan Ramadhan ini. Dengan 

melakukan kegiatan dua amalan untuk membantu orang tua, dari situ 

jika ada dukungan dari orang tua pasti anak mengikuti dan anak akan 

bertanya mengapa kita harus melakukan amalan-amalan baik di bulan 

Suci Ramadhan, seperti itu. Dari situ anak terpancing rasa ingin 

tahunya, kenapa harus melakukan seperti ini setiap harinya gitu. 

NS Apa saja faktor penghambat dalam upaya pembentukan karakter rasa 

ingin tahu siswa di masa pandemi covid-19? 

AR Faktor penghambatnya tentu kembali lagi kepada orang tua, jika orang 

tua tidak mendukung kita pun sulit untuk membentuk upaya-upaya 

karakter kepada siswa tersebut, apalagi siswa lebih banyak di rumah. 

Dan untuk kesulitan-kesulitan e... dalam masalah pandemi ini yah yang 

saya rasakan itu e... tentu mungkin guru-guru juga merasakan e... lebih 

sulit ya  dan juga kita mengerjakan itu kan full time ya kalo daring itu 

kan jadi dari pagi sampe malem kita tuh tetap menunggu tugas-tugas 

siswa. Dari tugas-tugas itu yang sudah dianalisis itu kemungkinan 

seperti tidak tahu itu anak e... paham atau tidaknya lalu bagaimana kita 

apa, dalam pembelajaran jarak jauh itu sulit juga untuk menilai 

karakter siswa seperti dalam pengetahuannya atau keterampilannya itu 

agak sulit untuk mengetahui tersebut. Jika di sekolah itu kan biasanya 

ank-anak itu kan bertemu secara langsung kepada kita, kita bisa 
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menilai bagaimana si sikapnya anak tersebut, bagaimana dalam 

keadaan bertemu di sekolah itu bagaimana. Lalu kita bisa melihat 

sendiri dengan mata secara langsung gitu. Kesulitannya pasti di situ, 

dikarenakan jauh dari siswa yah. Sulit menilai mana anak yang sudah 

paham dan mana anak yang belum paham. 

NS Apa solusi untuk faktor penghambat tersebut? 

 Solusinya untuk menanggulangi masalah seperti ini, biasanya di 

sekolah itu ada wawancara kepada orang tua siswa dengan tempo 

waktu. Mewawancarai bagaimana anak di rumah, bagaimana 

perkembangan sikapnya di rumah, bagaimana apakah anak tersebut 

rasa ingin tahunya pun tinggi atau tidak, bagaimana anak itu banyak 

bertanya atau tidak, seperti itu. 

NS Kapan biasanya dilaksanakan wawancara tersebut? 

AR Biasanya tergantung pertemuan yang telah ditetapkan ataupun ada 

triwulan atau apa dan biasanya ketika pembagian raport PTS maupun 

UAS. Nanti orang tua akan menyampaikan bagaimana keluhan-

keluhan yang ada di rumah ketika pembelajaran dalam PJJ seperti ini 

gitu. 

NS Sejauh ini apakah sudah ada wawancara terhadap orang tua? 

AR Sudah, sejauh ini sekitar 4 kali pertemuan. 

NS Apakah banyak siswa yang bertanya pada saat pembelajaran zoom 

meeting? 

AR Kalau untuk bertanya tergantung kitanya bagaimana guru bisa 

mengelola pertanyaan agar bisa anak menjawab semuanya. Misalkan 

kita memancing pertanyaan agar kita juga ingin tahu bagaimana anak 

itu sudah memahami materi yang diberikan paham atau tidaknya. 

Seperti di kelas 2 itu ada pembelajaran tentang Pancasila, kita ajukan 

pertanyaan seperti ini sila itu ada berapa, lalu sila kedua apa bunyinya, 

nanti anak-anak menjawab, contohnya kalau di rumah harus 

bagaimana ya. Sejauh ini rata-rata anak menjawab, nah hanya saja 

bagaimana pinternya guru-guru itu harus mengolah pertanyaan-

pertanyaan yang bisa memancing rasa ingin tahunya anak gitu. 

NS Bagaimana biasanya ibu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk siswa? 

AR Saya membuat pertanyaan dengan bahasa yang sederhana dan juga 

kreatif, misalkan kita menggunakan zoom di dalam zoom itu 

menampilkan PPT, nah dalam PPT itu kita menyediakan gambar-

gambar. Kira-kira ini gambar apa nih, bagaimana sih kalau misalkan 

jam tersebut gak pake batre gitu. Pertanyaan-pertanyaannya yang 

mudah terjawab dan juga tidak terlalu sulit dicerna gitu. 

NS Oh iya bu, berarti kembali lagi kepada gurunya bagaimana membuat 

siswa tertarik untuk berpendapat atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan guru. Begitu ya bu? 

AR Iya seperti itu. 

NS Baik bu itu saja saya cukupkan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih 

sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai.  

AR Oh iya bu tidak apa-apa. 

Sub 

Fokus 3 

faktor 

pengha

mbat 

dan 

penduku

ng 

 

 

Sub 

Fokus 2 

strategi 

guru 



19 
 

 
 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

 

Subjek Wawancara : Guru Kelas 2-A 

Hari/Tanggal  : Kamis, 06 Mei 2021 

Tempat  : Ruang Kelas 

Waktu    : 09.45-10.45 WIB 

Informan  : Ajeng Retno Amalia, S.Pd. 

Interviewer  : Nurmalasari  

 

NS Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

ARA Wa’alaikumussalam Wr. Wb. 

NS Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. 

ARA Iya ga apa-apa bu. 

NS Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada ibu selaku guru di 

SDIT Alif yang sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai ibu. 

Yang saya akan tanyakan yaitu seputar strategi guru dalam 

menanamkan pendidikan karakter selama pandemi covid-19. 

Langsung ke pertanyaan saja ya bu. 

ARA Oh iya bu boleh. 

NS Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dulu nama ibu? 

ARA Perkenalkan nama saya Ajeng Retno Amalia. 

NS Sudah berapa lama ibu menjadi guru di SDIT Alif? 

ARA Kurang lebih ada mau 1 tahun kayaknya, karena dari awal semester 1 

sampai semester 2 ada yah 1 tahun, 1 tahun ajaran maksudnya. 

Soalnya baru juga kan. 

NS Apa yang ibu ketahui tentang pendidikan karakter? 

ARA Pendidikan karakter itu kan tindakan yang dilakukan oleh manusia 

yang biasanya ada tujuannya untuk mendidik manusia itu atau yang 

bisa dimanfaatkan sama manusia itu di apa sih di jenjang 

selanjutnya. Kalo engga tindakan yang dilakukan seseorang untuk 

mendidik seseorang yang nantinya didikan itu bisa dijadikan 

gambaran untuk di masa depannya nanti gitu. 

NS Menurut ibu apa saja bentuk-bentuk karakter siswa? 

ARA Pendidikan karakter banyak sih dimulai dari kan ada tentang 

kedisiplinan, ada tentang rasa ingin tahu siswa terus juga kreatif, 

religius, tentang persahabatan anak-anak terus tanggung jawab anak-

anaknya gimana, banyak sih meliput itu. 

NS Bagaimana strategi seorang guru dalam membentuk karakter siswa di 

masa pandemi covid-19? 
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ARA Kalo di masa pandemi sebenernya untuk membentuk karakter anak 

agak susah ya, karena kita kan engga secara langsung ketemu anak 

itu. Jadi gimana caranya kita membangun komunikasi dengan orang 

tuanya di rumah agar orang tuanya secara langsung yang membentuk 

karakter anak, tetapi kita tetep mengontrol bagaimana keseharian 

anak itu di rumah terus kegiatan pembelajaran tetep dilakukan di 

rumah, apa saja yang dilakukan, apakah ada kendala atau bagaimana 

gitu. Yang terpenting anak itu tidak di luar batasnya gitu, pada saat 

mengerjakan tugas ya mereka tetep tanggung jawabnya mengerjakan 

ya mereka mengumpulkan gitu. 

NS Adakah di antara karakter yang sudah ibu sebutkan tadi, yang 

menonjol saat ini? 

ARA Kalo untuk jenjang kelas 2 sih paling rasa ingin tahunya yah, rasa 

ingin tahunya terus eee lebih ke apanya yah kalo kelas 2 tuh. Kalo 

dari segi kemandirian karena kan mereka masih perlu dibimbing yah 

kalo untuk jenjang siswa kelas rendah. Terus juga tanggung 

jawabnya, tapi kan setiap siswa beda-beda yah, Cuma ya 

kebanyakan, kebetulan di kelas 2 yang ini tanggung jawabnya sudah 

bisa di ini kan juga selain rasa ingin tahunya gitu.  

NS Maksudnya sudah bisa di gimana? 

ARA Sudah bisa dilihat gitu tanggung jawabnya, oh dia kalo misal dikasih 

tugas, tanggung jawabnya tugasnya dikerjakan dengan baik gitu. 

NS Bagaimana cara menerapkan karakter rasa ingin tahu siswa dalam 

proses pembelajaran di masa pandemi covid-19? 

ARA Kalo untuk karakter siswa sih apalagi di masa pandemi ini karena 

kan kita melakukan kegiatan pembelajaran salah satunya dengan 

daring yah, nah kalo dengan daring itu untuk mengumpulkan sifat 

kalo misalkan salah satu sifat atau pendidikan karakternya kalo 

misalnya kejujurannya itu bisa dilihat dari tulisan anaknya yah, kalo 

misal mengumpulkan tugas kan di foto terihat ditulisannya terus kalo 

misalnya dari rasa ingin tahu pada saat kegiatan pembelajaran via 

zoom meeting itu tuh terlihat mana anak yang sering bertanya terus 

juga ketika suara kita tidak terdengar atau penjelasannya kurang jelas 

mereka akan bertanya ini bagaimana bu, apa yang mereka kurang 

paham pasti mereka tanyakan. Kemudian kalo misalnya pada saat 

kegiatan zoom meeting kita harus mengisi salah satu halaman di 

buku misalnya tidak terdengar atau apa atau pun siswa bener-bener 

rasa ingin tahunya tinggi pasti langsung halaman berapa bu, belum 

sempet dijelaskan pun kadang langsung menanyakan itu. Karena 

lebih banyak bertanya sih pada saat zoom meetingnya, apakah ada 

yang ingin ditanyakan mereka langsung, kalo engga kita siapkan 

media yang memang nantinya membuat tertarik ke rasa ingin tahu 

apa sih dari gambar ini kan. Karena kan kalo misalnya pada saat 

zoom meeting kita memberikan media powerpoint terus di situnya 

ada materinya misalnya berbentuk gambar kalo anak kelas 2 

cenderung ke gambar atau video. Nah dari gambar mungkin mereka 
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bisa melihat oh ini kok agak aneh, karena mereka kan kalo melihat 

sesuatu yang aneh pasti rasa tertariknya lebih tinggi gitu. 

NS Untuk medianya sendiri yang sering ibu gunakan itu apa? 

ARA Kalo media sih lebih sering pasti buku tematiknya yah, cuma kalo 

misalnya untuk penunjang yang lainnya itu ya video pembelajaran. 

kita sebagai wali kelas pasti membuat video pembelajaran sendiri 

tentang materi pembelajaran yang akan kita gunakan sama 

powerpoint, udah paling itu saja sih. Kedua itu, karena kan kalo 

misalnya covid gini terbatas kan medianya, kita ga bisa menyediakan 

lembar yang berbentuk hardnya  gitu, pasti berbentuknya mereka via 

youtube menonton video pembelajaran yang sudah kita sediakan 

gitu. 

NS Apa kendala yang ibu hadapi dalam menerapkan pendidikan karakter 

rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran di masa pandemi covid-

19? 

ARA Kalo selama pandemi, pertama anak-anak jadi jenuh karena 

pembelajaran itu dan itu lagi yang terus diulang karena pembelajaran 

semua hampir full daring kan, kalo selama covid. Terus yang kedua 

mungkin karena terlalu lama di rumah jadi rasa ingin tahu yang 

anak-anak punya yang tadinya mereka tinggi ibaratnya oh anak-anak 

ini karakternya emang tinggi nih gitu tapi ketika terlalu lama di 

rumah jadi ada penurunan gitu rasa ingin tahunya tuh. Jadi yang 

tadinya misalnya dari 24 orang siswa yang tadinya ibaratnya ada 14 

orang yang rasa ingin tahunya tinggi menurun bisa cuma 10 orang 

atau cuma bisa 5 sampai 8 orang yang emang anak-anaknya aktif 

untuk menanyakan sesuatu yang menurut mereka menarik gitu 

karena rata-rata karena pandemi ini membuat mereka apa sih gitu. 

Kebanyakan pembelajarannya ya pengen di rumah. 

NS Contoh yang lebih riilnya untuk meningkatkan pendidikan karakter 

rasa ingin tahunya itu kayak gimana? 

ARA Kalo contoh riilnya untuk pembelajaran ini sih kalo misalnya kita 

membuat proyek misalnya contoh proyek pembelajarannya membuat 

sesuatu pasti kan anak-anak itu kreatif sendiri. Nah nanti orang 

tuanya menanyakan kepada kita, bu kalo misalnya menggunakan ini 

jadi tidak menggunakan bahan yang memang sudah kita cantumkan 

tidak apa-apa berarti si anaknya memang ingin seperti itu, kadang 

kita sudah memberikan video pembelajaran bentuknya atau cara 

membuatnya seperti ini tapi ternyata anak-anak membuatnya seperti 

ini berarti kan mereka ingin menggali apa yang bakat atau minatnya 

yang mereka punya lebih dalam lagi gitu dibandingkan dengan yang 

sudah kita kasih contoh itu. 

NS Adakah perubahan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya 

pendidikan karakter rasa ingin tahu yang diimplementasikan dalam 

proses pembelajaran dalam masa pandemi covid-19?  

ARA Kalo untuk peningkatan prestasi pasti ada karena ada beberapa yang 

kayak misalnya pada saat kelas satunya itu ternyata dia prestasinya 
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bagus tapi karena selama kelas 2 ini kita bener-bener karena covid 

itu full daring  gitu. Nah dari situ menurut orang tuanya kok anak 

saya prestasinya bagaimana bu guru sedangkan kita sebagai  guru 

kelas 2 tidak tahu oh prestasi sebelumnya bagaimana oh ternyata 

prestasinya bagus pada saat kelas 1. Tapi karena covid ini anak itu 

yang emang mungkin cenderungnya kalo misalnya bertemu langsung 

di kelas sepertinya dia aktif gitu tapi karena covid ini dia lebih 

banyak diam kecuali mengobrol dengan teman-temannya gitu. 

Karena sebenernya dengan diterapkannya kayak tadi kita lebih 

banyak bertanya pada saat kegiatan zoom meeting terus emm apa 

memberikan banyak variasi pada saat memberikan media 

pembelajarannya harusnya kan banyak anak yang ingin apa ya rasa 

ingin tahunya lebih tinggi. Tapi cenderung anak-anak yang tadinya 

prestasinya bagus di pas jenjang kelas yang sebelumnya itu ternyata 

di kelas 2 itu malah engga tapi emang ada beberapa yang lebih tinggi 

itu karena komunikasinya juga bagus terus memang dia aktif 

bertanya dan apa yang kita berikan meningkatkan prestasinya dia. 

Bahkan ada tuh pas kayak seperti sekarang waktu semester satunya 

tuh komunikasinya agak kurang tapi kita tekankan di karakter rasa 

ingin tahunya itu kita lebih banyak proyek juga kan terus medianya 

juga lebih banyak, media pembelajaran yang kita kasih. Nah di situ 

alhamdulillah banyak peningkatan yang terjadi di beberapa anak 

gitu. Yang tadinya, kalo covid kan hasilnya biasanya belum tentu ril 

yah karena kan pasti kebanyakan ada yang dibantu oleh orang tua 

ada yang tidak gitu, kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang 

kita lihat dari masing-masing anak gitu. Tapi alhamdulilah dengan 

ada penekanan di media yang kita gunakan beberapa strategi yang 

kita gunakan ada peningkatan di semester 2 bagaimana si hasil 

belajar anak itu ternyata memang meningkat gitu, dan itu tuh sesuai 

dengan karakter anak-anak yang menurut kita oh anak ini memang 

prestasinya bagus gitu. 

NS Jadi maksud ibu, kalo misalkan si anak itu apa namanya tuh dia 

berubah kayak prestasinya menurun, yang awalnya meningkat di 

kelas 1 pas di kelas 2 menurun karena covid, itu berarti diadakan 

dengan kayak media-media gitu? 

ARA Iya media, jadi kayak kita lebih banyak komunikasi juga sama 

anaknya oh ternyata kalo engga kita lebih banyak ini sih mengobrol 

sama guru-guru yang sudah yah yang sebelum-sebelumnya ini 

emang anak ini bagaimana karakter sebelumnya terus prestasinya 

bagaimana, oh ternyata bagus tapi ternyata pas ini mungkin karena 

terlalu lama di rumah ya karena covid jadi apa yah komunikasi anak 

dengan temannya maupun dengan gurunya tuh agak sedikit 

berkurang gitu. Padahal dia dari segi akademik dia bagus gitu, 

meskipun ibaratnya sudah kita berikan media tapi kadang apa yah 

cenderung rasa ingin tahunya kurang gitu, tapi ada beberapa anak 

yang emang meningkat pada saat kita sudah berikan itu gitu. 
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NS Menurut ibu, bagaimana karakter siswa di SDIT Alif? 

ARA Kalo untuk keseluruhan tapi kalo misalnya secara kalo dilihat per 

individu pasti berbeda-beda yah, kalo untuk secara keseluruhan sih 

alhamdulillah anak-anaknya memang aktif terus rasa ingin tahunya 

juga rata-rata emang mereka apa yah mungkin kalo dibahasa 

sekarang mah kepo kali yah. Mereka lebih cenderung apapun yang 

kita lakukan ini apa sih bu gitu, bu ini gimana sih gitu. Kalo 

misalnya apa yang ada misalnya kayak sempet waktu itu kegiatan 

pembelajaran yang membuat pada saat menggambar mewarnai, 

karena anak kelas rendah rasa ingin mewarnainya lebih tinggi bakat 

dan minat ke situnya. Ketika kita ngasih contoh media si hasi 

gambarnya harus seperti ini tapi mereka tidak mengikut apa yang 

kita berikan. Mereka ya malah bertanya kalo seperti ini boleh ga, oh 

iya gapapa. Berarti kan daya tarik mereka lebih tinggi pada saat 

meskipun kita sudah berikan contohnya  gitu tapi memang ada 

beberapa anak yang memang karakternya kurang gitu, mengikuti 

yang sudah ada gitu. Kadang yang seharusnya gini malah mereka 

melenceng kemana-mana gitu. 

NS Berarti bagi anak-anak yang berbeda dengan yang lainnya 

berimajinasi gitu yah? Yang terpenting sesuai dengan arahan yang 

diberikan oleh guru kan gitu ya bu? 

ARA Iyah seperti itu. Sesuka mereka, tapi hasilnya memang tetep bagus 

hasilnya gitu. 

NS Bagaimana sikap siswa dengan guru dan orang yang lebih tua di 

sekolah? 

ARA Kalo sikap siswanya alhamdulillah baik, santun, dan sopan. Karena 

kalo misalnya setiap apa yah setiap datang ke sekolah pun kalo dulu-

dulu kan diajarkan sama guru-gurunya mengucapkan salam gitu kan 

jadi mereka pun terbiasa gitu sebelum pulang atau ketemu di 

manapun dia mengucapkan salam dan tutur cara bicara mereka pun 

jadinya sopan, kalo misalnya mau bertanya pun ibu-ibu mau bertanya 

gitu dan emang itu tuh sudah diajarkan dari kelas 1 seperti itu begitu. 

Kalo karakternya pun bagus sama baik ke guru, ke orang tua ataupun 

orang yang lebih tua di luar pun kayak gitu sih dari apa dari cerita 

orang tuanya gitu karena kan pada saat pembagian raport pun orang 

tua menceritakan bagaimana anaknya di rumah yah, di luar 

lingkungan sekolah gitu. Alhamdulillah bagus karakter ke orang tua 

ataupun gurunya.  

NS Bagaimana perilaku/sikap siswa dalam pembelajaran di masa 

pandemi covid-19? 

ARA Kalo untuk perilaku siswanya tadi itu, alhamdulillah baik, sopan. 

Karena pada saat e... sebelum dimulai kegiatan zoom meeting pun 

ada beberapa siswa yang langsung menyapa kita gitu. 

Assalamualaikum bu bagaimana sehat gitu. Langsung menanyakan 

seperti itu padahal kalo dibilang dari segi umur mereka tuh masih 

cenderung masih ana-anak masih kecil masih belum seperti kelas 3 
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atau kelas 4 yang memang sudah mereka mengerti memang harus 

seperti itu tapi memang ada beberapa yang apa yah cenderung kalo 

misalnya orang tuanya meenanamkan seperti akan terbawa seperti itu 

juga pada saat kegiatan pembelajaran. perilaku anak-anak sih pada 

saat pembelajaran lebih banyak bertanyanya berarti rasa ingin 

tahunya lebih tinggi gitu terus juga religiusnya bagus setiap berdoa 

tidak lupa mengucapkan. Karena setiap memulai atau mengakhiri 

kadang ada yang langsung bu saya pimpin yah. Masih kelas 2 segitu 

tuh, tapi ada beberapa anak yang langsung menginginkan saya 

pimpin gitu tidak harus kita yang nyuruh gitu. 

NS Berarti kalo di kelas 2 itu khususnya yang ibu ngajar gitu yah lebih 

banyaknya yang bertanya daripada yang diam gitu. Nah untuk siswa 

yang masih diam itu, bagaimana caranya biar mereka ga diam lagi 

gitu bu? 

ARA Nahh itu sebenarnya tantangan buat kita yahh, untuk membuat anak-

anak yang memang diam menjadi mengeluarkan suara. Nah kalo 

seperti itu kita memberikan strategi salah satunya kalo kita sedang 

membacakan sebuah cerita pada saat kegiatan zoom meeting kita 

tanya satu persatu, nah berartikan anak yang diam pun harus 

menjawab mau tidak mau harus menjawab apa yang kita tanyakan. 

Nah dari situ baru mereka bertanya, oh ini bagaimana, baru suaranya 

keluar. Dari situ aga sedikit peningkatan yang tadinya mereka diam 

jadi mau menjawab gitu. Karnakan kalo tidak seperti itu mereka 

tidak akan menjawab, paling kalo misalkan kita kasih instruksi ayo 

tulis ini, mereka memang mengikuti. Tetapi memang untuk  e... 

bertanya pada saat kita menjelaskan saat bertanya e... sudah paham 

belum gitu. Hanya beberapa anak yang memang rasa ingin tahunya 

tinggi yang menjawab, yang memang kurang tidak menjawab. Jadi 

harus ada penekanan di setiap pertanyaannya lebih ke masing-masing 

pertanyaannya bukan secara forum berbarengan bersamaan gitu.  

NS Adakah kesulitan yang siswa rasakan saat pembelajaran 

berlangsung? 

ARA Kalo kesulitan paling kalo misalnya pembelajaran kita menggunakan 

zoom meeting pasti ada kendalanya dari segi jaringan yah, terus juga 

kadang kalo misalnya menggunakan power point kalo misalnya di 

play di zoom itu kadang suka ada loadingnya, nah kadang di kita 

sudah di tampilkan di anak-anak belom. Nah itu kadang yang 

membuat anak-anak bingung, terus selain itu kalo misalnya di apa ya 

kita tidak bertemu langsung jadi tidak tahu di sana anak-anak 

didampingi atau tidak terus juga anak-anak bisa cepet atau tidak 

dalam mengerjakan, meskipun kita sudah beri waktu, waktunya ibu 

kasih lima menit misalnya. Tapi tetep mereka pasti akan lama bentar 

bu bentar bu belom selesai seperti itukan. Nah kebanyakanya sih 

kalo misalnya selain dari jaringan pada saat kegiatan 

pembelajarannya terus kadang karena jaringan yang tidak 

mendukung itu jadi suara kita tidak terdengar. Jadi anak-anak ada 

 

Sub 

Fokus 2 

strategi 

guru 

Sub 

Fokus 3 

faktor 

pengha

mbat 

dan 

penduk

ung 

 



25 
 

 
 

yang tertinggalnya terus juga paling ini si karena seharusnya kan 

anak-anak itu kita minta pasti ada beberapa orang tua yang 

menerapkan sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan mereka harus 

belajar dulu apa yang memang akan kita pelajari tapi kalo misalkan 

ada anak yang tidak belajar ya itu tadi kesusahan nantinya pada saat 

kita zoom meeting kita tanyakan apa mereka tidak tahu apa-apa 

karena memang sebelumnya tidak belajar gitu, paling itu sih. 

NS Nahh mengatasi hal seperti itu bagaimana bu?  

ARA Ohh untuk itu? 

NS Iyah. Kan ada sebagian yang memang belajar dulu di rumah pas kita 

tanya mereka langsung paham kan maksudnya nyambung gitu apa 

yang ditanyakan guru tersebut. bagi yang sebagian yang engga 

belajar dulu pasti bingung. Jadi kaya ngebuka buku lagi  di halaman 

berapa. Nah untuk mengatasinya bagaimana bu?  

ARA Kalo  misalnya untuk yang jaringan kan kalo misalnya kegiatan 

zoom meeting pasti nanti diulang lagi di via youtube sekolah yah, 

tapi kalo misalnya untuk yang tidak belajar dulu sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran biasanya kita mau tidak mau 

mengulang dulu jadi sebelum to kepada materi yang akan kita 

jelaskan kita kasih tau dulu gambarang secara realnya gitu, oh materi 

yang akan kita pelajari ini tuh ini loh gitu. Kayak misalnya kita 

contohkan timbangan yang satu kilogram, kita kan sudah belajar 

tentang satuan berat yah. Kalo misalnya anak-anak tidak dilibatkan 

dengan kehidupan sehari-hari seperti oh timbangan ini tuh buat ini 

loh oh iya saya pernah liat bu. berarti langsung muncul tuh, apa ya 

kayak pengalaman yang mereka rasakan di kehidupan hari-harinya, 

oh iya saya pernah melihat ini, gitu. Nah di situ oh iya berarti 

timbangan berat ini tuh untuk menimbang ini ya bu. Kebetulan di 

materi kelas dua itu ada satuan berat yang memang timbangan itu 

kan macam-macam nah disitu anak-anak bisa dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-harinya. Terus kalo misalnya udah membahas oh 

berarti 1000 kg itu misalnya berapa ons, oh engga berarti segini ya 

bu. nah dari situ baru kita bisa mulai, yang lainnya tertinggal bisa 

mengikuti dengan siswa yang lainnya. Jadi lebih banyak 

mengingatkan lagi ke anak-anaknya.  

NS Timbul rasa keingintahuan ga di situ?  

ARA Anak-anaknya? 

NS Iyah. 

ARA Untuk anak-anak pasti ada rasa ingin tahunya. Mau yang apa yah, 

mau yang kurang atau yang emang rasa ingin tahunya tinggi pada 

saat mendapatkan materi baru kemudian medianya juga baru pasti 

mereka bertanya-tanya itu apa gitu. Apalagi kalo misalnya pada saat 

menjelaskan kurang terdengar atau penjelasannya mungkin mereka 

belum terlalu paham pasti mereka tanyakan meskipun dia yang 

emang jarang bertanya pun pasti bertanya gitu. 

NS Jadi terpancing gitu ya buat bertanya? 

 

Sub 

Fokus 2 

strategi 

guru 



26 
 

 
 

ARA Iyah seperti itu. 

NS Bagaimana upaya pembentukan karakter di SDIT Alif? 

ARA Upaya pembentukannya bagus sih karena kan, kalo misalnya di rasa 

ingin tahunya kan dari sebelum masuk udah dikasih ini yah, 

ibaratnya udah digali minat sama bakat si anak itu kayak gimana. 

Terus cenderung e... si anak itu rasa ingin tahunya tinggi ga sih gitu 

kan, pada wawancara apa sih namanya, kalo sebelum masuk tuh 

observasi yah buat si anaknya. Nah nanti tuh diliat akademiknya 

kayak gimana terus dari segi non akademiknya gimana. Biasanya kan 

kalo misalnya anak yang emang punya rasa ingin tahunya yang 

cukup tinggi mau itu akademik atau non akademik dua-duanya tinggi 

yah, dari cara dia gitu. Kalo untuk daring sih gitu penanganannya 

kayak adanya apa, observasi awal di awal sebelum masuk peserta 

didik barunya terus kalo misalnya udah masuk, di situ dipupuk lagi 

dengan carastrategi pembelajaran dari segi gurunya yang ditekenin 

terus selain itu paling kerja sama kita sama orang tua gitu karena kan 

kalo lagi covid gini mau ga mau kerja sama itu yang  emang paling 

menguntungkan untuk apa sih, untuk meningkatkan karakter si anak 

gitu. 

NS Strategi guru yang ditekeninnya itu digimanain bu maksudnya? 

ARA Kalo untuk strategi gurunya, contohnya kalo misalnya yang anak 

baru masuk kan biasanya lebih banyak pendiam yah, nah kita sebagai 

guru mau ga mau lebih banyak bertanya sama anak meskipun itu di 

luar jam pelajaran ataupun di luar dari e... mata pelajaran gitu. 

Misalnya nanya kayak keseharian dia apa di rumah, terus dia di 

rumah apa aja yang dilakuin kalo engga ih kamu tau ga sih soal ini 

soal ini gitu, jadi kita emang ngebahas bukan Cuma di ruang lingkup 

tentang sekolah tapi ruang lingkup lingkungan yang emang setiap 

hari mengelilingi dia gitu. Jadi cakupannya umum gitu nanya sama 

dia. Jadi dari situ kan selain rasa ingin tahu dia nambah tinggi 

wawasan dia juga lebih luas lagi gitu. 

NS Kan kalo misalnya di pembelajaran doang mah terbatas juga gitu 

yah? 

ARA Iyah, jadi kalo misalnya pembelajaran doang mah to kita nanya 

tentang itu gitu, tapi kan kalo misalnya lagi ada waktu istirahat atau 

waktu senggang di beberapa jam mata pelajaran kita tanyanya 

tentang itu yang tentang kesehariannya atau tentang apapun yang dia 

sukai kayak gitu. Karena dari situ anak malah kalo kita tanya gitu 

cenderung kalo anak-anak apalagi anak-anak usia di kelas 1, 2, dan 3 

yah di kelas rendah tuh malah seneng gitu kan. Jadi kayak kita peduli 

sama mereka gitu. 

NS Jadi si anak tuh berpikir, si ibu guru teh kayak perhatian gitu yah. 

Jadi kita pun rasa renggangnnya tuh apa yah, kedekatannya semakin 

inikan. 

ARA Iyah, kayak komunikasinya semakin bagus. Terus juga anak-anak 

juga apa yah sama kita lebih terbuka kalo kitanya lebih banyak e... 
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lebih mendekatkan diri kita sama dia gitu. 

NS Apa saja faktor pendukung dalam upaya pembentukan karakter rasa 

ingin tahu siswa di masa pandemi covid-19? 

ARA Kalo faktor pendukung jelas yang pertama tentu dari struktural 

sekolah yah harus mendukung baik dari segi semangatnya gitu 

ataupun pendukung dari media ataupun apa sih sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah. Terus yang kedua tentu dari orang tuanya 

karena kalo misalnya orang tuanya kurang mendukung terus juga 

yang lebih semangatnya kita dan orang tua tidak apa yah tidak ada 

tidak tergerak hatinya untuk ayo kita meningkatkan sama-sama nih 

rasa ingin tahu si anaknya atau meningkatkan bakat sama minat 

punya. Tapi kalo misal kita doang yang berusaha tapi orang tuanya 

engga kan percumakarena kan balik lagi meskipun gimana pun kita 

segimana pun kita ngebangun karakter anak tetap karakter utama 

yang anak punya itu kan di rumah, karena mereka total apalagi covid 

ini kan full 24 jam di rumah gitu. Jadi itu aja sih paling, kalo faktor 

pendukung sama media paling itu. 

NS Adanya kerja sama antara orang tua dan guru atau pihak sekolah gitu 

yah? Terus sama media juga kan gitu? 

ARA Iyah.media juga ngaruh solanya. Fasilitas yang dikasih ke kita 

maupun fasilitas yang dikasih ke anak ngaruh. 

NS Apa saja faktor penghambat dalam upaya pembentukan karakter rasa 

ingin tahu siswa di masa pandemi covid-19? 

ARA Penghambatnya itu sih fasilitas yang dipunya sama orang tuanya 

juga terus pengetahuan yang dipunya sama orang tuanya juga itu 

pengaruh karena kan ga semua orang tua wellcome terhadap 

pendidikan karena ada beberapa yang gak tau jadi mau kita jelasin 

segimana pun mereka kayak bukan nyepelein sih tapi memang tidak 

mengedepankan pendidikan. 

NS Selain itu ada lagi ga bu faktor penghambat selain dari pihak orang 

tua aja? 

ARA Ya itu paling e... fasilitas yang misalnya kurang memadai gitu sih. 

NS Biasanya keluhan kendala-kendala dari orang tua itu banyak banget 

yah. Kemaren sempet juga kan di kelas 2B kalo misalkan orang tua 

punya keluhan tentang anak gitu ya di rumah, sama orang tua di apa 

namanya ada wawancara gitu sama guru. ada ga di kelas ibu juga 

gitu? 

ARA Kalo untuk wawancara spesifiknya tentang anaknya itu emang ga 

ada cuma emang kita karena kan setiap tahunnya pasti ada apa sih 

namanya pemberitahuan bahwa oh ini peningkatan si anak tuh 

akademik sekitar kalo misalnya setiap PTS/PAS itu kan kita bertemu 

dengan orang tua, nah di situ ada komunikasi kita sama orang tua, di 

situ orang tua secara ga langsung mereka menceritakan gimana 

anaknya selama di rumah, rata-rata sih penghambatnya mood anak. 

Kalo kelas rendah itu berguliknya di situ mood anak karena susah 

mengembalikan mood anak kalo udah nyaman di rumah gimana 
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caranya mereka biar mau ke pembelajaran tuh emang agak susah 

buat orang tua gitu. 

NS Terus tanggapan ibu setelah mendengar keluhan-keluhan dari orang 

tua terhadap hal kayak gitu kayak gimana? 

ARA Ya itu balik lagi gimana caranya orang tua dulu kan, yang gimana 

caranya mengatasi anaknya biar mau gitu kan karena kan yang tau  

bagaimana di rumah orang tuanya gitu kita kan kalo misalnya tidak 

secara langsung ga tau gitu. Terus juga kalo misalnya selain itu sih 

nyaranin kayak coba bu, orang tuanya kadang minta kan coba e... 

anak saya tolong kasih semangat atau gimana atau video baru kita 

ngasih harepan gitu.  

NS Apa solusi untuk faktor penghambat tersebut? 

ARA Ya itu yang tadi, paling kita lebih membangun lebih dekat lagi sama 

orang tuanya tapi memang kita harus tetep membatasi ya antara 

kedekatan kita sama orang tua tapi tetep kalo soal apa yah, 

peningkatan prestasi anak apalagi keterampilan pendidikan karakter 

anak harus ada secara apa yah, privasi sih ngobrolnya gitu, karena 

pada saat kayak pembagian raport nih mohon maaf bunda misalnya 

jelasin oh anaknya harus gini-gini, misalnya ada yang pendiam 

mohon bantuannya kayak gitu, jadi lebih ditekanin lagi. Karena kalo 

misalnya komunikasi anak terjalin dengan baik di kelas mana pun 

pasti anak pun bisa begini-begini dijelaskan, di situ pasti orang tua 

oh iyah baik bu.  Rata-rata gitu sih, sudah dijelaskan sama kita jadi 

kita lebih menjelaskan detail lagi, orang tua paham ya orang tua 

ngelakuin gitu. Kadang kurang pengetahuan jadi harus dijelasin dulu 

sama kitanya gitu, apa sih di jelasin maksudnya apa terus tujuannya 

itu apa gitu, jadi harus detail gitu kalo sama orang tua. 

NS Berarti solusinya yang barusan ibu bilang yah?  

Oke kalo misalkan wawancara dengan orang tua itu ya saat PTS/PAS 

gitu kan? 

ARA Iya pada PTS, semester terus kan pada saat sebelum masuk itu loh 

yang peserta didik baru kan itu wawancara dulu. Kalo memangs 

sekiranya diperlukan untuk beberapa anak yang memang ada yang 

harus didiskusikan kadang dipanggil gitu. 

NS Emmm, tapi sejauh ini mah yang di kelas ibu tuh untuk rasa ingin 

tahunya bagus gitu yah. Rata-rata hanya sebagian yang memang 

disaat pembelajaran berlangsung pun kayak zoom bertanyanya 

kurang 

ARA Bagus alhamdulillah, rata-rata hanya beberapa aja dan kebanyakan 

pada bertanya gitu. 

NS Oke bu itu saja saya cukupkan, sebelumnya terima kasih ibu sudah 

membantu untuk diwawancarai dan mohon maaf juga sudah 

mengganggu waktunya. 

ARA Iyah sama-sama. 
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Lampiran 5 Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen) 

 

Gedung SDIT Alif 

 

Ruang Kelas 

Kegiatan Zoom Meeting 
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Lampiran 6 Hasil Analisis Data 

A. HASIL PENGUMPULAN DATA DAN REDUKSI DATA 

No Sub Fokus Data dan Informasi Sumber 

1. Bentuk-bentuk Karakter 

SDIT Alif 

Bentuk-bentuk karakter 

siswa di SDIT Alif 

diantaranya religius, 

disiplin, jujur, aktif, 

kreatif, tanggung jawab, 

rasa ingin tahu dan lain 

sebagainya.  

Wawancara 

2. Bentuk-bentuk karakter 

di kelas 2 SDIT Alif 

Di antara karakter 

tersebut salah satu 

karakter yang paling 

dominan di kelas 2 

adalah karakter rasa 

ingin tahu. 

Wawancara 

3. Keaktifan siswa selama 

di kelas  

Siswa kelas 2 sangat 

aktif dalam mengikuti 

pembelajaran walau 

dilakukan dengan 

pembelajaran jarak jauh 

dan hanya melalui via 

zoom meeting maupun 

video call, namun siswa 

tetap mengikuti 

pembelajaran dengan 

baik. 

 

Wawancara 

4. Tanggung jawab siswa 

kelas 2 SDIT Alif  

Siswa kelas 2 sudah 

bisa bertanggung jawab 

dengan apa yang 

dikerjakannya, 

contohnya dalam 

mengerjakan tugas 

harian, tugas proyek 

maupun tugas-tugas 

lainnya walaupun ada 

beberapa siswa harus 

Wawancara 
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didampingi oleh orang 

tuanya. 

5. Kekreatifan siswa kelas 2 

SDIT Alif 

Siswa kelas 2 juga 

sangat kreatif pada saat 

melakukan tugas 

praktek atau proyek, 

contohnya ketika guru 

mencontohkan sesuatu 

untuk dipraktekkan dan 

siswa melakukannya 

dengan cara lain atau 

berbeda membuatnya, 

namun tetap dengan 

arahan guru. 

Wawancara 

6. Pendidikan karakter yang 

perlu diperhatikan  

Karakter tersebut 

adalah sikap kejujuran. 

Untuk dapat 

mengetahui sikap 

kejujuran di setiap 

siswa, hasil pengerjaan 

siswa difotokan dan 

dikirimkan kepada 

guru. Dari situ akan 

terlihat mana tulisan 

siswa dan mana tulisan 

yang memang 

dituliskan oleh orang 

tuanya. 

Wawancara 

7. Penerapan pendidikan 

karakter 

Penerapan pendidikan 

karakter yang dilakukan 

di kelas 2 sejauh ini 

sudah terlihat siswa 

mana saja yang aktif 

dan siswa mana saja 

yang kurang aktif serta 

siswa mana saja yang 

perlu diperhatikan 

khusus. 

Wawancara 

8. Strategi guru SDIT Alif Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan 

yang sudah 

dimodifikasi, namun 

tetap dengan bahasa 

yang mudah dipahami 

oleh siswa. Juga 

Wawancara 

Sub 

Fokus 

1 

 

Sub 

Fokus 

2 
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menyelipkan gambar 

yang nantinya siswa 

menebak gambar 

tersebut. Serta slide 

powerpoint yang 

dimodifikasi semenarik 

mungkin. 

Bukan hanya itu saja, 

agar guru dapat 

mengetahui karakter 

rasa ingin tahunya 

tinggi biasanya dengan 

melakukan observasi 

awal ketika masuk 

sekolah dan pada saat 

penerimaan siswa baru. 

Bisa juga dengan 

diselipkan video-video 

lucu di slide powerpoint 

yang dibuat.  

9. Media-media yang 

digunakan  

Media yang digunakan 

yaitu buku tematik, 

gambar, zoom meeting, 

video call, dan youtube. 

Wawancara 

10. Pembiasaan yang 

dilakukan dalam 

membentuk karakter 

siswa SDIT Alif 

Untuk membentuk 

karakter di sekolah 

biasanya dengan 

pembiasaan, seperti 

pertama, dalam 

karakter religius 

sebelum dan sesudah 

melakukan 

pembelajaran berdoa 

terlebih dahulu dan 

mengucapkan salam. 

Kedua, karakter 

kemandirian biasanya 

dengan membiasakan 

siswa untuk 

Wawancara 

 

Sub 

Fokus 

2 
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mengerjakan tugas-

tugasnya secara mandiri 

tanpa bantuan orang tua 

di rumah maupun guru 

di sekolah. Ketiga, 

karakter nasionalis 

biasanya dengan 

membiasakan hidup 

selalu bergotong royong 

walau dengan kondisi 

pandemi covid-19 tetap 

selalu peduli terhadap 

lingkungan sekitar. 

11. Pembiasaan yang 

dilakukan guru SDIT 

Alif 

Selain pembiasaan yang 

dilakukan siswa, guru 

SDIT Alif pun 

membiasakan perilaku 

3S (Salam, Sapa, 

Senyum) ketika siswa 

mulai berdatangan di 

pagi hari dan di mana 

pun. 

Wawancara  

11. Faktor penghambat 

dalam membentuk 

karakter rasa ingin tahu 

siswa SDIT Alif 

Faktor penghambat 

dalam membentuk 

karakter rasa ingin tahu 

siswa di masa pandemi 

covid-19 yaitu kembali 

lagi kepada orang tua, 

jika orang tua tidak 

mendukung dengan 

program-program 

sekolah yang telah 

ditetapkan, guru dan 

pihak sekolah akan sulit 

dalam membentuk 

karakter pada siswa 

tersebut. Bukan hanya 

itu, fasilitas yang 

dimiliki orang tua dan 

ilmu pengetahuan yang 

dimiliki orang tua juga 

Wawancara  

Sub 

Fokus 

2 

 

Sub 

Fokus 

3 
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berdampak karena tidak 

semua orang tua 

memiliki pengetahuan 

akan pentingnya 

pendidikan saat ini.  

12. Faktor pendukung dalam 

membentuk karakter rasa 

ingin tahu siswa SDIT 

Alif 

Faktor pendukung 

dalam membentuk 

karakter rasa ingin tahu 

yaitu pertama, dengan 

adanya dukungan dari 

struktur sekolah, baik 

dari segi semangatnya 

maupun sarana dan 

prasarananya. Kedua, 

dukungan dari orang 

tua siswa. Karena jika 

orang tua siswa tidak 

mendukung dengan 

program-program yang 

ditetapkan di sekolah, 

akan percuma saja. 

Program berjalan 

namun tidak ada hasil 

yang bagus. 

Wawancara 

13. Solusi yang dilakukan 

guru SDIT Alif 

Solusi dalam 

menanggulangi faktor 

penghambat tersebut 

adalah dengan 

membangun kedekatan 

terhadap orang tua 

siswa namun tetap 

membatasi kedekatan 

itu. Yang tujuannya 

untuk mendiskusikan 

mengenai peningkatan 

prestasi siswa terutama 

pada pendidikan 

karakter siswa tersebut. 

Kedekatan di sini 

dimaksudkan agar 

komunikasi siswa 

terjalin dengan baik 

Wawancara 

Sub 

Fokus 

3 
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dengan adanya bantuan 

dari orang tua. Selain 

dengan pendekatan 

terhadap orang tua, 

yaitu dengan 

diadakannya 

wawancara kepada 

orang tua siswa. Yang 

tujuannya untuk 

mengetahui sikap dan 

perilaku siswa di 

rumah, rasa 

keingintahuan akan 

sesuatu meningkat atau 

tidak, serta apakah 

siswa itu banyak 

bertanya atau tidak. 

 

B. DISPLAY DATA/PENYAJIAN DATA 

No Sub Fokus Data dan Informasi Sumber 

1. Bentuk-bentuk karakter 

siswa SDIT Alif 

Bentuk-bentuk karakter 

siswa SDIT Alif di 

antaranya karakter 

religius, disiplin, jujur, 

aktif, kreatif, tanggung 

jawab, rasa ingin tahu 

dan lain sebagainya.  

Wawancara 

  Bentuk-bentuk karakter 

di kelas 2, yaitu 

karakter rasa ingin tahu, 

bertanggung jawab, dan 

kreatif. 

Wawancara 

  Siswa kelas 2 sangat aktif 

dalam mengikuti 

pembelajaran walau 

dilakukan dengan 

pembelajaran jarak jauh 

dan hanya melalui via 

zoom meeting maupun 

video call, namun siswa 

Wawancara 
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tetap mengikuti 

pembelajaran dengan 

baik. 

  Siswa kelas 2 sudah 

bisa bertanggung jawab 

dengan apa yang 

dikerjakannya, 

contohnya dalam 

mengerjakan tugas 

harian, tugas proyek 

maupun tugas-tugas 

lainnya walaupun ada 

beberapa siswa harus 

didampingi oleh orang 

tuanya. 

Wawancara 

  Siswa kelas 2 juga 

sangat kreatif pada saat 

melakukan tugas 

praktek atau proyek, 

contohnya ketika guru 

mencontohkan sesuatu 

untuk dipraktekkan dan 

siswa melakukannya 

dengan cara lain atau 

berbeda membuatnya, 

namun tetap dengan 

arahan guru. 

Wawancara 

  Karakter tersebut 

adalah sikap kejujuran. 

Untuk dapat 

mengetahui sikap 

kejujuran di setiap 

siswa, hasil pengerjaan 

siswa difotokan dan 

dikirimkan kepada 

guru. Dari situ akan 

terlihat mana tulisan 

siswa dan mana tulisan 

yang memang 

dituliskan oleh orang 

tuanya. 

Wawancara 

2. Strategi guru dalam 

membentuk karakter rasa 

ingin tahu  

Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan 

yang sudah 

dimodifikasi, namun 

Wawancara 
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tetap dengan bahasa 

yang mudah dipahami 

oleh siswa. Juga 

menyelipkan gambar 

yang nantinya siswa 

menebak gambar 

tersebut. Serta slide 

powerpoint yang 

dimodifikasi semenarik 

mungkin. 

Bukan hanya itu saja, 

agar guru dapat 

mengetahui karakter 

rasa ingin tahunya 

tinggi biasanya dengan 

melakukan observasi 

awal ketika masuk 

sekolah dan pada saat 

penerimaan siswa baru.  

  Media yang digunakan 

yaitu buku tematik, 

gambar, zoom meeting, 

video call, dan youtube. 

Wawancara 

  Untuk membentuk 

karakter di sekolah 

biasanya dengan 

pembiasaan, seperti 

pertama, dalam 

karakter religius 

sebelum dan sesudah 

melakukan 

pembelajaran berdoa 

terlebih dahulu dan 

mengucapkan salam. 

Kedua, karakter 

kemandirian biasanya 

dengan membiasakan 

siswa untuk 

mengerjakan tugas-

Wawancara 
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tugasnya secara mandiri 

tanpa bantuan orang tua 

di rumah maupun guru 

di sekolah. Ketiga, 

karakter nasionalis 

biasanya dengan 

membiasakan hidup 

selalu bergotong royong 

walau dengan kondisi 

pandemi covid-19 tetap 

selalu peduli terhadap 

lingkungan sekitar. 

  Selain pembiasaan yang 

dilakukan siswa, guru 

SDIT Alif pun 

membiasakan perilaku 

3S (Salam, Sapa, 

Senyum) ketika siswa 

mulai berdatangan di 

pagi hari dan di mana 

pun. 

Wawancara 

3. Faktor penghambat 

dalam membentuk 

karakter rasa ingin tahu 

siswa SDIT Alif 

Faktor penghambat 

dalam membentuk 

karakter rasa ingin tahu 

siswa di masa pandemi 

covid-19 yaitu kembali 

lagi kepada orang tua, 

jika orang tua tidak 

mendukung dengan 

program-program 

sekolah yang telah 

ditetapkan, guru dan 

pihak sekolah akan sulit 

dalam membentuk 

karakter pada siswa 

tersebut. Bukan hanya 

itu, fasilitas yang 

dimiliki orang tua dan 

ilmu pengetahuan yang 

dimiliki orang tua juga 

berdampak karena tidak 

Wawancara 
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semua orang tua 

memiliki pengetahuan 

akan pentingnya 

pendidikan saat ini.  

  Faktor pendukung 

dalam membentuk 

karakter rasa ingin tahu 

yaitu pertama, dengan 

adanya dukungan dari 

struktur sekolah, baik 

dari segi semangatnya 

maupun sarana dan 

prasarananya. Kedua, 

dukungan dari orang 

tua siswa. Karena jika 

orang tua siswa tidak 

mendukung dengan 

program-program yang 

ditetapkan di sekolah, 

akan percuma saja. 

Program berjalan 

namun tidak ada hasil 

yang bagus. 

Wawancara  

  Solusi dalam 

menanggulangi faktor 

penghambat tersebut 

adalah dengan 

membangun kedekatan 

terhadap orang tua 

siswa namun tetap 

membatasi kedekatan 

itu. Yang tujuannya 

untuk mendiskusikan 

mengenai peningkatan 

prestasi siswa terutama 

pada pendidikan 

karakter siswa tersebut. 

Kedekatan di sini 

dimaksudkan agar 

komunikasi siswa 

terjalin dengan baik 

dengan adanya bantuan 

Wawancara 
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dari orang tua. Selain 

dengan pendekatan 

terhadap orang tua, 

yaitu dengan 

diadakannya 

wawancara kepada 

orang tua siswa. Yang 

tujuannya untuk 

mengetahui sikap dan 

perilaku siswa di 

rumah, rasa 

keingintahuan akan 

sesuatu meningkat atau 

tidak, serta apakah 

siswa itu banyak 

bertanya atau tidak. 

 

C. VERIFIKASI DATA/PENARIKAN KESIMPULAN 

Sub Fokus Penelitian Kesimpulan 

Bentuk-bentuk Karakter Siswa 

SDIT Alif 

Bentuk-bentuk pendidikan karakter 

yang dilakukan di SDIT Alif sangat 

beragam, yaitu karakter religius, 

disiplin, tanggung jawab, mandiri, 

rasa ingin tahu dan lain sebagainya. 

Namun, di antara pendidikan 

karakter tersebut yang diterapkan di 

kelas 2 yaitu karakter rasa ingin tahu. 

Karakter rasa ingin tahu sangat 

dominan dibanding karakter lainnya, 

siswa kelas 2 SDIT Alif memiliki 

rasa keingintahuan yang tinggi akan 

sesuatu dan selalu mencoba hal-hal 

baru untuk dipelajari. Hal tersebut 

yang menjadikan pembelajaran pun 

semakin aktif dan bermakna. 

Strategi Guru dalam Menanamkan 

Pendidikan Karakter Rasa Ingin 

Tahu Siswa di Masa Pandemi 

Covid-19 

Strategi yang dilakukan guru dalam 

menanamkan pendidikan karakter 

rasa ingin tahu yaitu dengan 

membuat pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat memancing rasa 

keingintahuan siswa akan sesuatu, 
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walau hanya pertanyaan sederhana 

namun bagaimana caranya seorang 

guru memodifikasi pertanyaan-

pertanyaan itu dengan sangat baik. 

Bisa dengan media pembelajaran 

yang dimodifikasi agar lebih menarik 

dan membangkitkan rasa penasaran 

siswa akan sesuatu hal. Selain itu, 

strategi yang dilakukan guru adalah 

dengan adanya kerja sama antara 

orang tua dan pihak sekolah, karena 

memang dengan kondisi pandemi 

covid-19 ini adanya dukungan dari 

berbagai pihak terutama orang tua 

siswa sangat berpengaruh pada 

pembentukan karakter siswa itu 

sendiri. Bagaimanapun orang tua 

yang lebih mengetahui karakter dari 

setiap anak-anaknya, untuk itu agar 

lebih terarah biasanya dilakukan 

pertemuan antara guru dengan orang 

tua siswa untuk mendiskusikan 

perkembangan siswa selama di 

rumah maupun di sekolah. 

Faktor Penghambat dan 

Pendukung dalam Membentuk 

Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa 

di Masa Pandemi Covid-19 

Faktor penghambat dalam 

membentuk karakter rasa ingin tahu 

siswa di masa pandemi covid-19 

yaitu pertama, dari  orang tua siswa 

sendiri, baik dari  segi 

pengetahuannya maupun dari 

fasilitas yang dimiliki orang tua. 

Tidak semua orang tua memiliki 

pengetahuan akan pentingnya 

pendidikan saat ini. Kedua, dari 

siswa itu sendiri, dengan adanya 

pandemi covid-19 ini menjadikan 

beberapa siswa mempunyai sifat 

mood. Selain itu, faktor pendukung 

dalam membentuk karakter rasa 

ingin tahu siswa di masa pandemi 

covid-19 yaitu pertama, adanya 

dukungan dari struktural sekolah 
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baik dari segi semangatnya maupun 

media dan sarana prasarananya.  

Kedua, tentu dukungan dari orang 

tua siswa dalam menjalankan 

program-program yang ditetapkan di 

sekolah. 
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Lampiran 7 Surat Izin Pelaksanaan Penelitian 
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Lampiran 8 Surat Izin Penelitian dari Sekolah 
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Lampiran 9 Surat Validasi  

 


