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Abstract

Characterseducationisanefforttocreateagenerationofpeoplewhoaresmartand

goodcitizenshiporhaveanoblecharacterandpesonaltyofindonesia.Thesuccessof

charactereducationimpliesthatlearningisnotnecessarilyseenfrom theperpestiveofthe

cognitive domain only butratherhow the balance ofthe cognitive,affective,and

psychomotordomainswhoseoriginsaretorealizeawholeperson.Thecurrentcondition

oftheCovid-19pandemicisachallengefortheworldofeducation,espeseallyformal

educationintheefforttoeducatethenation’scharacter.Dominantlearningisnotdone

facetoface,soitbecomesachallengeforteachersinthecharactereducationprosess.On

theotherhandwillprovideopportunitiesforstudentstoactualizethevaluesofcharacterin

thecommunityinanefforttoparticipateinthepreventionandhandlingofCovid-1.This

researchisaqualitativedescriptivestudyofliteraturethatseekstoprovidesolutionsto

how charactersedcation iscarried outwhen learning isstillongaing through online

methodsatjuniorhighschool.Thestrategyofferedisa

Abstak

Pendidikankarakteradalahupayamewujudkangenerasibangsayangcerdasdanbaik

(smartandgoodcitizenship)ataumemilikiahklakmuliadanberkepribadianIndonesia.

Keberhasilanpendidikankaraktermengisyaratkanpembelajarantidaksertamertadilihat

daripesepektifranahkognitifsajamelainkanbagaimanakeseimbanganranahkognitif,

afektif,dansaatinimenjaditantanganbagiduniapendidikankhususnyapendidikanformal

dalam upayapendidikankarakterbangsa.Pembelajarandominantidakdilakukandengan

tatapmuka,sehinggamenjaditantangangurudalam prosespendidikankaraktertersebut.

Disisilainakanmemberikankesempatanbagipesertadidikdalam mengaktualisasikan



nilai-nilai karakter di masyarakat dalam upaya keikutsertaan pencegahan dan

penanggulanganCovid-19.Penelitianinibersifatdeskriptifkualitatifdenganstudiliteratur

yang berusaha memberikan solusibagaimana pendidikan karakterdilakukan ketika

pembelajaranberlangsungdenganmetodedaringpadapendidikanusiadini.Strategiyang

ditawarkanadalahstrategipendidikankaraktermultipleintelegencesberbasisportofolio.

Keywords:Maksimum 5katakuncidipisahkandengantandakoma.[FontTimesNew

Roman11spasitunggal,dancetakmiring]

A.Pendahuluan

Keberhasilanprosespendidikantidak

terlepas dari bagaimana proses

perencanaan, implementasi serta

kebijakanpenunjangyangyangdilakukan

secara berkesinambungan. Karena

pendidikan merupakan modal dasar

pembangunanmakasetiapnegarasudah

barang tentu menempatkanya pada

tujuanutama.Halinijugasesuaidengan

tujuan terbentuknya Negara Kesatuan

Republik Indon esia yang akhirnya

tertuang dalam pembukaan UU 1945

alenia IV, diantaranya adalah

“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa “.

Karena para founding fathers sadar

bahwa pendidikan merupakan sarana

utama dakam mengubah peradaban

bangsakearahyanglebihbaik.

Sesuai UU No. 20 tahun 2003

dijelaskanpendidikanmerupakanusaha

sadardanterencanauntukmewujudkan

suasanabelajardanprosespembelajaran

agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensidirinya untuk

memilikikekuatan spiritualkeagamaan,

pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, ahklak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat,bangsa,dan negara.Oleh

karena itu keberhasilan suatu proses

pembelajaranditentukanolehfactorguru,

sarana-prasarana,lingkungandansydah

tentupesertadidikitusendiri,memiliki

kemauan atau motivasi untuk dapat

secara aktif mengembangkan potensi

dirinya. Sehingga tujuan pendidikan

dalam rangka mempersiapkan generasi

yangunggulberdayasaingdanmemiliki

kepribadian ataukarakterbangsadapat

secara optimaldicapaisesuaiamanat

undang-undangtersebut.

Tujuan pendidikan merupakan

upaya bagaimana membentuk generasi

yang seutuhnya artinya memiliki

kecerdasan intelektual,sikap yang baik

dandenganketerampilanyangdiperlukan

dalam menjalanihidupdimasyarakat.Hal

inilah yang menjaditugas guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran

sebagaibagian dariproses pendidikan

untukdapatmenghasilkanpembelajaran

yang ouputnya adalah keseimbangan

capaiankognitif,afektifatausikapdan



psikomotor.Olehkarenaitudalam proses

pembelajarankewajibandanperanguru

sangatlah vital, guru harus mampu

sebagai fasilitator maupun

mengidentifikasisegalakeunggulan dan

kelemahan model-model pembelajaran

yang akan diterapkan sehingga benar-

benarmenciptakan suatu pembelajaran

yangefektif,karenaguru“mengajarpada

dasarnya adalah suatu usaha untuk

menciptakan kondidi atau sistem

lingkungan yang mendukung dan

memungkinkan untuk berlangsungnya

prosesbelajar”(Sardiman,2011).

Pada masa pandemi covid-19 ini

Pemerintah mengeluarkan kebijakan

tentang bagaimana pelaksanaan

pembelajaran daring dan luring.Dalam

KamusBesarIndonesiadiartikandalam

jaringan, terhubung melalui jejaring

computer, internet, dan sebagainya.

Pebelanjaran during dilaksanakan

sebagai langkah tepat untuk dapat

mencegahdanmenekanpenularanvirus

Covid-19, pun peserta tidak akan

ketinggalanpelajaransebagaimanayang

telah direncanakan dalam kurikulum

selama satu tahun ajaran. Walaupun

pemerintah sudah mengeluarkan

kebijakan New Normalyang tujuanya

adalah menghidupkan kembali sektor

perekonomianyangsudahkuranglebih8

bulan lumpuh akibatdampakCovid-19,

akantetapisektorpendidikankhususnya

pembelajaran di sekolah belum

sepenuhnya berani dibuka oleh

pemerintah.Halinidikarenakaanakusia

sekolahmerupakananakyangcenderung

masihlabildansenangakanberkumpul

dengan teman-temannya sehingga

memungkinkan terjadinya penyebaran

virus tersebut. Oleh karena itu

pembelajaran yang dilakukan saat ini

bersifatduringyangsifatnyajarakjauh.

Sudah barang tentu menjaditantangan

tersendiri bagi guru dalam rangka

capaian hasilbelajar terutama dalam

pendidikankarakteranak.

Pendidikan karakter merupakan

penciptaan lingkungan sekolah yang

membantu siswadalam perkembangan

etika,tanggungjawabmelaluimodel,dan

pengajaran karakteryang baik melalui

nilai-nilaiuniversal(Berkowits & Bier,

2005). Dengan pembelajaran yang

dilakukan diluar lingkungan sekolah

dalam halinimenggunakanpembelajaran

daring yang sifatnya jauh,memberikan

tugas dan tanggungjawab ekstra serta

tantangan bagi guru untuk mampu

menciptakan lingkungan pembelajaran

dalam upuya perkembangan etika,

tanggungjawab dan karakter peserta

didiktersebut.Karena metode evaluasi

daripendidikan karaktersalah satunya

dengan observasilangsung oleh guru,

yang mengamatisikap atau perubahan

sikapbaruyangmunculpadadiripeserta

didik.Belum lagikendalayangdihadapi

guru dalam penerapan pembelajaran

daring misalnya penguasaan teknologi,

kendala jaringan internet dan inovasi



pengintegrasian pendidikan karakter

pada pembelajaran daring yang seolah

barubooming ketikapandemiCovid-19

terjadi.

Karaktersangatdipengaruhioleh

lingkungan dimana individu ini

berkembang. Walaupun karakter bisa

juga dipengaruhioleh factor bawaan,

namunhalitupresentasenyasangatlah

kecil.Seorang anak yang tumbuh dan

berkembang dilingkungan moralyang

baik,tentu akan menjadianak yang

memilikimoralyang baik,begitupula

sebaliknya.Karaktertidakmunculbegitu

saja,namun berproses darilingkungan

yang di kontruksikan secara terus

menerussecarasimultan.(Lickona,2012).

Ahmad (2017) menyatakan bahwa

karakterbisadibentukdandikondisikan

oleh seseorang. Dalam hal ini bisa

dikondisikan oleh guru disekolah dan

paraorangtuadirumahsertalingkungan

masyarakat. Guru dan orang tua

mempunyai peranan penting dalam

pembentukkankarakteranak(Wulandari

&Kristiawan,2017).Gurudanorangtua

harusmenyediakanataumengkondisikan

wadah yang subur sebagai tempat

penyamaian nilai-nilai karakter yang

nantinya dapat membentuk setiap

individu memiliki pembeda yang

mencirikandanmemilikiperilakumoral

yangbaik.

Memang sebenarnya lingkungan

keluarga merupakan lingkungan yang

yangbaikdalam mengembangkansikap

atau karakter positif anak. Keluarga

merupakan lingkungan awal seorang

anak melakukan interaksi,mengalami

tumbuh kembang secara fisik dan

emsinya(Hulukati,2015).Selamainijuga

sesungguhnya anak lebih banyak

berinteraksidirumah,walaupunselama

ini mata kita seakan hanya fokus

terhadap pendidikan dalam hal ini

mengembangkankarakteranakdisekolah.

Tetapi dirumah semestinya menjadi

tempatyangbaikdanbahkanlebihbaik

untuk melakukan pengembangan sikap

karakter tersebut. Interaksi ini akan

membentuk pola yang baik,

mengakrabkan para anggota keluarga

dengan berkomunikasi secara intens,

sehinggamemilkiqualitytimeyangbaik

pula(Prasetiawan,2016).Disinilahorang

tua mempunyaibanyak waktu dalam

membentuk karakter anaknya agar

memilikikarakteryang baik dan kuat.

Tentuorangtuaharusmenjadiseorang

pendidik,menggantikangurudisekolah,

mengambilperan yang sentralsebagai

life educator dirumah selama masa

pandemiini.Inilahsaatnyakondisiyang

baikdiharapkanmomentum penanaman

halyangpositifbagianak(Anwar,2013).

Pemerintah telah mengeluarkan

PeraturanPresidenNomor87tahn2017

tentangpenguatanPendidikanKarakter.

Tujuan dari Perpres ini tentu untuk

membentuk pribadi bangsa yang

berbudaya melaluipenguatan nilai-nilai

karakteryangdigalidaribudayabangsa



Indonesiasendiri.Penguatanpendidikan

karakteryangdiangkatPPK iniadalah

merupakanupayapemerintahdibawah

satuan pendidikan untuk memperkuat

karakter peserta didik melalui

harmonisasiolah hati,olah pikir,olah

raga,melibatkantigasatuanpendidikan

yaitusekolah,keluargadanmasyarakat.

Kemudian ditindak lanjuti dengan

Permendikbud Nomor 20 Tahun2018

tentang Penguatan Pendidikan Karakter

(PPK),memperkuat pendidikankarakter

yaitu dengan melaksanakan pendidikan

karakteryang berdasarasas pancasila

denganmenanamkansikapreligius,jujur,

toleran,disiplin,bekerja keras,kreatif,

mandiri,demokratis,rasa ingin tahu,

semangatkebangsaan,cinta tanah air,

menghargaiprestasi,komunikatif,cinta

damai, gemar membaca, peduli

lingkungan, peduli social, dan

bertanggung jawab. Semua sikap

tersebutmerupakan penjabaran dari5

(lima) nilai pokok yaitu religiusitas,

nasionalisme, kemandirian, gotong

royong,danintegritas.

. Inilahmomentum yangbaikbagi

semua pihak,baikguru dan orang tua

untuk mengembangkan pendidikan

karakteranak.Saatini24 jam anak

beradadiruamah,sehinggasangattepat

guru dan orang tua berkolaborasi

mendesainpolapendidikankarakteryang

baikselama pembelajaran jarak jauh di

rumahini.Kualitaskomunikasiorangtua

dan anak yang semakin baik akan

meningkatkan kepercayaan anak

terhadaporangtuannya(Badudu,2019).

Di sinilah seharusnya orang tua

mengambil peran sebagai pendidik

karakteryanghandal.Pendidikankarakter

dilingkungan keluarga harus bisa di

optimalkan dalam kondisiini.Jangan

dibiarkan terlewat begitu saja. Inilah

momentum yang baik untuk menebar

benih karakter tersebut. Wadah atau

tempatpenyemaiyan sudah cukup baik

tinggalbagaimana cara penyemaiyan.

Tentutidaksemuaorangtuapaham akan

halitu.Disampingitu,sangatdiperlukan

bantuan guru disekolah untuk tetap

melakukansinergritasdenganparaorang

tuaselamapandemiini.

Disekolah, penguatan pendidikan

karakterinitelahdilakukandenganbaik

yaitu dengan menyelipkan nilai-nilai

karakter ini pada setiap aktivitas

pembelajaran (Dalyono &

Lestariningsi,2016).Namunhalinitidak

akan berjalan maksimal karena

semestinya pendidikan karakter harus

melibatkan semua aspek lingkungan

secaragarisbesaryaitusekolah,keluarga,

dan masyarakat (Supranoto,2015). Di

masyarakatpolapendidikankarakterini

sebenarnya telah di lakukanmelalui

aturannormasertakearifanlokalyang

berlaku dimasyarakat,sehingga setiap

individuakandibatasidandiluruskanoleh

aturannormasertakearifanlokaltersebut

sehinggamenjaditerbiasadalam sikap

karakter yang sesuai di terima di



masyarakat itu sendiri (Ruyadi,2010).

Sedangkan pendidikan karakter di

lingkungankeluarga

merupakan pendidikan karakterterbaik

yangbisadilakukan.Namun,selamaini

usahaoptimalisasipendidikankarakterdi

lingkungankeluargainikurangmaksimal

atau belum dikonsep dengan baik

(Syarbini,2014). Karena kurangnya

kesadaran orang tua dalam pendidikan

karakteruntukanaknya,kesibukanorang

tua, dan ketidaktauan orang tua

bagaimana cara membentuk karakter

anakyangbaik(Muslikhin,2019).

Berdasarkan hasilobservasiyang

telah penulis lakukan. Penulis

menemukanbahwaselamapembelajaran

daring dikelompok B,karakter anak

berubah-ubah. Dimana penulis

menemukanadaanakyangketikadiajak

untuk belajar titik fokus anak mulai

terganggudanadaanakyangketikadi

ajakbelajar,anaktersebutmaumengikuti

arahan atau pembelajaran diTK Aulia

Perip Kendari, penulis lebih jauh

mengetahui tentang bagaimana

tumbuhnyapendidikankarakterdidalam

lingkungan keluarga selama

pembelajaran daring ini. Nilai-nilai

karakterapayangbisatumbuhdlam diri

anak selama pembelajaran daring

dirumah ini.Serta mengapa nilai-nilai

karaktertersebutmamputumbuhdalam

dirianakselamapembelajarandaringdari

rumah ini.Tujuan penelitian iniadalah

memberikan gambaran inovasi guru

dalam prosespembelajaran daring dari

rumah agartetap menyenangkan dan

mampu mengakomodir tujuan

pembelajaran teruatama pendidikan

karakter.Karenapadadasarnyamengacu

pada prinsip pelaksanaan BelajarDari

Rumah (BDR) sesuai dengan Surat

Ederan(SE)MendikbudNo.4tahun2020

diantaranya:kegiatanBelajarDariRumah

dilaksanakan untuk memberikan

pengalamanbelajaryangbermaknabagi

anak, tanpa terbebani tuntutan

menuntaskanseluruhcapaiankurikulum.

B.MetodePenelitian

Jenispenelitian

Desain penelitian yang digunakan

pada penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif fokus

terhadap investigasikualitas hubungan,

aktivitas,situasidan material(Fraenkel

and Wallen, 2008). Penelitian ini

merupakanpenelitiandeskriptifkualitatif

dimana seting, tempat, kondisi dan

situasinyasebagaidatalangsung,serta

penulis memilikiperan sntralsebagai

kuncidarikeseluruhaninstrumentyang

ada (Key Instrument) (Gerring,2007).

Lebihlanjut,Nunan(1992)menyatakan

bahwapenelitianjenisdeskriptifkualitatif

inisangatcocokuntukmenginvestigasi

orang,kejadian,kelompok orang,serta

institusitertentu.

Dalam penelitian ini penulis

menganalisis tentang Pendidikan

Karakter yang tumbuh subur selama



PendidikanJarakJauhdariRumahpada

masa PandemiCovid-19.Penelitian ini

dilaksanakandiTK AuliaPeripKendari,

PengenalanLapanganPersekolahan(PLP)

yangdilaksanakanmulaidaritanggal14

september2020dimanakebijakanBDR

(BelajarDariRumah)sudahditerapkandi

TKAuliaPeripKendari.Adapundatayang

digunakan yaitu hasildariwawancara

terhadap guru kelas dan orang tua

pesertadidik

C.HasilDanPembahasan

Pendidikankarakteradalahsuatuhal

yangmutlakharusdilaksanakankarena

pada dasarnya semua guru sebagai

pendidik memiliki tujuan yang sama

dalam membentuk karakter bangsa.

Tidak serta merta pendidikan karakter

menjaditanggungjawab daripendidikan

moralataubudipekertidanpendidikan

Pancasila(Santika,2019:79),melainkan

menjaditanggungjawab semua bidang

studi.Olehkarenaituketikapelaksanaan

kurikulum 2013,keseimbangan ranah

pembelajaranantarkognitif,afektifdan

psikomotormenjadiouputyang mutlak

sebagai bagian pendidikan karakter

bangsa.

Karakter merupakan watak

seseorangatauahlakyangdiperolehdari

internalisasi dengan lingkungannya.

Karakterseseorang akan menjadibaik

apabila didasarkan dengan nilai-nilai

moral dan etika yang berlaku dan

disepakatimasyarakat.Lickona (1992)

“Menekankanpentingnyatigakomponen

karakteryangbaik(componentsofgood

character),yaitu moralknowing atau

pengetahuantentangmoral,moralfeeling

atauperasaantentangmoral,danmoral

action atau perbuatan moral”.Karakter

yang baik akan munculsetelah ketiga

komponen karakter tersebut bisa

terpenuhidalam dirianak.Lebih lanjut

Nopan Omeri (2015) menyatakan

karakter merupakan perpaduan antara

moral,etika dan akhlak.Morallebih

menitiberatkanpadakualitasperbuatan,

tindakan atau perilaku manusia atau

apakahperbutanitubisadikatakanbaik

atau buruk, atau benar atau salah.

Sebaliknya,etika memberikan penilaian

tentang baik dan buruk.,berdasarkan

norma-norma yang berlaku dalam

masyarakattertentu,sedangkan akhlak

tatanannya lebih menekankan bahwa

padahakikatnyadalam dirimanusiaitu

telah tertanam keyakinan dimana

keduanya(baikdanburuk)ituada.Factor

-faktor ini saling berkaitan dan

mendukung satu sama lainnya dalam

membentuk kepribadian seorang anak

(Santikadkk,2019:58).



Pendidikan karakter memiliki tiga

fungsi utama. Pertama, fungsi

pembentukan dan pengembangan

potensi.Pendidikankaraktermembentuk

danmengembangkanpotensianakagar

berpikiran baik, berhati baik, dan

berperilaku sesuai dengan falsafah

Pancasila.Kedua,fungsiperbaikandan

penguatan. Pendidikan karakter

memperbaiki dan memperkuat peran

keluarga, satuan pendidikan,

masyarakat,dan pemerintah untuk

berpartisipasidan bertanggung jawab

dalam mengembangkan potensiwarga

negara dan pembangunan bangsa

menujubangsayangmaju,mandiri,dan

sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring.

Pendidikan karakter memilih budaya

bangsa dan karakter bangsa yang

bermartabat (Zubaidi, 2011). Dengan

demikianpembentukankarakterbangsa

iniharus melibatkan sinergitas ketiga

komponen pendidikan antara lain

pendidikan informal,formal,dan non

formal.

Berlakunya Peraturan Menteri

Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia

No.4Tahun2020tentangpembelajaran

daringgunamencegahpenyebaranCovid

-19,mengisyaratkan pembelajaran yang

mengkolaborasikan peran guru,peserta

didik ,dan orang tua dalam proses

pembelajaran. Selain itu dimasa

pandemicCovi-19sekarangini,kebijakan

pemerintah dalam menerapkan social

distancing bagi seluruh masyarakat

menyebabkan segala kegiatan diluar

rumahdikurangidanpekerjaandilakukan

darirumah(workfrom home).Tentuini

membuatwaktu bersama keluarga di

rumah menjadilebih banyakdan wajib

dimanfaatkan dengan baik.Darikaca

mata pendidikan, dimasa pandemi

sekaranginimerupakankesempatanbaik

untukorangtuaterlibatsecaralangsung

dalam proses pembelajaran anaknya.

Peran orang tua dalam pembelajaran

memilikiperananyangsangatstrategis

dalam dalam pencapaian pembelajaran

yanghendakdicapai.

Pelaksanaanpembelajarandaringatau

jarak jauh yang melibatkan orang tua

dalam pembelajarannya diharapkan

mampumenekankanpenumbuhannilai-

nilai karakter bagi anak. Pengukuran

terhadappenumbuhannilai-nilaikarakter

anak selama selama masa pandemi

covid-19dikakukandenganobservasidan

wawancaraterhadap orang tuapeserta

didik. Berdasarkan hasil wawancara

melaluiorang tua peserta didik diTK

AuliaPeripKendari,diperolehdatalima

nilai-nilai karakter yang dominan

dikembangkan selama masa pandemi

covid-19adalahsebaiberikut.

1.MenumbuhkanNilai-nilaiKarakter

Menurut Badan Penelitian dan

Pengembangan, pusat kurikulum

Kementrian Pendidikan Nasional(2010)

menjelaskanReligius:adalahsikap dan

perilaku yang patuh dan melaksanakan



ajaran agama yang dianutnya,toleran

terhadappelaksanaanibadahagamalain,

danhiduprukundenganpemelukagama

lain.Salah satu strategiatau metode

yang dipergunaka dalam membentuk

karakter religious adalah dengan

pembentukan kebiasaan yang baikdan

meningggalkan yang buruk melalui

bimbingan, latihan dan kerja keras.

Pembentukan kebiasaan tersebutakan

menjadi sebuah karakter seseorang.

Maka karakter yang kuat biasanya

dibentuk oleh penanaman nilai yang

menekankantentangbaikdanburuk.Nili

inidibangun melaluipenghayatan dan

pengalaman. Pembentukan karakter

religius terhadap anak dapatdilakukan

jika seluruh stake hoders pendidikan

termasuk orang tua dan keluarga ikut

berpartisipasidanbeperanserta.

Darihasilwawancara terhadap

orang tua peserta didik ,sebanyak 5

orangmenyatakanbahwadalam pikiran,

perkataan dan tindakannya

mengupayakan berdasarkan pada nilai-

nilaiketuhananatauagama.Padamasa

pandemiccovid-19ini,orangtuaselalu

melibatkan anaknya untuk ikut

melakukan persembahayangan,sebaga

upaya selalu memohon kepada Tuhan

Yang Maha Esa agardiberituntunan,

kesehatandanterhindardarimarabahaya.

Selain itu itu membiasakan dan

memberikan teladan kepada anak

tentang nilai-nilai religius dalam

kehidupan sehari-hari,

seperti:bersembahyang.jujur,syukur, dan

toleransi.

Pengimplementasian nilai-nilai

religius dalam kehidupan sehari-hari

secarara konsisten dan

berkesinambungan akan membentuk

sebuah kebiasaan. Pembiasaan

merupakansebuahupayayangdilakukan

untuk membiasakan anak agarbrfikir,

bersikap,dan bertindak sesuaidengan

tuntutan ajaran agama. Pembiasaan

adalah proses pembentukan sikap dan

perilaku yang relati menetap melalui

prosespembelajaranyangberulang-ulang.

Pembiasaan mendorong dan

memberikan ruang kepada anak pada

teori-teoriyang membutuhkan aplikasi

langsung, sehingga teori yang pada

mulanyaberatmenjadilebihringanbagi

anakbilaseringkalidilaksanakan.

2.MenumbuhkanNilaiKarakterDisiplin

Disiplin adalah sebuah tindakan

yangmenunjukanperilakuperilakutertib

danpatuhpadaberbagaikententuandan

perilaku. Selain itu disiplin juga

dipandang sebagai cerminan budaya

suatubangsa.Menurutkurniawan,(2013)

menjelaskan bahwa bangsa yang

memilikiperadaban dan budaya yang

tinggimemilikitingkatkedisiplinanyang

tinggi.Disiplinterbentukmelaluiproses

tingkah laku yang menunjukan nilai

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan,

keteraturandanketertiban.

Dimasapandemicsepertiini,tingkat

kedisiplinan masyarakat tengah diuji



karena untuk memutuskan mata rantai

penularanvirusCovid-19inidibutuhkan

kedisiplinan masyarakat untuk selalu

menerapkan protokol kesehatan yang

dianjurkan pemerintah. Dari hasil

wawancara yang dilakukan terhadap

orangtuapesertadidik,sebanyak5orang

responden menyatakan bahwa sikap

disiplin memilikiartipenting bagidiri

sendiridan orang lain.Pengembanga

disiplinpadaanakpadamasapandemiini

adalah dengan mengikuti protokol

kesehatan, seperti: (1) selalu

menggunakanmasker.(2)membudayakan

mencucitangandengansabundiairyang

mengalir atau menggunakan hand

sainitazerketikaakanmenyentuhwajah.

Dalam upaya membudayakan mencuci,

anak-anakdiajarkancaramencucitangan

yang benar dan menugaskan anak

membuatsebuah video cara mencuci

tanganyangbenar.(3)menjagajarak1,5

meter.(4)selalumenjagaimunitastubuh

dengan makan-makanan yang bergizi

seimbangdanberolahragasecarateratur.

3.MenumbuhkanNilaiKarakterKreatif

MenurutKurniawan (2013),kreatif

merupkansebuahkinerja.Kinerjadalam

mewujudkan ide dan gagasan melalui

serangkaian kegiatan intensif untuk

menghasilakansebuahkaryacipta.Karya

cipta yang berupa gagasan,kegiatan,

karya artefak,sampaiperforma yang

memilikikeunikankhususyangmenarik

minatbanyakorang.Menumbuhkannilai

karakterkraetifpadaanaksejakdiniakan

menjadikanpribadiyangulet.

Pemberiantugaspembelajaranyang

berbasis masalah dapat merangsang

kreatifitas anak. Berdasarkan hasil

wawancara dengan beberapa guru TK

Aulia Perip Kendari, terungkap

kekagumangurumelihathasilkreatifitas

peserta didik yang penuh dengan

kreatifitas.

Kreatifitas merupakan salah satu

keterampilanyangdibutuhkanpadaabad

21,sehinngaperludikembangkansejak

dini.Pada masa pandemiCovid-19 ini

merupakan momentum untuk

mengembangkan kreativitas sesuai

denganminatdanbakatanak.Menurut

Samanidan Haryanto (2012),terdapat

indikator-indikatoryangdapatdigunakan

sebagaiacuanuntukpembentukannilai

karakter kreatif pada anak,yaitu:(1)

menampilkan sesuatu secara unik dan

menampilkan ide baru. (2) berani

mengambilkeputusandengancepatdan

tepat. (3) Ingin terus berubah dan

memanfaatkanpeluangbaru.(4)Mampu

menyelesaikansecarainovatif,luwesdan

kritis.

4.MenumbuhkanNilaiKarakter

Mandiri

Nilai karakter mandiri merupakan

sikapdanperilakutidaktergantungpada

orang lain dan mempergunakan segala



tenaga, pikiran dan waktu untuk

merealisasikanharapan,mimpidancita-

cita. Menurut Kemndikbud (2017)

menyebutkananakyangmandirimemiliki

etos kerja yang baik dan tangguh,

berdaya juang, professional, kreatif,

keberanian, dan menjadi pembelajar

sepanjanghayat.

Berdasarka hasilwawancara yang

telah dilakukan pada orang tua anak,

orangtuamenyadaribahwasikapmandiri

penting dalam kehidupan anaknya.

Selamakegiatanpembelajarandirumah,

orang tua anak menyatakan anaknya

dibiasakanmengerjkanhal-halsederhana

secaramandiri,mulaidarianakbangun

tidur untuk merapikan tempat tidur,

mandisendiridanmengambilmakanan

sendiri. Diawal diberlakukannya

pembeljaranjarakjauhataudaringtugas

yangdiberikanolehgurudirumahbelum

mampu dilakukan sepenuhnya secara

mandiri oleh anak, dan seringkali

memerlukanbantuanorangtuanya.Hal

initidak terlepas daripembelajaran di

sekolah selama ini cenderung

mengandalakan pembelajaran

konvensionalyangtidakdapatmembantu

mengembangkansikapkemandiriananak.

Namun setalah berlangsung beberapa

bulanmasapandemiini,anak-anakmulai

belajar secara mandiri untuk

mengerjakantugas-tugasyangdiberikan

kepadanya. Hal ini terlihat dari

kemampuan anak-anak membuatvideo

yangtemanyaditentukangurunya.Anak-

anak begitu antusius dan kreatif,

sehingga menghasilkan karya yang

sesuaidengankeinginannya.

Asmani(2011)berpendapatbahwa

tujuan pendidikan karakter mandiri

merupakan penenaman nilai-nilai

kemandirian dalam diri anak dan

pembaruantatakehidupanbersamayang

lebih menghargai kebebasan individu.

Senadadenganpendapattersebut,selain

itu Hasan (Zubaedi,2011) menyatakan

bahwa pendidikan karakter mandiri

secara perinci memiliki lima tujuan.

Pertama,mengembangkanpotensinilai-

nilai karakter bangsa. Kedua,

mengembangkankebiasaandanperilaku

peserta didik yan terpujidan sejalan

dengan nilai-nilaiuniversaldan tradisi

budaya bangsa yang memiliki hak

mengatur diri sendiri dengan tujuan

menjaga ketertiban umum. Ketiga,

menanamkan jiwa kepemimpinan dan

tanggung jawab peserta didik sebagai

generasi penerus bangsa. Keempat,

mengembangkan kemampuan peserta

didikmenjadimanusiayangbertanggung

jawab, kreatif, dan berwawasan

kebangsaan. Kelima, mengembangkan

lingkungan kehidupan sekolah sebagai

lingkungan belajar yang aman, jujur,

penuhkreativitasdanpersahabatan,dan

denganrasakebangsaanyangtinggidan

penuhkekuatan.

5. NilaiKarakterTanggungJawab

Tanggunngjawab merupakan

perwujudan dariintegritasyang dimiliki



seseorang.SaidHamidHasan,dkk(2010)

menyatakan bahwa deskripsitanggung

jawab adalah siakap dan perilaku

seseorang untuk melaksanakan tugas

dankewajibannya,yangseharusnyadia

lakukanterhadapdirisendiri,masyarakat,

linkungan (alam,social dan budaya),

negaradanTuhanYangMahaEsa.Dalam

kegiatan pembelajaran dari ruamh,

pembentukansikaptanggungjawabpada

anak di awali denagan membangun

kesadaran anak bahwa mereka mesti

bertanggung jawab dalam setiap hal

termasukketikadiberikantugasrumah,

makamerekaharusmengerjakannya.

Berdasarkan hasilwawancara yang

dilakuakan penulis terhadap orang tua

peserta didik, sebanyak 5 orang

respondenmenyadaribahwapentingnya

menumbuhkannilaikarakterbertanggung

jawab kepada anak.Salah satu bentuk

kegiatan yang dilakukan guru dalam

menumbuhkan sikap tanggung jawab

pada anak adalah dengan membuat

aturan tentang reward dan punishment

dlam menilai pengerjaan tugas yang

diberikan. Pemberian reward pada

peserta didik yang mengerjakan

punishmentkepada peserta didik yang

tidak mengerjakan tugas, serta

pemberian nilaiyang dibedakan antara

yangmengumpultepatwaktudanyang

telatsehinngaanakmerasabertanggung

jawab.

D.Kesimpulan

Pandemi Covid-19 saat ini telah

mentransformasi sebagian besar

kehidupan masyarakat. Selama ini

pendidikan karakter terkesan stagnan

dan baru pada tatanan konsep,kini

bergesermenjadipembiasaan (habbit).

Pembentukan karaktermenjadisebuah

kebiasaan apabila aktivitas penanaman

nilai-nilaikarakterdilakukan berulang-

ulangsecararutinhinggamenjadisuatu

kebiasaan,yang akhirnya tidak hanya

menjadisuatukebiasaansajaakantetapi

sudah menjadi suatu karakter.

Pengembangan nilai-nilaikarakterpada

anakakansangatefektifjikamelibatkan

orangtuadankeluarga.Dimasapandemi

covid-19 ini,kolaborasiperan keluarga,

guru dan masyarakatsekitarsangatlah

pentingdalam mengembangkannilai-nilai

karakteranak.Keluargasebagaitempat

utama dan pertama peserta didik

mejalani kehidupan hendaklah

mengawasi dan membimbing dengan

penuh kasih saying,tegasdan cermat.

Padamasapandemiinianaktidakhanya

diajarkan tentang konsep-konsep nilai

karakter yang baik, akan tetapi

bagaimana mengarahkan untuk dapat



mengimplementasikan pada kehidupan

sehari-hari.

Dalam penelitian ini,diperoleh data

bahwa nilai-nilai karakter yang

diberkembang orang tua pada masa

pandemiCovid-19 diTK Aulia Perip

Kendari adalah (1) Nilai karakter

religius,(2)Nilaikarakterdisiplin,(3)Nilai

karakter kreatif,(4) Nilai karakter

mandiri,(5)Nilaikaraktertanggungjawab,

dan (6) Nilai karakter ingin tahu.

Pengembangan nilai-nilai karakter

tersebuttentu perubahan yang sangat

luar biasa dalam hal pengembangan

karakter anak. Keberhasilan dari

pengembangannilaikarakterpadaanak

tersebuttidakterlepasdariperan guru

danorangtuauntukmaubertransformasi

agardapatdijadikan sebagaipanutan

penerapankarakteryangbaikpadadiri

sendiri. Inilah momentum pendidikan

karakterdilingkungankeluarga.Dengan

harapansampaipandemiiniberakhirpun

pola pendidikan karakterdilingkungan

keluargainitetapberlangsung.
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