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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian 

Gambar 1 Surat Izin Pelaksanaan Penelitian 
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Lampiran 2. Surat Validasi Skripsi 

Gambar 2. Surat Validasi Instrumen Wawancara dan Observasi 
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Lampiran 3. Validasi Pedoman Observasi 
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Lampiran 4. Lampiran Pedoman Wawancara 
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Lampiran 5. Sarana dan Prasarana Ruangan 

Tabel 15 Daftar Sarana dan Prasarana 

 

Ruan 

g 

Kondis 
i Jumla 

h Baik Sedang Rusak 

Ruang Kelas I (1)    1 

Ruang Kelas I (2)    1 

Ruang Kelas I (3)    1 

Ruang Kelas I (4)    1 

Ruang Kelas II (1)    1 

Ruang Kelas II (2)    1 

Ruang Kelas II (3)    1 

Ruang Kelas III (1)    1 

Ruang Kelas III (2)    1 

Ruang Kelas III (3)    1 

Ruang Kelas III (4)    1 

Ruang Kelas IV (1)    1 

Ruang Kelas IV (2)    1 

Ruang Kelas IV (3)    1 

Ruang Perte m uan (Kelas V (1)    1 

Ruang Perte m uan (Kelas V (2)    1 

Ruang Perte m uan (Kelas V (3)    1 

Ruang Guru ( Kelas V (4)    1 

Ruang Kelas VI (1)    1 

Ruang Kelas VI (2)    1 

Ruang Kelas VI (3)    1 

Ruang Guru    1 

Ruang TU    1 

Ruang Kepse k    1 

Ruang Lab Kompute r    1 

Ruang Lab Bahasa    1 

Ruang Lab IPA    1 

Ruang UKS    1 

Musholla    1 

Gudang    1 

Kantin Sekolah    1 

WC Sanitasi    1 

WC    9 

Pos Satpam    1 

Tempat Parkir    2 
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Lampiran 6. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara & Instrumen Wawancara 

Nama : Nursetiah 

NIM : H.1710085 

Dosen Pembimbing Pertama : Dr. Rasmitadila, ST., M. Pd 

Dosen Pembimbing Kedua : Dr. La Ode Amril,S.Pd., M.Pd 

1 .  Sub Fokus: 

 
a .  Strategi guru dalam pembentukan karakter siswa 

Deskripsi konseptual: . 

Strategipembentukan karakter adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan orang tua 

untuk mencapaisuatutujuan yaitu membentuk siswa sekolah dasar yang berkarakter, yang 

mempunyaikepribadian yang membedakannya dengan yang lain, yang mempunyai garis-garis besar haluan 

yang direalisasikan melalui tindakan untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam 

membentuk karakter. Adapun strategi pembentukankarakter siswa diantaranya: 1) 

Pembiasaan karakter disekolah; 2) Pengutanpendidikan karakter; 3) Pembiasaan budaya 

sekolah; 4) Penguatan kegiatan ekstrakulikuler pramuka; 5) Pembiasaan karakter dalam kegiatan 

mengajar danbelajar. 

b.  Pentingnya pembentukan karakter siswa kelas rendah dan tinggi 

Deskripsi konseptual: 

Pentingnyapembentukankarakter siswa kelas rendah dan tinggi yaitu untuk menanamkan moral 

kepada siswa diantaranya 1) Moral Knowing (kesdaran moral, mngetahui nilai moral, 

penalaran moral, pembuatan keputusan,pengetahuan diri; 

2) Moral Feeling (nurani, penghargaan diri, empati, cinta kebaikan, kontrol diri, 

kerendahan hati; 3) Moral Action (kompetensi, kebiasaan, keinginan). Selain itu untuk 

menanamkan siswa bahwa proses pembelajaran karakter memiliki nilai-nilai universal yang meliputi 

seluruh aktivitas kehidupan, baik berhubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan 

lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma- norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Karakter seseorang tidak dapat diubah, melainkan lingkunganlah yang dapat menguatkan atau 

memperlemah karakter tersebut. 
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c .  Faktorpendukung dan penghambat dalam pembentukan karaktersiswa kelas 

rendah dan tinggi berdasarkan kurikulum 2013 di SDN 17 Tanjung Pandan. 

Deskripsikonseptual: 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SDN 17 Tanjung Pandan, 

bahwa faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah alokasi 

waktu pembelajaran yang terbatas, hambatan pada aspek pendekatan saintifik yang 

bermasalah dengan peserta didiknya yang belum optimal dalam menerapkan pembelajaran 

berbasis kurikulum 2013 , selain itu faktor penghambat dalam pembentukan karakter siswa yaitu 

kurangnya perhatian orang   tua,   lingkungan,   budaya luar dan kurangnya komunikasi guru dan 

orang tua. Beberapa guru juga menganggap bahwa sistem penilaian dalam kurikulum 2013 

memiliki format yang rumit, dan banyak untuk dilaksanakan. Selain itu faktor penghambat 

dalam pelaksanaan kurikulum di SDN 17 Tanjung Pandan, kurangnya disiplin dari peserta 

didik maupun tenaga   administrasi, dan kurangnya motivasi untuk bekerja sama dalam 

pembentukan karakter siswa , sedangkan faktor yang dapat mendukung implementasi 

kurikulum 2013 di SDN 17 Tanjung Pandan, yaitu: Anggaran yang jelas dari pemerintah 

daerah untuk mendukung implementasi kurikulum 2013, koordinasi yang baik dari 

pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi dengan pemerintah pusat dalam 

pengadaan sarana pembelajaran dan pelatihan, fasilitas yang baik, seperti LCD dan internet, 

lingkungan sekolah yang mendukung, budaya sekolah yang baik, dan ekstrakurikuler yang bisa 

membantu pembentukan karakter. 
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Tabel 1 

BIODATA RESPONDEN 

 
Nama Responden Asal Sekolah Lama Mengajar Pendidikan Terakhir 

Kepala Sekolah SDN 17 
Tanjung Pandan 

4 Tahun Sarjana Pendidikan 

Wali Kelas Rendah/1 SDN 17 
Tanjung Pandan 

10 Tahun Sarjana Pendidikan 

Waki Kelas Rendah/3 SDN 17 
Tanjung Pandan 

1 Tahun Sarjana Pendidikan 

Wali Kelas Tinggi/5 SDN 17 
Tanjung Pandan 

10 Tahun Sarjana Pendidikan 

Wali Kelas Tinggi/6 SDN 17 
Tanjung Pandan 

10 Tahun Sarjana Pendidikan 

 

Tabel 2 

 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 
No Komponen/Sub Fokus Indikator Komponen/Sub Fokus No. Butir 

Wawancara 

1 Cara yang guru lakukan untuk 

pembentukan karakter siswa 

kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 di 

SDN 17 Tanjung Pandan 

Mengemukakan pembiasaan 

karakter di sekolah 

1 

Mengemukakan pendidikan 

karakter 

2 

Mengemukakan kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah 

3 

Mengemukakan pembiasan 

karakter dalam keguatan mengajar 

dan belajar 

4 

Mengemukakan pembiasaan 

guru sebagai contoh yang 

baik untuk siswa 

5 
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2 Pentingnya pembentukan 

karaktersiswakelas rendah dan 

tinggi berdasarkan kurikulum 

2013 di SDN 17 Tanjung 

Pandan 

1) Menanamkan moralknowing 

(kesdaran moral, mngetahui nilai 

moral, penalaran moral, pembuatan 

keputusan, pengetahuan diri; 

2) Menanamkanmoral feeling 

(nurani, penghargaan diri, empati, 

6,7,8 

  cinta kebaikan, kontrol diri, 

kerendahanhati; 

3) Menanamkan moral action 

(kompetensi, kebiasaan, keinginan) 

 

3 Faktor pendukung dan 

penghambat dalam 

1) Faktor Pendukung 

a. Fasilitas 

9, 10 

pembentukan karakter siswa b. Lingkungan 

kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 di 

c. Budaya Sekolah 

d. Ekstrakulikuler 

SDN 17 Tanjung Pandan 2) Faktor Penghambat 

a. Kurangnya Perhatian Orang Tua 

 b. Lingkungan 

 c. Budaya Luar 

d. Kurangnya Komunikasi 
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Instrumen Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 17 Tanjung Pandan 
 

 
 

No. 
Pertanyan Jawaban 

1 Apa saja pembiasaan yang dilakukan di SDN 17 

Tanjung Pandan dalam membentuk karakter siswa ? 

 

2 Menurut bapak, apa itu pendidikan karakter ?  

3 Apa saja kegiatan ekstrakulikuler yang dilakukan 

disekolah ini untuk pembentukan karakter siswa ? 

 

4 Apa saja pembiasan karakter yang guru lakukan dalam 

kegiatan mengajar dan belajar ? 

 

5 Apa saja yang dapat dicontohkan dari guru dalam 

membentuk karakter siswa ? 

 

6 Menururt bapak , mengapa moral knowing itu penting 

dalam pembentukan karakter ? 

 

7 Menurut bapak, mengapa moral feeling itu penting 

dalam pembentukan karakter ? 

 

8 Menurut bapak, mengapa moralaction itu penting 

dalam pembentukan karakter ? 

 

9 Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam 

pembentukan karakter siswa kelas rendah dan tinggi ? 

 

10 Apa saja faktor penghambat dan pendukung 

dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ? 
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Tabel 3 

 
Kisi-Kisi Pedoman Wawancara dengan Guru Kelas Rendah/1 dan 3 

 

No Komponen/Sub Fokus Indikator Komponen/Sub Fokus No. Butir 

Wawancara 

1 Cara yang guru lakukan untuk 

pembentukan karakter siswa 

kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 di 

SDN 17 Tanjung Pandan 

Mengemukakan pembiasaan 

karakter di sekolah 

1,2 

Mengemukakan pendidikan 

karakter 

3,4 

Mengemukakan kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah 

5,6 

Mengemukakan pembiasan 

karakter dalam kegiatan mengajar 

dan belajar 

7,8 

Mengemukakan pembiasaan guru 

sebagai contoh yang baik untuk 

siswa 

9,10 

2 Pentingnya pembentukan 

karaktersiswakelas rendah dan 

tinggi berdasarkan kurikulum 

2013 di SDN 17 Tanjung 

Pandan 

1) Menanamkan moralknowing 

(kesdaran moral, mngetahui nilai 

moral, penalaran moral, pembuatan 

keputusan, pengetahuan diri; 

2) Menanamkan moralfeeling 

(nurani, penghargaan diri, empati, 

cinta kebaikan, kontrol diri, 

kerendahan hati; 

3) Menanamkanmoral action 

(kompetensi, kebiasaan, 

keinginan) 

11,12,13 
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3 Faktor pendukung dan 

penghambat dalam pembentukan 

karaktersiswa kelas rendah dan 

tinggi berdasarkan kurikulum 

2013 di SDN 17 Tanjung 

Pandana. 

1) Faktor Pendukung 

a. Fasilitas 

b. Lingkungan 

c. Budaya Sekolah 

d. Ekstrakulikuler 

2) Faktor Penghambat 

a. Kurangnya perhatian 

orang tua 

b.Lingkungan 

c.Budaya Luar 

d.Kurangnya Komunikasi 

14,15 



16 
 

 

 
 

Instrumen Wawancara dengan Guru Kelas Rendah SDN 17 Tanjung Pandan 
 

 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Apa sajapembiasaan yang dilakukan di SDN 17 

Tanjung Pandan, dalam membentuk karakter siswa ? 

 

2 Menurut ibu, mengapa pembiasan karakter perlu 

diterapkan di sekolah ? 

 

3 Menurut ibu, apa itu pendidikan karakter ?  

4 Menurut ibu, apakah pendidikan karakter itu penting 

dalam pembentukan karakter siswa ? 

 

5 Apa saja kegiatan ekstrakulikuler yang dilakukan 

disekolah ini untuk pembentukan karakter siswa ? 

 

6 
Menururt ibu, apa ekstrakulikuler itu bisa 

mendukung dalam pembentukan karakter siswa ? 

 

7 Apa saja pembiasan karakter yang guru lakukan dalam 

kegiatan mengajar dan belajar ? 

 

8 Menurut ibu, mengapa pembiasaan karakterperlu 

diterapkan dalam kegiatan mengajar dan belajar ? 

 

9 Apa saja yang dapat dicontohkan dari guru dalam 

membentuk karakter siswa ? 

 

10 Sebutkan contoh apayang paling berpengaruh yang 

guru lakukan dalam pembentukan karakter siswa ? 

 

11 Menururt ibu , mengapa moral knowing itu penting 

dalam pembentukan karakter ? 
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12 Menurut ibu, mengapa moralfeeling itu penting 

dalam pembentukan karakter ? 

 

13 Menurut ibu, mengapa moralaction itu penting 

dalam pembentukan karakter ? 

 

14 Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam 

pembentukan karakter siswa kelas rendah dan tinggi 

? 

 

15 
Apa saja faktor penghambat dan pendukung 

dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ? 
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Kisi-Kisi Pedoman Wawancara dengan Guru Kelas Tinggi/5 dan 6 

 

No Komponen/Sub Fokus Indikator Komponen/Sub Fokus No. Butir 

Wawancara 

1 Cara yang guru lakukan untuk 

pembentukan karakter siswa 

kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 di 

SDN 17 Tanjung Pandan 

Mengemukakan pembiasaan 

karakter di sekolah 

1,2 

Mengemukakan pendidikan 

karakter 

3,4 

Mengemukakan kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah 

5,6 

Mengemukakan pembiasan 

karakter dalam kegiatan mengajar 

dan belajar 

7,8 

Mengemukakan pembiasaan guru 

sebagai contoh yang baik untuk 

siswa 

9,10 

2 Pentingnya pembentukan 

karaktersiswakelas rendah dan 

tinggi berdasarkan kurikulum 

2013 di SDN 17 Tanjung 

Pandan 

1) Menanamkan moralknowing 

(kesdaran moral, mngetahui 

nilai moral, penalaran moral, 

pembuatan keputusan, 

pengetahuan diri; 

2) Menanamkan moral feeling 

(nurani, penghargaan diri, 

empati, cinta kebaikan, kontrol 

diri, kerendahan hati; 

Menanamkan moral action 

(kompetensi, kebiasaan, 

keinginan) 

11,12,13 
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3 Faktor pendukung dan 

pendukung karakter siswa kelas 

rendah dan tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 di SDN 17 

Tanjung Pandan 

1) Faktor Pendukung 

a.Fasilitas 

b.Lingkungan 

c.Budaya Sekolah 

d.Ekstrakulikuler 

2) Faktor Penghambat 

a. Kurangnya perhatian 

orang tua 

b.Lingkungan 

c.Budaya Luar 

d.Kurangnya Komunikasi 

14, 15 

 

Instrumen Wawancara dengan Guru Kelas Tinggi SDN 17 Tanjung Pandan 
 

 
No. Pertanyaan Jawaban 

1 Apa saja pembiasaan yang dilakukan di SDN 17 

Tanjung Pandan, dalam membentuk karakter siswa ? 

 

2 Menurut bapak, mengapa pembiasan karakter perlu 

diterapkan di sekolah ? 

 

3 Menurut bapak, apa itu pendidikan karakter ?  

4 Menurut bapak, apakah pendidikan karakter itu 

penting dalam pembentukan karakter siswa ? 

 

5 Apa saja kegiatan ekstrakulikuler yang dilakukan 
 

disekolah ini untuk pembentukan karakter siswa ? 

 

6 Menururt bapak, apa ekstrakulikuler itu bisa 

mendukung dalam pembentukan karakter siswa ? 
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7 Apa saja pembiasan karakter yang guru lakukan 

dalam kegiatan mengajar dan belajar ? 

 

8 Menurut bapak, mengapa pembiasaan karakter perlu 

diterapkan dalam kegiatan mengajar dan belajar ? 

 

9 Apa saja yang dapat dicontohkan dari guru dalam 

membentuk karakter siswa ? 

 

10 Sebutkan contoh apayang paling berpengaruh yang 

guru lakukan dalam pembentukan karakter siswa ? 

 

11 Menururt bapak , mengapa moral knowing itu penting 

dalam pembentukan karakter ? 

 

12 Menurut bapak, mengapa moral feeling itu penting 

dalam pembentukan karakter ? 

 

13 Menurut bapak, mengapa moralaction itu penting 

dalam pembentukan karakter ? 

 

14 Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam 

pembentukan karakter siswa kelas rendah dan tinggi 

? 

 

15 Apa saja faktor penghambat dan pendukung 

dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ? 
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Lampiran 7. Kisi-Kisi Lembar Observasi 

 

LEMBAR OBSERVASI (LO) 

Lokasi : SDN 17 Tanjung Pandan 

 
Kelas : Rendah / Kelas 1 dan 3 

 

Berilah tanda cek list (√) pada salah satu kolom yang tersedia. 
 

 
 

No Komponen Observasi Pembentukan Karakter Siswa 

Kelas Rendah 

Ada Tidak Deskripsi 

1. Cara yang guru Pembiasaan karakter di sekolah    

lakukan untuk Penguatan pendidikan karakter    

pembentukan karakter Pembiasaan budaya 

sekolah 

   

tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 di 

SDN 17 Tanjung 

Pandan 

Penguatan kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka 

   

 Pembiasaan karakter dalam 

Kegiatan mengajar dan belajar 

   

 Pembiasan guru sebagai contoh    

 yang baik untuk siswa 

2. Pentingnya 

pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan 

tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 di 

SDN 17 Tanjung 

Pandan 

1. Moral Knowing    

a. Kesadaran Moral    

b. Mengetahui Nilai Moral    

c. Penalaran Moral    

d. Pembuatan Keputusan    

e. Pengetahuan Diri    

2. Moral Feeling    

a. Nurani    

b. Penghargaan Diri    

c. Empati    

d. Cinta Kebaikan    
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  e. Kontrol Diri    

f. Kerendahan Hati    

3. Moral Action    

  a. Kompetensi    

b. Kebiasaan    

c. Keinginan    

3 Faktor pendukung dan 

penghambat dalam 

pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan 

tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 di 

SDN 17 Tanjung 

Pandan 

1. Faktor Pendukung    

a. Fasilitas    

b. Lingkungan    

c. Budaya Sekolah    

d. Ekstrakurikuler    

2. Faktor Penghambat    

a. Kurangnya Perhatian 
Orang Tua 

   

b. Lingkungan    

c. Budaya Luar    

d. Kurangnya Komunikasi    
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LEMBAR OBSERVASI (LO) 

Lokasi : SDN 17 Tanjung Pandan 

 
Kelas : Tinggi / Kelas 5 dan6 

 
Hari/Tanggal : 

 
Berilah tanda cek list (√) pada salah satu kolom yang tersedia. 

 

 
 

Komponen Observasi Pembentukan Karakter 

Siswa Kelas Tinggi 

Ada Tidak Deskripsi 

Carayang guru lakukan Pembiasaan karakter di sekolah    

untuk pembentukan Pengutan pendidikan karakter    

karakter siswa kelas Pembiasaan budaya sekolah    

rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum Penguatan kegiatan    

2013 di SDN 17 ekstrakulikuler pramuka 

Tanjung Pandan  

 Pembiasaan karakter dalam 

kegiatan mengajar danbelajar 

   

 Pembiasaan guru sebagai contoh 

yang baik untuk siswa 

   

Pentingnya pembentukan 
 

karakter siswa kelas 

rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 

2013 di SDN 17 Tanjung 

Pandan 

1. Moral Knowing    

a. Kesadaran Moral    

b. Mengetahui Nilai Moral    

c. Penalaran Moral    

d. Pembuatan Keputusan    

e. Pengetahuan Diri    

2.Moral Feeling    

a. Nurani    

b. Penghargaan Diri    

c. Empati    

d. Cinta Kebaikan    

e. Kontrol Diri    

f. Kerendahan Hati    
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 3. Moral Action    

 a. Kompetensi    

b. Kebiasaan    

c. Keinginan    

Faktor pendukung dan 
 

penghambat dalam 

pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan 

tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 di SDN 

17 Tanjung Pandan 

1. Faktor Pendukung    

a. Fasilitas    

b. Lingkungan    

c. Budaya Sekolah    

d. Ekstrakurikuler    

2. Faktor Penghambat    

a. Kurangnya Perhatian 
 

Orang Tua 

   

b. Lingkungan    

c. Budaya Luar    

d. Kurangnya Komunikasi    
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Lampiran 8. Hasil Observasi Kelas Rendah 

LEMBAR OBSERVASI (LO) 

Lokasi : SDN 17 Tanjung Pandan 

 
Kelas : Rendah / Kelas 1 dan 3 

 
Hari/Tanggal : 

 
Berilah tanda cek list (√) pada salah satu kolom yang tersedia. 

 

 
No Komponen Observasi Pembentukan Karakter Siswa 

Kelas Rendah 

Ada Tidak Deskripsi 

1. Cara yang guru Pembiasaan karakter di sekolah √  Terlaksana 

lakukan untuk Penguatan pendidikan karakter √  Terlaksana 

pembentukan karakter Pembiasaan budaya sekolah √  Terlaksana 

siswa kelas rendah dan 
 Penguatan kegiatan √  Terlaksana 

tinggi berdasarkan ekstrakulikuler pramuka 

kurikulum 2013 di  

 Pembiasaan karakter dalam √  Terlaksana 

SDN 17 Tanjung kegitan mengajar dan belajar 

Pandan  

 Pembiasan guru sebagai contoh √  Terlaksana 

 yang baik untuk siswa 

2. Pentingnya 

pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan 

tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 di 

SDN 17 Tanjung 

Pandan 

1. Moral Knowing √  Terlaksana 

a. Kesadaran Moral √  Baik 

b. Mengetahui Nilai Moral √  Baik 

c. Penalaran Moral √  Baik 

d. Pembuatan Keputusan √  Baik 

e. Pengetahuan Diri √  Baik 

2. Moral Feeling √  Terlaksana 

a. Nurani √  Baik 

b. Penghargaan Diri √  Baik 

c. Empati √  Baik 

d. Cinta Kebaikan √  Baik 

e. Kontrol Diri √  Baik 
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  f. Kerendahan Hati √  Baik 

3. Moral Action √  Terlaksana 

  a. Kompetensi √  Baik 

b. Kebiasaan √  Baik 

c. Keinginan √  Baik 

3 Faktor pendukung dan 1. Faktor Pendukung √  Terlaksana 

penghambat dalam 

pembentukan karakter 
a. Fasilitas √  Baik 

siswa kelas rendah b. Lingkungan √  Baik 

dan tinggi 

berdasarkan 
c. Budaya Sekolah √  Baik 

kurikulum 2013 di d. Ekstrakurikuler √  Baik 

SDN 17 

Tanjung Pandan 
2. Faktor Penghambat √  Baik 

 a. Kurangnya Perhatian 

Orang Tua √ 
 Baik 

 b. Lingkungan √  Baik 

 c. Budaya Luar √  Baik 

 d. Kurangnya Komunikasi √  Baik 
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Lampiran 9. Hasil Observasi Kelas Tinggi 

LEMBAR OBSERVASI (LO) 

 

Lokasi : SDN 17 Tanjung Pandan 

 
Kelas : Tinggi / Kelas 5 

 
Berilah tanda cek list (√) pada salah satu kolom yang tersedia. 

 

 
 

Komponen Observasi Pembentukan Karakter 

Siswa Kelas Tinggi 

Ada Tidak Deskripsi 

Carayang guru lakukan Pembiasaan karakter di sekolah √  Terlaksana 

untuk pembentukan Pengutan pendidikan karakter √  Terlaksana 

karakter siswa kelas Pembiasaan budaya sekolah √  Terlaksana 

rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum Penguatan kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka 

√  Terlaksana 

2013 di SDN 17 Tanjung 

Pandan Pembiasaan karakter dalam 

kegiatan mengajar dan belajar 

√  Terlaksana 

 Pembiasaan guru sebagai contoh 

yang baik untuk siswa 

√  Terlaksana 

Pentingnya pembentukan 

karakter siswa kelas rendah 

dan tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 di SDN 17 

Tanjung Pandan 

1. Moral Knowing √  Terlaksana 

a. Kesadaran Moral √  Baik 

b. Mengetahui Nilai Moral √  Baik 

c. Penalaran Moral √  Baik 

d. Pembuatan Keputusan √  Baik 

e. Pengetahuan Diri √  Baik 

2.Moral Feeling √  Terlaksana 

a. Nurani √  Baik 

b. Penghargaan Diri √  Baik 

c. Empati √  Baik 

d. Cinta Kebaikan √  Baik 

e. Kontrol Diri √  Baik 

f.Kontrol diri √  Baik 

3.Moral Action √  Terlaksana 
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 a. Kompetensi √  Baik 

b. Kebiasaan √  Baik 

c. Keinginan √  Baik 

Faktor pendukung dan 1. Faktor Pendukung √  Terlaksana 

penghambat dalam 

 

pembentukan karakter 

a. Fasilitas √  Baik 

siswa kelas rendah dan b. Lingkungan √  Baik 

tinggi berdasarkan c. Budaya Sekolah √  Baik 

kurikulum 2013 di SDN 17 

 
Tanjung Pandan 

d. Ekstrakurikuler √  Baik 

 2. Faktor Penghambat √  Terlaksana 

 a. Kurangnya Perhatian 
 

Orang Tua 

√  Baik 

 b. Lingkungan √  Baik 

 c. Budaya Luar √  Baik 

 d. Kurangnya Komunikasi √  Baik 
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Lampiran 10. Catatan Lapangan 1 

Hasil dari Observasi yaitu Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan Kesatu(CL-01) 

Hari/Tanggal : Senin, 19 April 2021 

Waktu : 09:30-10:00 

Tempat : Kelas 1 SDN 17 Tanjung Pandan 

Materi : Benda Hidup dan Tak Hidup 

Guru kelas satu (1)    : Purwantini, S. Pd.SD 

Murid kelas satu (1) : MKS 
 

Kegiatan Pembelajaraan 

GKS : Assallamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, selamat pagi anak-anak 

MKS : Waalaikum Salam Warahmatulahi Wabarakatuh, pagi juga ibu guru 

GKS : Hari ini kita akan belajar mengenal benda-benda didunia ini, dibumi kita ada 2 jenis 

atau golongan benda yaitu benda hidup dan tak hidup , sebelum kita mengenal benda hidup 

dan tak hidup, marilah kita mengenal ciri-cirinya dan contoh-contohnya dulu, coba sebutkan 

dari benda hidup ( Sambil menggerakan jarinnya untuk menghitung apa saja benda hidupnya) 

MKS : Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan (sambil teriak-teriak) 

GKS : Sekarang yang termasuk benda tak hidup , yang ada disekitarmu 

MKS : Lemari, papan tulis , kursi (sambil teriak-teriak menjawab pertanyaan gurunya) GKS 

: Bagus, pintar semuanya sudah bisa mengenal benda hidup dan tak hidup, sekarang sudah bisa 

membedakan, oh ternyata ayam itu benda hidup, sekarang kita mengenal ciri-ciri 

benda hidup dan benda mati, jadi kita mengenal benda-benda hidup, agar kita tetap hidup kita 

perlu bernafas, kita memerlukan makanan dan minuman 

MKS : Ibu guru benda hidup bisa berpindah tempat dan betumbuh tidak bu ? 

GKS : Bisa nak, burung termasuk benda hidup, kalau burung bisa terbang, berarti burung bisa 

berpindah tempat 

MKS : Ibu kalau pohon itu benda hidup atau tidak, apa bisa berjalan ? 

GKS : Iya nak benda hidup, tapi tidak bisa berjalan , tetapi pohon bisa tumbuh, apakah pohon 

bisa bernafas , bisa yah nak , tapi tidak dengan paru-parunya atau insan nya seperti ikan , 

apakah pohon bisa tumbuh besar, berarti pohon termasuk benda hidup, sekarang benda tak 

hidup seperti ? 

MKS : Meja , kursi, papan tulis bu (menjawab dengan suara lantang). 
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Lampiran 11. Catatatan Lapangan 2 

Hasil dari Observasi yaitu Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan Kedua (CL-02) 

Hari/Tanggal : Selasa, 20 April 2021 

Waktu : 08:30-09:00 

Tempat : Kelas 1 SDN 17 Tanjung Pandan 

Materi : Benda Hidup dan Tak Hidup 

Guru kelas satu (1)    : Purwantini, S. Pd.SD 

Murid kelas satu (1) : MKS 
 

Kegiatan Pembelajaraan 

GKS : Assallamualaikum Warahamtullahi Wabarakatuh ,selamat pagi anak-anak 

MKS : Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat pagi juga ibu guru 

GKS : Baik kita lajuttkan materi kita yang kemarin yah anak-anak, tentang benda hidup dan 

tak hidup, baik disini ada kacamata, kacamata termasuk benda tak hidup, apakah kacamata 

perlukan bernafas, apakah kacamata ini kalau ibu simpan didalam lemari dan dibuka satu 

bulan lagi bisa besar, kalau ibu guru letakan kacamata di atas meja apa bisa berjalan ? 

MKS : Tidak ibu guru 

GKS : Berarti benda tak hidup tidak bisa tumbuh, tidak membutuhkan bernafas, tidak bisa 

bisa berpindah tempat, itu yang harus kita kenali benda hidup dan benda tak hidup, kalau 

kalian sudah kelas 5 dan 6 akan lebih mengenal benda hidup dan tak hidup lebih luas lagi, 

bisa berkembang biak, ibu mempunyai contoh (sambil mengambil media pembelajaraan 

berupa kertas bergambar), coba lihat ini anak-anak, ini gambar apa? 

MKS : Gambar Keluarga bu, ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik, yang ditunjukan bu 

guru termasuk benda hidup yah bu ? 

GKS : Iya nak dan initermasuk kelompok benda hidup, ibu kasih PR dirumah yah nak , dirumah kalian 

kelompokan mana benda hidup dan tak hidup , besok kita bahas dan maju kedepan untuk 

menjelaskan benda hidup dan tak hidupnya 

MKS : Baik ibu, terima kasih 
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Lampiran 12. Catatan Lapangan 3 

Hasil dari Observasi yaitu Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan Tiga (CL-03) 

Hari/Tanggal : Rabu, 21 April 2021 

Waktu : 09:30-10:00 

Tempat : Kelas 1 SDN 17 Tanjung Pandan 

Materi : Benda Hidup dan Tak Hidup 

Guru kelas satu (1) : Purwantini, S. Pd.SD 

Murid kelas satu (1) : MKS 
 

GKS : Assallamualaikum Warahamtullahi Wabarakatuh, selamat pagi anak-anak  

MKS : Waalaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat pagi juga ibu guru 

GKS : Baik kita lajuttkan materi kita yang kemarin yah anak-anak, tentang benda hidup dan tak 

hidup, baik disini sudah buat PR semuanya ? sudah dibuat belum tugas yang ibu kasih kemarin ? 

GKS : Baik siapa yang berani maju kedepan untuk mengelompokan benda hidup dan tak hidup  

MKS : Saya bu, benda hidup itu ada keluarga dan binatang bu, contohnya seperti 

keluarga saya, ada ayah, ibu, adik, abang, dan kakak, terus kalau binatang, dirumah saya 

juga ada binatang kucing dan kelinci bu 

GKS : Bagus, terima kasih, selanjutkan teman nya jelas benda tak hidup itu apa saja ?  

MKS : Baik bu, benda tak hidup itu ada papan tulis yang ada disekolah kita dan mobil 

yangada dirumah saya bu 

GKS : Baik terima kasih nak, silahkan duduk , siapa lagi yang mau maju kedepan, satu orang, 

nanti ibu kasih hadiah yang berani menyebukan benda hidup dan tak hidup kedepan kelas ? 

MKS : Saya bu, benda hidup selain ayam, ada onta bu, ikan dan gajah bu, sedangkan benda 

tak hidup, seperti kacamata, gitar dan buku bu, karena dia ngak bisa makan dan tidak bisa 

berpindah tempat, makanya dia bukan termasuk benda hidup bu 

GKS : Bagus, terima kasih nak, silahkan duduk ditempat , anak-anak kita sudah mengenal benda hidup 

dan tak hidup, mengenali ciri-cirinya dan   maju kedepan   mengelompokannya, oke anak- anak kita 

tutup kelas kita pada hari ini kita akan berteu dengan pembelajaran berikutnya yang lebih 

menyenangkan, ibu tutup dengan assalamualikum warahmatulalahi wabaraktuh 
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Lampiran 13. Catatan Lapangan 4 

Hasil dari Observasi yaitu Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan Empat (CL-04) 

Hari/Tanggal : Kamis, 22 April 2021 

Waktu : 09:30-10:00 

Tempat : Kelas 5 SDN 17 Tanjung Pandan 

Materi : Benda Hidup dan Tak Hidup 

Guru kelas lima (5)     : Riyandi, S. Pd.SD 

Murid kelas lima (5) : MKL 
 

Kegiatan Pembelajaran 

GKL : Assallamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya ? 

MKL : Baik pak 

GKL : Baik anak-anak buka buku tematiknya, hari ini kita akan belajar tema 8 tentang 

lingkungan sahabat kita dengan subtema 2 perubahan lingkungan 

MKL : Baik pak 

GKL : Baik anak-anak materi yang akan kita pelajari hari yaitu yang pertama urutan 

peristiwa, siklus air tanah, markijar (mari kita belajar) lihat dibuku tematiknya ada gambar A 

dan B , apa yang menyebabkan kondisi tanah berbeda ? ada yang bisa bantu jawab ? 

MKL : Saya bu, yang menyebabkan kedua kondisi tanah itu berbeda itu karena kandungan air 

tanah pada gambar A lebih banyak dari pada gambar B pak 

GKL : Baik terima kasih, kita lanjutkan yah, bapak mau nanya lagi nih mengapa adanya 

perbedaan kandungan air tanah disetiap wilayah ? 

MKL : Saya mau menjawab pak, karena adanya siklus air tanah yah pak? 

GKL : Nah benar nak , adanya sikulus air , kalian masih ingat tentang siklus air dalam tanah ? 

MKL : Pertama diawali dengan air yang berada di laut, sungai dan permukaan tanah 

menguap karena pengaruh panas sinar matahari, selanjutnya jika suhunya turun uap air ini 

akan menjadi titiktitik air yang membentuk awan, awan-awan ini akan tertiup angin sehingga 

menuju daratan, proses selanjutnya yaitu adanya proses presitipasi , titik-titik air diawan akan 

turun menjadi hujan, hujan yang turun kebum i akan meresap kedalam tanah dan ada juga 

yang mengalir dipermukaan tanah, air yang meresap kedalam tanah ini biasa disebut dengan 

air tanah, sedangkan air yang mengalir dipermukaan bumi seperti danau, sungai, biasa 

disebut dengan air permukaan pak 

GKL : Bagus  jawabnnya, nah betul yah anak-anak jadi melalui berbagai macam proses yah, baik 

penjelasan selanjutnya ibu akan jelaskan besok yah, silahkan buat PR nya dan besok 

dikumpulkan 
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Lampiran 14. Catatan Lapangan 5 

Hasil dari Observasi yaitu Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan Lima (CL-05) 

Hari/Tanggal : Jum’at, 23 April  2021 

Waktu : 08:30-09:00 

Tempat : Kelas 5 SDN 17 Tanjung Pandan 

Materi : Benda Hidup dan Tak Hidup 

Guru kelas lima (5)     : Riyandi, S. Pd.SD 

Murid kelas lima (5) : MKL 

Kegiatan Pembelajaran 

GKL : Assallamualaikum anak-anak, selamat pagi 

MKL : Baik pak, selamat pagi juga pak 

GKL : Baik anak-anak kita lanjutkan materi kita yang kemarin yah, sudah dikerjakan tugas 

dari bapak ? 

MKL : Sudah Pak ? 

GKL : Baik, bapak mau nanya dari tugas yang bapak kasih kemarin, apa akibatnya jika 

daerah resapan air semakin berkurang ? 

MKL : Saya tau pak , apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air dibumi ini 

semakin menipis, akibatnya pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah, hal ini 

menyebabkan terjadinya banjir dan air menggebabgi jalan-jalan, hal tersebut dapat 

mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering, keringnya sungai dan danau 

menyebabkan proses penguapan semakin menurun. 

GKL : Benar nak, baik coba yang lain jelaskan hal apa yang bisa terjadi jika prosespenguapan 

semakin menurun MKL : Saya mau menjawab pak 

GKL : Baik silahkan nak 

MKL : Menurunnya proses penguapan menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik 

air di awan, keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan pak 

GKL : Baik terima kasih, nah anak-anak bagimana urutan peristiwa pada peristiwa tadi ? untuk 

mengetahui peristiwa tadi caranya akan kita bahas besok yah anak-anak, silahkan pelajari 

saja dirumah kira-kira bagimana urutan peristiwanya 

MKL : Baik bapak, terima kasih 
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Lampiran 15. Catatan Lapangan 6 

Hasil dari Observasi yaitu Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan Enam (CL-06) 

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 April 2021 

Waktu : 08:30-09:00 

Tempat : Kelas 5 SDN 17 Tanjung Pandan 

Materi : Benda Hidup dan Tak Hidup 

Guru kelas lima (5) : Riyandi, S. Pd.SD 

Murid kelas lima (5) : MKL 

GKL Assallamualaikum anak-anak, selamat pagi 

MKL : Baik pak, selamat pagi juga pak 

GKL : Baik kita lanjutan materi kita yang kemarin yah anak-anak , bagaimana ada yang tau 

tidak urutan peristiwa nya seperti apa ? 

MKL : Saya tau bu, cara menentukan urutan peristiwa itu dengan membaca teks dengan seksama, 

mencatat peristiwa yang penting di setiap paragraf dan menentukan urutan peristiwapak 

GKL : Baik sudah paham yah cara menentukan urutan peristiwa, baik liat gambar selanjutnya disini 

ada gambar daerah batuan dengan daerah pegunungan, nah bapak mau nanya mengapa daerah 

bebatuan sering terjadi kekurangan air saat musim kemarau, sedangkan daerah pegunungan 

tetap banyak persediaan air saat musim kemarau ? 

MKL : Tidak tau pak 

GKL : Baik untuk mengetahuinya, kita lihat percobaan di dalam video ini (video percobaan yang 

diputar menggunakan infokus kepada siswa)                                                                                                     

MKL : Baik ibu 

GKL : Baik sudah paham kan anak-anak (setelah melihat video 15 menit )Baik, apa yang kalian 

ketahui tentang air tanah dan air permukaan ? 

MKL : Saya bu mau menjawab, air tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau 

batuan dibawah permukaan tanah, misalnya air hujan yang jatuh ke Bumi dan masuk ke dalam 

tanah, sedangkan air permukaan adalah sumber air yang terdapat dipermukaan tanah seperti 

sungai, danau, waduk, bendungan lain yang merupakan tampungan air hujan 

GKL : Nah benar sekali anak-anak, kita sudah mempelajari urutan peristiwa dan siklus air tanah, 

semoga bermanfaat dan pelajari lagi yah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini, 

bapak tutup dengan assallamulaikum warahmatullahi wabaraktuh 

MKL : Baik bapak, waalaikum salam warahmatullahi wabaraktuh 
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Lampiran 16. Hasil Dokumentasi Penelitian 

Gambar 3. Observasi Kelas Rendah/1 
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Gambar 4. Observasi Kelas Tinggi 
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Gambar 5. Bersama Guru Kelas Rendah dan Tinggi 
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Lampiran 17. Hasil Analisis Data Tematik 

ANALISIS TEMATIK 

(Hasil Wawancara, Observasi, dan Catatan Lapangan) 

Analisis strategi guru dalam pembentukan karakter siswa 

sekolah dasar berdasarkan kurikulum 2013 

 

Langkah 1 : Biasakandiri dengan data 

Hasil wawancara 

 

Sub Fokus Hasil Refleksi 

Strategi guru dalam pembentukan 

karakter siswa kelas rendah dantinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

Hasil wawancara dari 5 responden yaitu kepala sekolah dan 2 

guru kelas rendah dan 2 guru kelas tinggi bahwa strategi yang 

dilakukan guru dalam membentuk karakter siswa yaitu 

dengan adanya pembiasaan-pembiasaan yang baik yang 

diterapkan di SDN 17 Tanjung Pandan, seperti pembiasaan 

didalam kelas yaitu berdo’a sebelum memulai pembelajaran, 

adanya tepuk PPK dan Mars PPK, menyanyikan lagu 

Indonesia raya yang bertujuan agar anak memahami pola 

karakter anak tingkat dasar seperti religius, nasionalis, integritas, 

mandiri, dan gotong royong dan pembiasaan menaati tata tertib 

disekolah, guru juga harus turut berperan memberikan 

contoh yang baik kepada peserta didiknya dengan tutut kata yang 

sopan dan baik, kejujuran dan bertanggung jawab, agar siswa 

juga bisa mencontohkan keteladanan yang baik dari guru 

itu sendiri. 

Pentingnya pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

pembentukan karakter siswa itu sangatlah penting untuk peserta 

didik, karena pembentukan karakter ini sebagian dari jati diri 

bangsa Indonesia, untuk membentuk karakter siswa dalam 

kepribadian menjadi seseorang yang lebih baik, dengan 

adanyapembentukan karakter kita bisa melihat keberhasilan 

dari apa yang telah dilakukan oleh guru seperti pembiasaan 

tentang karaker yang dilakukan 
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 disekolah dan kemudian diaplikasikan lagi oleh siswa 

dilingkungan masyarakat yang bertujuan agar siswa bisa 

berprilaku baik dengan sopan dan santun. 

Faktor pendukung dan penghambat 

pembentukan karakter siswa kelas 

Dari hasil wawancara, faktor pendukung dalam 

pembentukan karakter siswa yaitu banyaknya orang tua 

rendah dan tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 

siswa yang sudah membiasakan penerapan makna dari PPK 

ini di dalam kegiatan sehari-hari dirumah mereka, jadi 

 bukan hanya disekolah melainkan dirumah juga, faktor 

 pendukung dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

ini sarana prasana yang memadai, mempermudah guru 

 dalam membentuk karakter siswa, karena kurikulum 2013 

ini mengajarkan siswa untuk mandiri dan bisa 

 mengeluarkan pendapat dan idenya, selain itu bagi mereka 

 dari keluarga yang pembentukan karakternya sudah bagus, 

itu bisa mendukung guru untuk mempermudah dalam 

 pembentukan karakter siswa  tersebut, jadi bahwa tingkat 

pendidikan, orang tua siswa, lingkungan keluarga yang 

 harmonis,dan guru yang ramah dan membimbing ditempat 

sekolah dengan menyenangkan sangat mendukung dalam 

 pembentukan karakter siswa kelas rendah maupun kelas 

 tinggi, sedangkan faktor penghambat dalam pembentukan 

karakter siswa yaitu adanya lingkungan keluarga yang  tidak 

 kondusif seperti perceraian, orang tua yang sering 

bertengkar, adanya buliying, materi pembelajaran terlalu 

 dangkal, waktu tidak cukup untuk proses pembelajaran, 

   dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ini juga 

masih banyak guru yang masih bingung dalam 

 mengimplemtasikannya, sehingga memperlambat proses 

pembelajaran, adanya siswa yang bermalas-malasan saat 

 mengerjakan tugas sekolah (PR) malas belajar dan bahkan 

 sering ketergantungan dengan gejet mereka. 
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Hasil Catatan Lapangan 

Kelas Rendah 

Kode Refleksi 

CL-01-KR Dari hasil catatan lapangan melalui observasi siswa kelas rendah, guru membuka 

pembelajaran dengan menyapa siswa dengan salam dan berdoa sebelum memulai 

pembelajaraan, setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, Mars 

PPK dan tepuk PPK, dilanjutkan dengan guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

hari senin, 19 april 2021 tentang benda hidup dan tak hidup, dilanjutkan dengan tanya 

jawab dan diberikan tugas sekolah (PR) untuk dikerjakan dirumah, diakhiri dengan do’a 

dan bersalaman jarak jauh dikarenakan covid-19. 

CL-02-KR Dari hasil catatan lapangan melalui observasi siswa kelas rendah, guru membuka 

pembelajaran dengan menyapa siswa dengan salam dan berdoa sebelum memulai 

pembelajaraan, setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, Mars 

PPK dan tepuk PPK, dilanjutkan dengan pembahasan kemarin tugas yang diberikan guru 

dibahas bersama-sama dikelas, guru menjelaskan apa itu benda hidup dan tak hidup, dan 

guru membuat sebuah media pembelajaran dari kertas, sebuah gambaran benda hidup dan 

tak hidup untuk dipahami siswa, siswa diminta untuk mengelompokan antara benda    hidup 

dan hidup, dikarenakan waktu tidak cukup, pembelajarannya dilanjutkan besok untuk 

mengelompokan gambarnya, tetapi siswa diminta guru untuk mencari gambar benda   hidup 

dan tak hidup untuk pekerjaan rumahnya (PR) untuk mengenali benda hidup dan tak hidup 

sebelum mengelompokannya kedepan kelas, pembelajaran ditutup dan diakhiri dengan 

salam dan do’a. 

CL-03-KR Dari hasil catatan lapangan melalui observasi siswa kelas rendah, guru membuka 

pembelajaran dengan menyapa siswa dengan salam dan berdoa sebelum memulai 

pembelajaran, setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya,   Mars PPK 

dan tepuk PPK, dilanjutkan dengan pembahasan kemarin tugas untuk mengenali benda 

hidup dan tak hidup, salah satu siswa menyebutkan benda hidup dan tak hidup dan siswa 

lainnya mengelompokan gambar yang sudah dibuat gurunya kedalam masing-masing 

kelompok benda hidup dan tak hidup, setelah mengelompokan, guru mengulas materinya 

agar siswa tidak lupa dan materi tentang benda hidup dan tak hidup juga sudah selesai, 

pembelajaran ditutup dengan salam dan do’a. 
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Kelas Tinggi 

Kode Refleksi 

CL-01-KT 
Dari hasil catatan lapangan melalui observasi kelas, guru membuka pembelajaran 

dengan salam, menanayakan kabar siswa, dan berdoa sebelum memulai pembelajaraan, 

setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, Mars PPK dan tepuk PPK, 

pembelajaran dibuka dengan materi baru, yaitu membahas tentang tema 8 lingkungan 

sahabat   kita dengan   subtema 2   perubahan   lingkungan, siswa diminta untuk membuka 

buku tematiknya, siswa diminta membedakan gambarA dan B , setelah membedakan, 

mereka diminta untuk mengulas akibat jika daerah resapan air semakin berkurang, 

dikarenakan waktu pembelajaran sudah habis, pembelajaran dilanjutkan besok dan ditutup 

dengan salam. 

CL-02-KT Dari hasil catatan lapangan melalui observasi siswa kelas rendah, guru membuka 

pembelajaran dengan menyapa siswa dengan salam dan berdoa sebelum memulai 

pembelajaraan, setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, Mars 

PPK dan tepuk PPK, dilanjutkan dengan pembahasan kemarin tugas yang diberikan guru 

dibahas bersama-sama dikelas, siswa diminta maju kedepan untuk menjelaskan hasil dari 

pekerjaannya dirumah, dan ada beberapa siswa yang berani maju kedepan, setelah 

dibahas semuanya siswa diminta guru untuk menjelaskan tentang apa akibatnya jika 

daerah resapan air semakin berkurang ? semua siswa terdiam dan tidak ada yang tau 

jawabannya, dikarenakan waktu jam pembelajaran sudah berakhir, guru meminta siswa 

untuk mencari jawabannya di rumah atau dibuat menjadi pekerjaan rumah, karena waktu 

sudah habis, guru menutup pembelajaran dengan salam dan mengingatkan siswa untuk 

berdo’a sebelum pulang kerumah. 

 

CL-03-KT Dari hasil catatan lapangan melalui observasi siswa kelas rendah, guru membuka 

pembelajaran dengan menyapa siswa dengan salam dan berdoa sebelum memulai 

pembelajaran, setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya,   Mars PPK 

dan tepuk PPK, dilanjutkan dengan pembahasan kemarin tugas yang diberikan guru 

dibahas bersama-sama dikelas, setelah itu guru menjelaskan urutan peristiwa resapan air 

dan guru memutar video percobaan resapan air, dikarenakan materi sudah selesai dan 

waktu pembelajaran sudah selesai, pembelajaran ditutup dengan berdo’a dan keluar 

kelas harus di semprot handsabitaizer, dan bagi siswa ang piket hari itu harus berish- 

bersih kelas terlebih dahulu. 
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Hasil Observasi 

 

LO-01-2021 

Sub Fokus Refleksi Kelas Rendah 

Strategi guru dalam pembentukan Strategi guru dalam pembentukan karakter siswa sudah 

karakter siswa kelas rendah dan terlaksana dengan baik, terutama dikelas rendah yang sudah 

tinggi berdasarkan kurikulum 2013 terbiasa dengan pembiasan budaya sekolahnya dan pembiasaan 

 karakter dalam kegiatan belajar dan mengajarnya.   

Pentingnya pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

Pentingnya pembentukan karakter dikelas rendah, perlu adanya 

moral knowing, moral feeling dan moral action, dikelas rendah 

sudah diterapkan dan terlaksana, terutama moral actionnya. 

Faktor pendukung dan 

penghambat pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

Faktor pendukung kelas   rendah ini,   memiliki   fasilitas, 

lingkungan, budaya sekolah, dan ekstakulikuler yang baik, sedangkan 

faktor penghambatnya yaitu kurangnya perhatian orang tua, 

kurangnya komunikasi dan lingkungan kurang baik. 

LO-02-2021 

Sub Fokus Refleksi Kelas Tinggi 

Strategi guru dalam pembentukan Strategi guru dalam pembentukan karakter siswa sudah 

karakter siswa kelas rendah dan terlaksana dengan baik, di SDN 17 Tanjung Pandan diajarkan 

tinggi berdasarkan kurikulum 2013 pembiasaan-pembiasan yang baik yang membentuk karakter 

 mereka, seperti pembiasan budaya sekolahnya, pembiasaan 

 karakter dalam kegiatan belajar dan mengajarnya, pembiasaan 

 guru sebagi contoh yang baik untuk siswa dan penguatan 

 ekstrakulikuler pramuka yang bisa mendukung pembentukan 

 karakter siswa.     

Pentingnya pembentukan karakter Dikelas tinggi moral knowing, moral feeling dan moral action 

siswa kelas rendah dan tinggi penting diterapkan, karena kelas tinggi, harus bisa 

berdasarkan kurikulum 2013 membedakan mana yang baik dan tidak untuk pembentukan 

 karakternya.      

Faktor  pendukung dan Faktor pendukung kelas tinggi ini, memiliki fasilitas, 

penghambat pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

lingkungan, budaya sekolah, dan ekstakulikuler yang baik, 

sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya perhatian 

orang tua, kurangnya komunikasi dan lingkungan kurang baik. 



43 
 

Langkah 2 : Menghasilkan Kode Awal 
 

Sub Fokus 

Kode Awal 

Hasil Wawancara 

Kelas Rendah 

Catatan Lapangan 

Kelas Rendah 

Hasil Observasi 

Kelas Rendah 

Strategi guru 

dalam 

pembentukan 

karakter siswa 

kelas rendah 

dan tinggi 

berdasarkan 

kurikulum 

2013 

-Pembiasaan mandiri 

-Pembiasaan di kelas 

-Pembiasaan berdo’a 

-Pembiasaan guru 

memberikan contoh 

yang baik kepadasiswa 

-Pembiasaan keteladanan 

-Pelaksanaan 

ekstrakulikuler 

-Pembiasaan individu 

-Pembiasaan dikelas 

-Pembiasaan sekolah 

-Pembiasaan tutur kata 

dan bahasa yang baik 

-Pembiasaan bertanggung 

jawab 

-Pembiasaan kejujuran 

-Pembiasaan budaya 

sekolah 

-Pembiasaan karakter 

dalam kegiatan belajar 

dan mengajarnya 

-Pembiasaan 

bersalaman jarak jauh 

Pentingnya 

pembentukan 

karakter siswa 

kelas rendah 

dan tinggi 

berdasarkan 

kurikulum 

2013 

-Pembiasaan disekolah 

-Pembiasaan dilingkungan 

masyarakat 

-Pembiasaan sopan dan 

santun 

-Pembiasan memiliki 

kepribadian yang baik 

-Pembiasaan berdo’a 

-Pembiasaan budaya 

sekolah 

-Pembiasaan bertanya 

-Pembiasaan 

mengaplikasikan karakter 

baik 

-Pelaksanaan moral 

knowing 

-Pelaksanaan moral 

feeling 

-Pelaksanaan moral 

action 

Faktor 

pendukung dan 

penghambat 

pembentukan 

karakter siswa 

kelas rendah 

dan tinggi 

berdasarkan 

kurikulum 

2013 

Faktor pendukung 

-Penerapan PPK 

-Sarana dan prasarana 

yang memadai 

-Lingkungan keluarga 

yang harmonis 

-Guru yang 

menyenangkan 

Faktor Penghambat 

-Materi pembelajaran 

Faktor Pendukung 

-Penerapan PPK 

-Sarana dan prasarana 

yang memadai 

-Bimbingan guru yang 

baik 

Faktor Penghambat 

-Kurang fokus dalam 

pembelajaran 

-Bermalas-malasan 

Faktor Pendukung 

-Sarana dan prasarana 

yang baik 

-Budaya sekolah yang 

baik 

-Pelaksanan 

Ekstrakulikuler 

Faktor Penghambat 

-Kurang perhatiannya 

orang tua 
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 terlalu dangkal 

-Implementasi kurikulum 

2013 masih bingung 

-Malas belajar 

dikelas 

-Belum terbiasa dalam 

mengaplikasikan 

kurikulum 2013 

-Lingkungan keluarga 

yang kurang baik 

-Kurangnya 

komunikasi antara guru 

dan orang tua siswa 

Sub Fokus 
Kode Awal 

Hasil Wawancara 

Kelas Tinggi 

Catatan Lapangan 

Kelas Tinggi 

Hasil Observasi 

Kelas Tinggi 

Strategi guru 

dalam 

pembentukan 

-Pembiasaan berdo’a 

-Pembiasaan di kelas 

-Pembiasaan penerapan 

-Pembiasaan berdo’a 

-Pembiasaan dikelas 

-Pembiasaan sekolah 

-Pembiasaan tutur kata 

dan bahasa yang baik 

-Pembiasaan bertanggung 

jawab 

-Pembiasaan kejujuran 

-pembiasaan 

membersihkan kelas 

setelah pulang sekolah 

-Pembiasaan sekolah 

-Pembiasaan karakter 

dalam kegiatan belajar 

karakter siswa PPK dan mengajarnya 

kelas rendah 

dan tinggi 

berdasarkan 

kurikulum 

2013 

-Pembiasaan literasi 

-pembiasaaan 

menyanyikan lagu 

Indonesia raya 

-Pembiasaan keteladanan 

-Pembiasaan mencuci 

tangan dan mensemprot 

handsanitaizer 

-Pembiasaan 

bersalaman jarak jauh 

 -Pelaksanaan 

ekstrakulikuler 

-Pembiassan berdo’a 

sebelum pulang 

Pentingnya 

pembentukan 

-Pembiasaan disekolah 

-Pembiasaan dilingkungan 

-Pembiasaan berdo’a 

-Pembiasaan budaya 

-Pelaksanaan moral 

Knowing 

karakter siswa 

kelas rendah 

dan tinggi 

berdasarkan 

kurikulum 

2013 

masyarakat 

-Pembiasaan sopan dan 

santun 

-Pembiasan memiliki 

kepribadian yang baik 

sekolah 

-Pembiasaan bertanya 

-Pembiasaan 

mengaplikasikan karakter 

baik 

-Pelaksanaan moral 

feeling 

-Pelaksanaan moral 

action 

Faktor 

pendukung dan 

penghambat 

pembentukan 

karakter siswa 

Faktor pendukung 

-Penerapan PPK 

-Sarana dan prasarana 

yang memadai 

-Lingkungan keluarga 

Faktor Pendukung 

-Penerapan PPK 

-Sarana dan prasarana 

yang memadai 

-Bimbingan guru yang 

Faktor Pendukung 

-Sarana dan prasarana 

yang baik 

-Budaya sekolah yang 

Baik 

kelas rendah 

dan tinggi 

yang harmonis 

-Guru yang 

baik 

Faktor Penghambat 

-Pelaksanan 

Ekstrakulikuler 
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berdasarkan 

kurikulum 

2013 

menyenangkan 

Faktor Penghambat 

-Materipembelajaran 

terlalu dangkal 

-Implementasi kurikulum 

2013 masih bingung 

-Malas belajar 

-Kurang fokus dalam 

pembelajaran 

-Bermalas-malasan 

dikelas 

-Belum terbiasa dalam 

mengaplikasikan 

kurikulum 2013 

Faktor Penghambat 

-Kurang perhatiannya 

orang tua 

-Lingkungan keluarga 

yang kurang baik 

-Kurangnya 

komunikasi antara guru 

dan orang tua siswa 
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Langkah 3 : Cari Tema 

Tema : Strategi guru dalam 

pembentukan karakter siswa 

kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

Tema : Pentingnya 

pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan 

tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 

Tema : Faktor pendukung dan 

penghambat pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

Temuan Kelas Rendah Temuan Kelas Rendah Temuan Kelas Rendah 

-Pembiasaan dikelas 

-Pembiasaan berdo’a 

-Pembiasaan penerapan 

tepuk PPK dan Mars PPK 

-Pembiasaan mentanyikan 

lagu Indonesia Raya 

-Pembiasaan oleh guru 

-Memberikan contoh yang 

baik 

-Pembiassan keteladanan 

-Praktek baik pencegahan 

covid-19 

-Pembiasaan mencuci 

tangan dan mensemprot 

handsanitaizer 

-Pembiasaan bersalamaan 

jarak jauh 

-Pembiasaan membersihkan 

kelas sebelum pulang 

-Pembiasaan dalam 

ekstrakulikuler 

-Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka 

-Pembiasaan dikelas 

-Pembiasaan berdo’a 

-Pembiasaan individu 

-Pembiasaan budaya 

sekolah 

-Pembiasaan tutur kata 

bahasa yang baik 

-Pembiasaan bertanggung 

jawab 

-Pembiasaan kejujuran 

-Pembiasaan bertanya 

-Pembiasaan 

mengaplikasikan karakter 

yang baik 

-Pelaksanaan moral 

knowing 

-Pelaksanaan moral 

feeling 

-Pelaksanaan moral action 

Faktor Pendukung 

-Budaya sekolah yang baik 

-Penerapan PPK 

-Bimbingan guru 

-Guru yang menyenangkan 

-Lingkungan keluarga yang harmonis 

-Orang tua yang mengontrol anaknya 

belajar 

-Orang tua yang sering berkomunikasi 

kepada gurunya 

-Fasilitas sekolah 

-Sarana dan prasarana yang memadai 

-Adanya pelaksanaan ekstrakulikuler 

Faktor Penghambat 

-Lingkungan keluarga yang kurang 

baik 

-Kurangnya perhatian orang tua 

-Kurang fokus dalam pembelajaran 

-Malas untuk belajar 

-Materi pembelajaran terlalu dangkal 

-Belum terbiasa dalam 

mengaplikasikan kurikulum 2013 
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Tema : Strategi guru dalam 

pembentukan karakter siswa 

kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

Tema : Pentingnya 

pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan 

tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 

Tema : Faktor pendukung dan 

penghambat pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

Temuan Kelas Tinggi Temuan Kelas Tinggi Temuan Kelas Tinggi 

-Pembiasaan dikelas 

-Pembiasaan berdo’a 

-Pembiasaan PPK 

-Pembiasaan mentanyikan lagu 

Indonesia Raya 

-Pembiasaan literasi 

-Pembiasaan oleh guru 

-Memberikan contoh yang baik 

-Pembiasaan tutur kata bahasa 

yang baik 

-Pembiassan keteladanan 

-Praktek baik 

-Praktek pencegahan covid-19 

-Pembiasaan mencuci tangan 

dan mensemprot handsanitaizer 

-Pembiasaan bersalamaan jarak 

jauh 

-Pembiasaan membersihkan 

kelas sebelum pulang 

-Pembiasaan dalam 

ekstrakulikuler 

-Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka 

-Pembiasaan dikelas 

-Pembiasaan berdo’a 

-Pembiasaan individu 

-Pembiasaan PPK 

-Pembiasaan literasi 

-Pembiasaan budaya 

sekolah 

-Pembiasaan bertanggung 

jawab 

-Pembiasaan kejujuran 

-Pembiasaan bertanya 

-Pembiasaan 

mengaplikasikan karakter 

yang baik 

-Pelaksanaan moral 

knowing 

-Pelaksanaan moral feeling 

-Pelaksanaan oral action 

Faktor Pendukung 

-Budaya sekolah yang baik 

-Penerapan PPK 

-Bimbingan guru 

-Guru yang menyenangkan 

-Lingkungan keluarga yang harmonis 

-Orang tua yang mengontrol anaknya 

belajar 

-Orang tua yang sering berkomunikasi 

kepada gurunya 

-Fasilitas sekolah 

-Sarana dan prasarana yang memadai 

-Adanya pelaksanaan ekstrakulikuler 

Faktor Penghambat 

-Lingkungan keluarga yang kurang baik 

-Kurangnya perhatian orang tua 

-Kurang fokus dalam pembelajaran 

-Malas untuk belajar 

-Materi pembelajaran terlalu dangkal 

-Belum terbiasa dalam mengaplikasikan 

kurikulum 2013 
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Langkah 4 : Tinjauan Tema 

 

Tema : Strategi guru dalam pembentukan 

karakter siswa kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

Tema : Pentingnya pembentukan 

karakter siswa kelas rendah dan tinggi 

berdasarkan kurikulum 2013 

Tema : Faktor pendukung dan penghambat 

pembentukan karakter siswa kelas rendah dan 

tinggi berdasarkan kurikulum 2013 

Kelas Rendah Kelas Rendah Kelas Rendah 

Sub tema : pembiasaan dikelas 

Sub-sub tema: pembiasaan pada pagi hari 

 pembiasaan bedo’a 

 pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya 

 pembiasaan tepuk PPK dan Mars PPK 

 pembiasaan literasi 

Sub tema: praktek baik 

Sub-sub tema : praktek baik pencegahan covid-19 

 pembiasaan mencuci tangan dan 

mensemprot handsanitaizer 

 pembiasaan bersalaman jarak jauh 

 pembiasaan membersihkan kelas sebelum 

dan sesudah pembelajaraan 

Sub tema : pembiasaan oleh guru 

Sub-sub tema : pembiasaan dengan contoh 

Sub tema : jati diri bangsa 

Sub-sub tema: membentuk kepribadian siswa 

menjadi lebih baik danterarah 

 Untuk membentuk karakter positif 

 Untuk membentuk karakter jujur, 

santun, tanggung jawab, percaya diri, 

cinta tanah air, dl 

 Untuk membentuk kepribadian yang 

unggul sehingga mendorong anak 

untuk berprestasi 

Sub tema : Untuk contoh praktek baik 

Sub-sub tema : membentuk karakter baik 

siswa 

 Untuk membiasakan siswa bertanya 

 Untuk membiasakan siswa 

Sub tema : hambatan pembentukan 

karakter 

Sub-sub tema : hambatan dalam keluarga 

 kurang perhatiannya orang tua 

 kurang komunikasi orang tua dan guru 

 keluarga yang bercerai 

Sub-sub tema : hambatan dalam kelas 

 kurang fokus dalam pembelajaraan 

 belum terbiasa dengan kurikulum 

2013 

 materi pembelajaran terlalu dangkal 

Sub tema : dukungan pembentukan 

karakter 

Sub-sub tema : dukungan dari sekolah 

 sarana dan prasarana yang memadai 

 budaya sekolah yang baik 
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 memberikan contoh yang baik 

 pembiasaan keteladanan 

Sub tema : pembiasaan dalam ekstrakulikuler 

Sub-sub tema : pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler 

 ekstrakulikuler pramuka 

bertanggung jawab 

 Untuk membiasakan siswa sopan dan 

santun 

 Untuk membiasakan siswa percaya 

diri 

Sub tema : untuk pembiasaan karakter 

Sub-sub tema : pelaksanaan karakter yang 

baik 

 Untuk melaksanakan moral 

knowing 

 Untuk melaksanakan moral 

feeling 

 Untuk melaksanakan moral action 

 pelaksanaan ekstrakulikuler 

 penerapan PPK 
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Tema : Strategi guru dalam pembentukan karakter 

siswa kelas rendah dan tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 

Tema : Pentingnya pembentukan               karakter 

siswa kelas rendah dan tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013 

Tema : Faktor pendukung dan penghambat 

pembentukan karakter siswa kelas rendah dan 

tinggi berdasarkan kurikulum 2013 

Kelas Tinggi Kelas Tinggi Kelas Tinggi 

Sub tema : pembiasaan dikelas 

Sub-sub tema: pembiasaan pada pagi hari 

 pembiasaan bedo’a 

 pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya 

 pembiasaan tepuk PPK dan Mars PPK 

 pembiasaan literasi 

Sub tema: praktek baik 

Sub-sub tema : praktek baik pencegahan covid-19 

 pembiasaan mencuci tangan dan 

mensemprot handsanitaizer 

 pembiasaan bersalaman jarak jauh 

 pembiasaan membersihkan kelas sebelum 

dan sesudah pembelajaraan 

Sub tema : pembiasaan oleh guru 

Sub-sub tema : pembiasaan dengan contoh 

Sub tema : jati diri bangsa 

Sub-sub tema: membentuk kepribadian siswa 

menjadi lebih baik danterarah 

 untuk membentuk karakter positif 

 untuk membentuk karakter jujur, 

santun, tanggung jawab, percaya diri, 

cinta tanah air, dl 

 untuk membentuk kepribadian yang 

unggul sehingga mendorong anak 

untuk berprestasi 

Sub tema : Untuk contoh praktek baik 

Sub-sub tema : membentuk karakter baik 

siswa 

 untuk membiasakan siswa bertanya 

 untuk membiasakan siswa 

Sub tema : hambatan pembentukan 

karakter 

Sub-sub tema : hambatan dalam keluarga 

 kurang perhatiannya orang tua 

 kurang komunikasi orang tua dan guru 

 keluarga yang bercerai 

Sub-sub tema : hambatan dalam kelas 

 kurang fokus dalam pembelajaraan 

 belum terbiasa dengan kurikulum 

2013 

 materi pembelajaran terlalu dangkal 

Sub tema : dukungan pembentukan 

karakter 

Sub-sub tema : dukungan dari sekolah 

 sarana dan prasarana yang memadai 

 budaya sekolah yang baik 
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 memberikan contoh yang baik 

 pembiasaan keteladanan 

Sub tema : pembiasaan dalam ekstrakulikuler 

Sub-sub tema : pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler 

 ekstrakulikuler pramuka 

bertanggung jawab 

 untuk membiasakan siswa sopan dan 

santun 

 untuk membiasakan siswa percaya 

diri 

Sub tema : untuk pembiasaan karakter 

Sub-sub tema : pelaksanaan karakter yang 

baik 

 untuk melaksanakan moral 

knowing 

 untuk melaksanakan moral feeling 

 untuk melaksanakan moral action 

 pelaksanaan ekstrakulikuler 

 penerapan PPK 
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Tabel 14. Langkah 5 : Tentukan tema 

Kelas Rendah 
 

 

 

Pentingnya pembentukan karakter siswa kelas 

rendah dan tinggi berdasarkan kurikulum 2013  

-memberikan  
contoh yang 

baik  

-pembiasaan 

keteladanan  

Pembiasaan 

dengan  
contoh  

ekstarakulik 

uler pramuka   

-Unntuk 

membiaskan 

siswa 

bertanya  

-Untuk 

membiasakan 

siswa 

bertanggung 

jawab  

-Untuk 

membiasakan 

siswa sopan  

-Untuk 

membiaskkan 

siswa percaya  

-untuk 
membentuk 

karakter 

positif,      

-untuk 

membentuk 

karakter 

jujur, 

percaya 

diri,cinta 

tanah air  
-untuk 

membentuk 

kepribadian 
yang unggul  

-Untuk 

melaksanakan 

moral knowing  

-Untuk 

melaksanakan 

moral feeling  

--Untuk 

melaksanakan 

moral action  

-sarana dan 

prasarana yang 

memadai  

-budaya sekolah 

yang baik  

-pelaksanaan  

ekstrakulikuler  

- penerapan PPK  

-kurang fokus 
dalam 

pembelajaraan      

-belum terbiasa 
dengan kurikulum 

2013               

-materi 

pembelajaran 

terlalu dangkal  

-pembiasaan 
mencuci 

tangan dan 

mensemprot 

handsanitai 

zer   

-pembiasaan 

bersalaman 

jarak jauh  

-pembiasaan 

membersihka 

n kelas 

sebelum dan 

sesudah 

pembelajara 

an  

-kurang 

perhatiannya 

orang tua  

-kurang  

komunikasi 

orang tua 

dan guru  

-keluarga 
yang 

bercerai  

-pembiasaan 

bedo’a  

-pembiasaan  
menyanyikan 

lagu 

Indonesia 

Raya   

-pembiasaan 

tepuk PPK dan 

Mars PPK  
-pembiasaan 

literasi  

Pelaksanaan 

kegiatan 

ekstrakulik 

uler  

Praktek 

pencegahan 

covid-19  

Dukungan dari 

sekolah  

Pelaksanaan 

karakter yang 

baik  

Praktek 

pencegahan 

covid-19  

Membentuk 

kepribadian 

siswa 

menjadi baik 

dan terarah  

Hambatan 

dalam 

kelas  

Hambatan 

dalam 

keluarga  

Pembiasaan 

pada pagi 

hari  

Pembiasaan 

oleh guru  
Praktek baik  

Dukungan 

pembentukan 
karakter  

Hambatan pembentukan karakter  Untuk 

pembiasaan 
karakter  

Untuk 

contoh 
praktek 

baik   

Jati diri  

bangsa   

Pembiasaan 

dalam  

ekstrakuli 

kuler  

Pembiasaan 

dikelas  

Faktor pendukung dan penghambat pembentukan 

karakter siswa kelas rendah dan tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013  

Strategi guru dalam pembentukan karakter siswa 

kelas rendah dan tinggi berdasarkan kurikulum 2013   

Analisis strategi guru dalam pembentukan karakter siswa berdasarkan kurikulum 2013   
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Pembiasaan 
dengan contoh 

  

  

Pentingnya pembentukan karakter siswa kelas  
rendah dan tinggi berdasarkan kurikulum 2013  

  

  

  

  

ekstarakulik 

uler pramuka   

-Unntuk 
membiaskan 
siswa 

bertanya  

-Untuk 

membiasakan 
siswa 

bertanggung 

jawab  

-Untuk 
membiasakan 
siswa sopan  

-Untuk 

membiaskkan 
siswa percaya  

-untuk 
membentuk 
karakter 

positif,      

-untuk 

membentuk 
karakter 

jujur, 

percaya 

diri,cinta 
tanah air  

-untuk 
membentuk 
kepribadian 

yang unggul  

-Untuk 
melaksanakan 

moral knowing  
-Untuk 

melaksanakan 

moral feeling  
--Untuk 

melaksanakan 

moral action  

-kurang fokus 

dalam 

pembelajaraan      

-belum terbiasa  
dengan kurikulum 
2013               

-materi 

pembelajaran 
terlalu dangkal  

-kurang 

perhatiannya 

orang tua  

-kurang  
komunikasi 
orang tua 

dan guru  

-keluarga 
yang 

bercerai  

-pembiasaan 

bedo’a  

-pembiasaan 

menyanyikan 

lagu 

Indonesia 
Raya   

-pembiasaan 

tepuk PPK dan 
Mars PPK  

-pembiasaan 

literasi  

Pelaksanaan 
kegiatan 

ekstrakulik 

uler  

Praktek 

pencegahan 

covid-19  

Pelaksanaan 

karakter yang 

baik  

Membentuk 

kepribadian 

siswa 

menjadi baik 
dan terarah  

Hambatan 
dalam 

keluarga  

Pembiasaan 
pada pagi 
hari  

Hambatan pembentukan karakter  Untuk 

pembiasaan 

karakter  

Untuk 

contoh 
praktek 

baik   

Jati diri 

bangsa   

Pembiasaan 

dalam  

ekstrakuli 

kuler  

Pembiasaan 

dikelas  

Faktor pendukung dan penghambat pembentukan 

karakter siswa kelas rendah dan tinggi berdasarkan 

kurikulum 2013  

Strategi guru dalam pembentukan karakter siswa 

kelas rendah dan tinggi berdasarkan kurikulum 2013  

Analisis strategi guru dalam pembentukan karakter siswa berdasarkan kurikulum 2013   

 

 

Kelas Tinggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hambatan 

dalam 

kelas  

-sarana dan 

prasarana yang 

memadai  

-budaya sekolah 

yang baik  

-pelaksanaan  

ekstrakulikuler  

- penerapan PPK  

Dukungan dari 

sekolah  

Dukungan 

pembentukan 

karakter  

 
-memberikan 
contoh yang 

baik 
 

-pmbiasaan 
keteladanan 

-pembiasaan 
mencuci 

tangan dan 

mensemprot 

handsanitai 

zer   

-pembiasaan 

bersalaman 

jarak jauh  

-pembiasaan 

membersihka 

n kelas 

sebelum dan 

sesudah 

pembelajara 
an  

Praktek 

pencegahan 

covid-19  

Pembiasaan 

oleh guru  
Praktek baik  
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Lampiran 18. Triangulasi 

Tabel Triangulasi 
 

 
 

 

 

SUB FOKUS 

PENELITIAN 

TRIANGULASI 

METODE/TEKNIK 

 

 

 
KESIMPULAN 

WAWANCARA 

OBSERBVASI DAN 

DOKUMENTASI 

Strategi guru dalam Strategi guru dalam Dari hasi wawancara, observasi dan 

pembentukan pembentukan karakter dokumentasi dapat disimpulkan bahwa 

karakter siswa kelas siswa sudah terlaksana strategi yang dilakukan guru dalam 

rendah dan tinggi dengan baik, di SDN 17 membentuk karakter siswa yaitu dengan 

berdasarkan Tanjung Pandan adanya pembiasaan-pembiasaan yang baik 

kurikulum 2013 diajarkan pembiasaan- yang diterapkan di SDN 17 Tanjung 

 
pembiasan yang baik Pandan, seperti pembiasaan didalam kelas 

 
yang membentuk karak yaitu berdo’a sebelum memulai 

 
ter mereka, seperti pembelajaran, adanya tepuk PPK dan Mars 

 
pembiasan budaya PPK, menyanyikan lagu Indonesia raya 

 
sekolahnya, pembiasaan yang bertujuan agar anak memahami pola 

 
karakter dalam kegiatan karakter anak tingkat dasar seperti religius, 

 
belajar dan mengajarnya, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong 

 
pembiasaan guru sebagi royong dan pembiasaan menaati tata tertib 

 
contoh yang baik untuk disekolah, guru juga harus turut berperan 

 
siswa dan penguatan memberikan contoh yang baik kepada 

 
ekstrakulikuler pramuka peserta didiknya dengan tutut kata yang 

 
yang bisa mendukung sopan dan baik, kejujuran dan bertanggung 

 
pembentukan karakter jawab, agar siswa juga bisa mencontohkan 
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 siswa keteladanan yang baik dari guru itu sendiri 

Pentingnya Pentingnya pembentukan Dari hasil wawancara, observasi dan 

pembentukan karakter dikelas rendah, dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa 

karakter siswa kelas perlu adanya moral pembentukan karakter siswa itu sangatlah 

rendah dan tinggi knowing, moral feeling penting untuk peserta didik, karena 

berdasarkan dan moral action, dikelas pembentukan karakter ini sebagian dari jati 

kurikulum 2013 rendah sudah diterapkan diri bangsa Indonesia, untuk membentuk 

 
dan terlaksana, terutama karakter siswa dalam kepribadian menjadi 

 
moral actionnya. seseorang yang lebih baik, dengan adanya 

  
pembentukan karakter kita bisa melihat 

  
keberhasilan dari apa yang telah dilakukan 

  
oleh guru seperti pembiasaan tentang 

  
karaker yang dilakukan disekolah dan 

  
kemudian diaplikasikan lagi oleh siswa 

  
dilingkungan masyarakat yang bertujuan 

  
agar siswa bisa berprilaku baik dengan 

  
sopan dan santun. 

Faktor pendukung Faktor pendukung kelas Dari hasil wawancara, observasi dan 

dan penghambat rendah ini, memiliki dokumentasi dapat disimpulkan bahwa 

pembentukan fasilitas, lingkungan, faktor pendukung dalam pembentukan 

karakter siswa kelas budaya sekolah, dan karakter siswa yaitu banyaknya orang tua 

rendah dan tinggi ekstakulikuler yang baik, siswa yang sudah membiasakan penerapan 

berdasarkan Sedangkan faktor makna dari PPK ini di dalam kegiatan 

kurikulum 2013 Penghambatnya yaitu sehari-hari dirumah mereka, jadi bukan 

 
Kurangnya perhatian hanya disekolah melainkan dirumah juga, 

 
Orang tua, kurangnya Faktor pendukung dalam 
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 Komunikasi dan 

lingkungan kurang baik 

mengimplementasikan kurikulum 2013 ini sarana 

prasana yang memadai, mempermudah guru 

dalam membentuk karakter siswa, karena 

kurikulum 2013 ini mengajarkan siswa untuk 

mandiri dan bisa 

mengeluarkan pendapat dan idenya 
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Lampiran 19. MemberCheck 
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MEMBER CHEK TEMUAN 

HASIL PENELITIAN 

 

 

NO 
 

Item Yang dicek 
Keterangan 

Valid Tidak 

1 Hasil wawancara (Transkip) √  

2 Hasil Temuan Penelitian √  

3 Hasil Analisis Data √  

4 Kesimpulan √  

5 Foto Kegiatan wawancara √  
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Lampiran 20. Kartu Kehadiran Bimbingan Skripsi Pembimbing Utama 
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Lampiran 21. Kartu Kehadiraan Bimbingan Skripsi Pembimbing Pendamping 

 

KARTU KEHADIRAN 

BIMBINGAN SKRIPSI 

Pembimbing Pendamping 

 

 
 

Nama : Nursetiah 

 

NIM : H. 1710085 

 

Program Studi : Pendidikan Guru SekolahDasar Nama 

Pembimbing : Dr. La Ode Amril, M.Pd 

Judul Skripsi : Analisis Strategi Guru Dalam Pembentukan Karakter Siswa 

Sekolah Dasar Berdasarkan Kurikulum 2013 

No. Telepon 087869769681 

 

No Tanggal Materi Bimbingan Tanda Tangan Pembimbing 

1 19-02-2021 -  Perkenalan 

-  Pengajuan judul skripsi 

-  Pengarahan judul skripsi 

-  Arahan BAB 1,2,3 
 

2 21-02-2021 
- Bimbingan proposal skripsi 

 

3 16-03-2021 - Sidang seminar proposal  

4 18-03-2021 - Revisi BAB 1,2,3 
 

5 31-03-2021 - Revisi BAB 1,2,3 
 

6 07-04-2021 - Revisi BAB 1,2,3 
 

7 15-04-2021 - Revisi BAB 1,2,3 
 

 15-04-2021 - Revisi instrum en wawan cara 
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 23-05-2021 - Revisi analisis tematik 
 

 24-05-2021 - Revisi BAB 4,5 
 

 27-05-2021 - Revisi BAB 4,5 
 

 3-06-2021 -  Revisi BAB 4,5 

-  Bimbingan artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belitung, 7 Mei 2021 
Mengetahui Ketua/Sekretaris Prodi 

 

 

Dr. Helmia Tasti Adri, M.Pd.SI. 
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Lampiran 22. Kartu Kehadiran Seminar Proposal 
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Lampiran 23. Kartu Persyaratan Ujian Skripsi 
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