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Abstract : The general purpose of this study is to objective get clarity about strengthening  the 

independent characther elementary school students in the Covid-19 pandemic situation in Sintang 

district in the 2020 academic year. The research method is descriptive qualitative research, while 

the form of research is literature study. Th researchluh Harapan subjects were elementary school 

students, SD Private Sintang and SDN 15 Kapuas Kiri Hulu Sintang, teachers and parents of 

students. The independent characther of elemntary school students in the Covid-19 pandemic 

situation in Sintang district. 

  

 

Keywords:  Student Learning Outcomes, Discussion Learning Methods 

 

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran kejelasan secara objektif, tentang sekolah 

dasar situasi pandemi covid-19 kabupaten sintang tahun pelajaran 2020/2021. Metode penguatan 

karakter mandiri siswa sekolah penelitian yaitu metode kualitatif deskriftif, sedangkan bentuk 

penelitian adalah studi pustaka. Subjek penelitian adalah siswa sekolah, SD Swasta Suluh Harapan 

dan SDN 15 Kapuas Kiri Hulu Sintang, Guru, Orangtua Siswa, Siswa dan Kepala Sekolah. Guru 

sebanyak 3 orang, orangtua sebanyak 4 orang orang, siswa sebanyak 4 orang dan kepala sekolah 2 

orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kajian pustaka dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penguatan karakter mandiri siswa sekolah 

dasar situasi pandemi covid-19 kabupaten sintang 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan dari tahun ke tahun 

mengalami perkembangan serta 

perubahan, untuk menyiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, dan 

mampu bersaing di Era Global saat ini.  

Akan tetapi bangsa Indonesia mengalami 

suatu guncangan redampak wabah 

Covid-19. Akibat dari wabah Covid-19 

ini berdampak pada semua bidang 

perekonomian, sosial, pendidikan dan 

lain-lain. Salah satu bidang yang 

mengalami dampak yang besar adalah 

bidang Pendidikan. Pendidikan 

mengalami dampak akibat adanya 

pandemi Covid-19 ini. Dengan adanya 

pembatasan interaksi, kementerian 

pendidikan di Indonesia juga 

mengeluarkan kebijakan yaitu dengan 

meliburkan sekolah dan menganti proses 

kegiatan belajar mengajak (KBM) 

dengan menggunakan sistem dalam 

jaringan (daring) dan (Luring) dan sistem 

yang lainya sebagai pendukung siswa 

belajar dirumah selama pandemi Covid-

19 ini. Seiring perkembangan dunia 

pendidikan sekarang memiliki  hambatan 

yang di alami Indonesia terdampak 

wabah Covid-19, khususnya di 

Kabupaten Sintang ini, mengalami 

dampak wabah Covid-19 sehingga 

menyebabkan proses pembelajaran  

dilaksanakan dari rumah. 

Kebijakan Pendidikan yang lahir 

saat situasi ini adalah pelaksanaan 

pembelajaran mandiri. Kebijakan itu di 

tuangkan melalui Surat Edaran Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 

2020 Tentang Kebijakan Pendidikan 

Dalam Masa Darurat Covid-19. Terkait 

pembelajaran mandiri, terdapat empat 

kebijakan yang digariskan dalam Surat 

Edaran yaitu:  

1) Pembelajaran mandiri ditujukan 

untuk memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna tanpa 

dibebani untuk menuntaskan 

capaian kurikulum untuk kenaikan 

kelas maupun kelulusan. 

2) Siswa harus dibekali dengan 

kecakapan hidup tentang pandemi 

Covid-19. 

3) Guru memberikan tugas secara 

bervariasi dengan 

mempertimbangkan perbedaan 

kemampuan setiap indvidu dan 

fasilitas belajar. 

4) Pemberian umpan balik (feedback) 

terhadap kinerja siswa mesti secara 

kualitatif. 

Menurut Mustari, mohamad (2011: 

93) dalam keluarga, kemandirian (self 

reliance) adalah sifat yang harus 

dibentuk oleh orangtua dalam 

membangun kepribadian anak. Anak 

yang mandiri adalah anak yang aktif, 

kreatif. Dengan ini nampak bahwa sifat 

itu pun ada pada anak yang percaya diri. 

Dalam situasi pandemi ini penguatan 

karakter mandiri pada siswa sekolah 

dasar sangat cocok dikuatkan distituasi 

yang terjadi saat pada saat ini. konsep 

belajar mandiri (Independent Learning) 

merupakan keterampilan seseorang untuk 

mengontrol dan mengelola sendiri apa 

yang dipelajari dan cara mempelajarinya 

(Self Outonomi). Bagi para pelajar, 

keterampilan belajar secara mandiri 

sangat penting dimiliki sebagai persiapan 

memasuki dunia pendidikan selanjutnya. 

Perserta didik agar memiliki pengalaman 

belajar yang bermakna, pembelajaran 

mandiri harus mengandung materi ajar 

yang efektif, berpusat pada siswa, dan 

menumbuhkan strategi pengawasan yang 

efektif bagi guru. Materi ajar yang efektif 

materinya telah diseleksi dengan 

mempertimbangkan pengetahuan awal 

yang dimiliki perserta didik. 

Pengeatahuan awal adalah pemahaman, 
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pengalaman dan segala sesuatu yang 

dimiliki perserta didik. Pembelajaran 

yang berpusat pada pada siswa 

memberikan ruang bagi setiap perserta 

didik untuk memperlajari sesuatu yang 

unik, menarik, dan bermanfaat bagi 

kehidupan mereka. Hal ini akan berguna 

untuk diri siswa pada saat mendapatkan 

sesuatu hal yang baru sesuai dengan 

pengalaman belajar (Self Eesteem) 

.Dampak dari wabah Covid-19 dimana 

dalam dunia pendidikan diperlukan 

fungsi bimbingan dan pembelajaran, Self 

Eestem, Self Outonomi, Self Regulation. 

Kemudian diperlukan peran orangtua 

meliputi aspek pendampingan orangtua, 

dukungan waktu, dan metode. Kemudian 

peran guru meliputi aspek materi ajar, 

metode, media dan evaluasi.  

Berdasarkan hasil wawancara 

sekolah SD Swasta Suluh Harapan dan 

SDN 15 Kapuas Kiri Hulu Sintang. 

Khusunya untuk SD Swasta Suluh 

Harapan Sintang membuat Program 

dalam mendukung kegaitan siswa selama 

pembelajaran jarak jauh ini yaitu 

menggunakan metode pemberian tugas, 

dengan bantuan Aplikasi Zoom, daring, 

dan tatap muka. Aplikasi Zoom 

digunakan satu kali dalam 1 minggu. 

Tugas yang diberikan guru juga 

beragaman, contohnya seperti membuat 

Prakarya. Tugas Prakarya ini 

dikumpulkan langsung ke sekolah. 

Kemudian SDN 15 Kapuas Kiri Hulu 

Sintang membuat suatu program yaitu 

media yang digunakan selama siswa 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh 

adalah dengan menggunakan Buku paket. 

Tugas yang diberikan disharekan melalui 

Whatshapp, kemudian dikumpulkan 

langsung juga ke sekolah. Dalam upaya 

mendukung selama siswa belajar mandiri 

dari rumah guru meminta siswa membuat 

pantun dan puisi sebagai salah satu 

krerativitas siswa selama belajar mandiri 

dirumah. 

Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti merasa bahwa penguatan 

karakter mandiri pada siswa sekolah 

dasar sangat cocok untuk diterapkan 

ditengah wabah Covid-19 yang melanda 

di Indonesia, lebih khususnya untuk 

wilayah di Kabupaten Sintang. Oleh 

sebab itu, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti, dengan judul “Penguatan 

Karakter Mandiri Siswa Sekolah Dasar 

Situasi Pandemi Covid-19 Kabupaten 

Sintang”. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan 

cara-cara ilmiah yang peneliti 

gunakan untuk memecahkan masalah 

yang akan diteliti. Menurut Sugiyono 

(2017: 14) mengatakan bahwa 

“kualitatif sebagai metode 

interpretive karena data hasil 

penelitian lebih berkenaan dengan 

interprestasi terhdaap data yang 

ditemukan dilapangan”.  

Metode penelitian yang 

digunakan bentuk penelitian yang 

digunakan adalah penelitian studi 

kepustakaan (Libary Resaarch). 

Menurut Sukardi (2015: 33) studi 

kepustakaan merupakan kegiatan 

yang wajib didalam penelitian, 

khusunya penelitian akademik yang 

tujuan utamanya adalah 

mengembangkan aspek teoritis 

maupun aspek manfaat praktis. 

Penelitian studi kepustakaan 
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menggunakan pendekatan ilmiah 

yang didalamnya mengandung unsur 

kombinasi antara sadar berpikir 

deduktif dan induktif. Teknik 

pengumpulan data Menurut Hamzah, 

Amir (2020: 59-60) Teknik 

pengumpulan data adalah upaya yang 

dilakukan untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik 

atau masalah yang atau sedang 

diteliti. Informasi dapat diperoleh dari 

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, 

karangan-karangan ilmiah, tesis, 

disertasi, peraturan-peraturan,  

ensiklopedia, dan sumber-sumber 

tertulis yang lain. Teknik 

pengumpilan data yang digunakan 

yaitu kajian sumber pustaka, 

(interview) wawancara dan 

dokumentasi.  

Hasil pembahasan 

1) Lokasi Penelitian 

a. SDN 15 Kapuas Kiri Hulu 

Sintang 

Sekolah Dasar Negeri 15 

Kapuas Kiri Hulu Sintang 

merupakan sekolah yang dipilih 

peneliti untuk melakukan 

penelitian. Peneliti tertarik 

dengan mengenai bagaimana 

karakter  mandiri siswa pada 

situasi Covid-19 di Kabupaten 

Sintang. Sekolah Dasar Negeri 

15 Kapuas Kiri Hulu Sintang 

terletak di kota Sintang, tidak 

jauh dari tepi jalan raya sehingga 

sangat strategis. Sarana dan 

prasarana untuk menunjang 

siswa untuk belajar tidak begitu 

lengkap dengan media buku yang 

terbatas dan jaringan yang susah 

untuk siswa belajar dari rumah 

pada situasi pandemi Covid-19 

ini. 

Sekolah selanjutnya SD 

Swasta Suluh Harapan Sintang 

terletak di kota Sintang, tidak 

jauh dari tepi jalan raya sehingga 

sangat strategis. Sarana dan 

prasarana enuntuk munjang 

siswa untuk belajar begitu 

lengkap dengan media buku yang 

diwajibkan dari sekolah untuk 

membelinya. Kesiapan guru 

karakter  mandiri siswa pada 

situasi Covid-19 di Kabupaten 

Sintang. Sekolah Dasar Swasta 

Suluh Harapan Sintang memiliki 

siswa yang lumayan banyak dan 

memiliki guru yang sudah 

berkompeten di bidangnya. 

Sekolah Dasar Swasta Suluh 

Harapan Sintang memiliki 

jumlah guru sebanyak 22 orang, 

22 tersebut berstatus honorer, 

dan jumlah siswa sebanyak 196 

orang. 

2) Persiapan Penelitian 

a. Membuat Pertanyaan Lembar 

Wawancara 

Sebelum melakukan 

pengumpulan data maka 

terlebih dahulu peneliti harus 

mempersiapkan apa saja yang 

akan dilakukan saat berada 

dilapangan. Berdasarkan alat 

pengumpulan data yang 

digunakanmaka terlebih 

dahulu mempersiapkan daftar 

pertanyaan yang terdiri dari 6 

pertanyaan untuk guru, 6 

pertanyaaan untuk siswa, dan 6 

pertanyaan untuk orangtua 

siswa. 
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Hasil Penelitian 

1) Wawancara Guru, Siswa, dan 

Orangtua Siswa 

Dari hasil wawancara 

guru yang bersangkutan bahwa 

pembelajaran dimasa Pandemi 

Covid-19 ini yaitu 

menggunakan daring atau 

luring. Pada masa pandemi ini 

juga ada beberapa anak yang 

belajar tatap muka disekolah 

karena ada orangtua yang 

merasa kesulitan dalam 

memkobimbing anak-anak 

mereka untuk belajar dirumah. 

Belajar tatap muka disekolah 

dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan yang sudah 

ditetapkan.  

Dari hasil wawancara 

memperoleh selama Pandemi 

Covid-19 ini, siswa dituntut 

untuk belajar lebih mandiri. 

Mengerjakan soal tanpa 

bimbingan guru setiap harinya. 

Masa pandemi ini siswa lebih 

mandiri memahami materi 

sendiri dengan bantuan media 

pembelajaran seperti Gagdet, 

dan menggunakan aplikasi zoom 

yang berbasis online. Masa 

pandemi ini siswa lebih mandiri 

mengerjakan tugas dengan 

kesibukan dari setiap orangtua 

yang berbeda-beda, karena tidak 

semua orangtua memiliki waktu 

untuk selalu mendampingi 

dalam belajar. 

Hasil wawancara adalah 

bahwa dalam penguatan 

karakter mandiri siswa pada 

situasi pandemi Covid-19 adalah 

dengan membiasakan siswa 

belajar dengan mandiri tanpa 

harus selalu di dampingi oleh 

orangtua. Akibat dari siswa 

belajar mandiri dari rumah 

banyak keluhan yang dirasakan 

oleh orangtua bahwa waktu 

dalam mendampingi anak. 

Kesibukan orangtua yang 

menjadi salah satu faktor. 

Namun terlepas dari itu dampak 

positifnya adalah orangtua 

menjadi semakin dengan anak, 

dan bisa mengontrol bagaimana 

perkembangan anaknya. 

2) Konsep Mardeka Belajar 

Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nadiem Makarim 

mengawali program di 

Kementerianya dengan 

mengusung konsep Merdeka 

Belajar. Tujuan merdeka belajar 

adalah agar para guru, peserta 

didik, serta orang tua bisa 

mendapat suasana yang bahagia, 

lepas dari berbagai tekananOleh 

karena itu, merdeka belajar itu 

memastikan proses pendidikan 

harus menciptakan suasana-

suasana yang membahagiakan 

bagi semua orang. "Merdeka 

belajar adalah kebebasan berpikir 

dan terutama esensi kemerdekaan 

berpikir ini harus ada di guru 

dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak 

mungkin bisa terjadi pada siswa. 

Esensi Merdeka Belajar 

adalah menggali potensi terbesar 

para guru-guru sekolah dan 

murid kita untuk berinovasi dan 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran secara mandiri. 

Mandiri bukan hanya mengikuti 

proses Birokrasi Pendidikan, 

tetapi benar-benar inovasi 
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Pendidikan. Empat pokok 

Kebijakan Pendidikan 

“Merdeka Belajar”: 

1) Ujian Sekolah Berstandar 

Nasional (USBN) diganti 

menjadi Tahun 2020, 

USBN akan diganti 

dengan ujian (asesmen) 

yang diselenggarakan 

hanya oleh sekolah. 

2) Ujian Nasional (UN) 

menjadi beban bagi 

siswa, guru, dan orangtua 

karena menjadi indikator 

keberhasilan siswa 

sebagai individu , Tahun 

2020 UN akan 

dilaksanakan untuk 

terakhir kalinya Tahun 

2021, UN akan diubah 

menjadi Asesmen 

Kompetensi Minimum 

dan Survei Karakter. 

3) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Penulisan: Penulisan 

RPP menghabiskan 

banyak waktu guru, yang 

seharusnya bisa 

digunakan untuk 

mempersiapkan dan 

mengevaluasi proses 

pembelajaran itu sendiri. 

Arahan kebijakan baru: 

Format: Guru secara 

bebas dapat memilih, 

membuat, menggunakan 

dan mengembangkan 

format RPP. Komponen: 

komponen inti 

(komponen lainnya 

bersifat pelengkap dan 

dapat dipilih secara 

mandiri). Tujuan 

pembelajaran, Kegiatan 

pembelajaran, Assesmen. 

3) Peraturan Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) Zonasi 

Kebijakan Pemerintah 

a. Kebijakan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan (Mendikbud) 

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) 

menerbitkan Surat Edaran 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan 

Belajar Dari Rumah Dalam 

Masa Darurat Penyebaran 

Covid-19. Surat Edaran 

Mendikbud Nomor 4 Tahun 

2020 Pelaksanaan Pendidikan 

Dalam Masa Darurat 

Coronavirus Disease (Covid-

19). “ Dalam surat edaran ini 

disebutkan bahwa tujuan dari 

pelaksanaan Belajar Dari 

Rumah (BDR) adalah 

memastikan pemenuhan hak 

peserta didik untuk 

mendapatkan layanan 

pendidikan selama darurat 

Covid-19, melindungi warga 

satuan pendidikan dari 

dampak buruk Covid-19, 

mencegah penyebaran dan 

penularan Covid-19 di satuan 

pendidikan dan memastikan 

pemenuhan dukungan 

psikososial bagi pendidik, 

peserta didik, dan orang tua. 

kegiatan BDR dilaksanakan 

untuk memberikan 

pengalaman belajar yang 

bermakna bagi peserta didik, 

tanpa terbebani tuntutan 
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menuntaskan seluruh capaian 

kurikulum serta difokuskan 

pada pendidikan kecakapan 

hidup, antara lain mengenai 

pandemi Covid-19. “Materi 

pembelajaran bersifat inklusif 

sesuai dengan usia dan jenjang 

pendidikan, konteks budaya, 

karakter dan jenis kekhususan 

peserta didik. Untuk media 

pembelajaran jarak jauh 

daring.  

Kemudian, untuk metode 

pembelajaran jarak jauh secara 

luring, warga satuan 

pendidikan khususnya peserta 

didik dapat memanfaatkan 

berbagai layanan yang 

disediakan oleh Kemendikbud 

antara lain program belajar dari 

rumah melalui TVRI, radio, 

modul belajar mandiri dan 

lembar kerja, bahan ajar cetak 

serta alat peraga dan media 

belajar dari benda dan 

lingkungan sekitar. Metode dan 

media pelaksanaan BDR 

dilaksanakan dengan dengan 

Pembelajaran Jarak Jauh yang 

dibagi kedalam dua pendekatan 

yaitu pembelajaran jarak jauh 

dalam jaringan (daring) dan 

luar jaringan (luring). "PJJ ada 

yang daring, ada yang semi 

daring, dan ada yang luring.  

b. Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Sintang 

Kebijakan yang dibuat 

oleh Pemerintahan Kabupaten 

Sintang dalam menyikapi 

pandemi Covid-19 ini. 

Pemerintah Kabupaten 

Sintang mengeluarkan 

kebijakan yang tertuang dalam 

Surat Edaran Bupati Sintang 

Nomor:860/0984/BKPSDM-D 

tentang penyesuaian sistem 

kerja aparatur sipil negara 

dalam upaya pencegahan dan 

mengantisipasi penyebaran  

(Covid-19) di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten 

Sintang. Salah satu point dari 

Surat Edaran tersebut adalah 

mengintruksikan kepada 

peserta didik untuk belajar 

dari rumah masing masing 

mulai tanggal 19 Maret 

sampai dengan 2 April 2020, 

dan diperpanjang dengan 

melihat situasi dan kondisi 

selama pandemi ini. 

Menugaskan guru untuk 

memberikan tugas 

pembalajaran dan monitoring 

kepada seluruh peserta didik 

yang belajar dari rumah sesuai 

target pembelajaran yang akan 

dicapai. 

4) Dampak Pandemi Covid-19  

a. Pendidikan 

Pandemi virus Covid-

19 ini telah memberikan 

dampak ke semua bidang 

khususnya perkonomian, 

sosial, budaya tak 

terkecuali  dalam dunia 

pendidikan. Hal ini tentu 

saja menghambat proses 

pembelajaran terutama 

pada jenjang sekolah dasar, 

karena selain belum cukup 

usia sebagai pengguna 

smartphone, tidak semua 

siswa memilikinya. Hal ini 

juga terjadi disekolah dasar 

swasta suluh harapan 

sintang dan sekolah dasar 

negeri 15 kapuas kiri hulu 
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sintang. Karena 

keterbatasan inilah 

mmebuat sekolah harus 

bisa mmebuat kebijakan 

yang tepat dalam mengatasi 

kendala dan kesulitan yang 

dihadapi siswa. Pada masa 

pandemi Covid-19 ini 

sistem pendidikan yang 

diterapkan berbeda dengan 

sebelum masa pandemi 

Covid-19. Khususnya di 

Kabupaten Sintang 

menerapkan pembelajaran 

secara Daring dan Luring: 

a) Pembelajaran Daring 

pada masa Pandemi 

Covid-19 memberikan 

pengaruh besar dalam 

semua aspek, termasuk 

aspek pendidikan. 

Khususnya di 

Kalimantan Barat, 

Kabupaten Sintang 

pemerintah telah 

meliburkan kegiatan 

pembelajaran tatap muka 

di sekolah dan diganti 

dengan sistem 

daring/online. 

Sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh 

Kuntarto, E (2017: 101) 

bahwa istilah model 

pembelajaran 

daring/online pada 

awalnya digunakan untuk 

mengambarkan sistem 

belajar dengan 

memanfaatkan teknologi. 

Kabupaten Sintang 

sudah kurang lebih lima 

bulan, semua aktifitas 

pendidikan, mulai dari 

tingkat dasar dan 

menengah hingga tingkat 

perguruan tinggi 

dilakukan secara daring, 

tanpa tatap muka antara 

pengajar dan peserta 

didik. Pembelajaran 

daring, menyadarkan kita 

akan potensi luar biasa 

internet yang belum 

dimanfaatkan 

sepenuhnya dalam 

berbagai bidang, 

termasuk bidang 

pendidikan. Tanpa batas 

ruang dan waktu, 

kegiatan pendidikan bisa 

dilakukan kapanpun dan 

dimanapun. Terlebih 

lagi, di era dimana belum 

ada kepastian kapan 

pandemi ini akan 

berakhir, sehingga 

pembelajaran daring 

adalah solusi yang harus 

diterapkan pada masa 

pandemi ini. 

Khususnya Di SDN 15 

Kapuas Kiri Hulu 

Sintang yang hanya 

menerapkan 

pembelajaran dengan 

sistem Daring. Dimana 

siswa yang memilik 

Gagdet akan mengetahui 

informasi yang berkaitan 
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dengan pembelajaran, 

materi dan informasi 

lainnya yang diberikan 

guru. Akan tetapi bagi 

siswa yang tidak 

memiliki Gagdet ditelfon 

secara biasa untuk 

mengetahui informasi 

yang berkaitan dengan 

belajar. Keterbatasan 

yang dirasakan baik guru 

dan orangtua siswa pada 

masa pandemi ini, 

dimana dari media yang 

tidak terpenuhi.  

Sedangkan di SD 

Swasta Suluh Harapan 

Sintang menerapkan 

pembelajaran dengan 

menggunakan 2 sitem 

yaitu Daring dan Luring. 

Secara daring dimana 

kegiatan belajar 

dilaksanakan melalui 

media seperti, 

Whatshapp, video, dan 

menggunakan zoom. 

Menggunakan media 

pembelajaran seperti 

zoom melatih anak untuk 

lebih mandiri dan 

bertanggungjawab atas 

tugas yang sudah 

diberikan oleh guru. 

Menggunakan Luring 

yaitu dengan tatap muka. 

Tatap muka dilaksanakan 

dengan menggunakan 

Shif atau secara 

bergiliran. Kegiatan 

belajaran secara luring 

dengan hanya 

memasukan siswa 

sebanyak 5-6 orang 

setiap jam, waktu belajar 

disekolah juga terbatas 

yaitu hanya selama 1 

jam. Hal ini dilakukan 

atas persetujuan orangtua 

siswa yang menjizinkan 

anaknya untuk belajar 

disekolah. Namun, 

dibalik setiap sisi positif 

suatu hal, pastilah 

tersimpan sisi negatif, 

atau setidaknya 

kemungkinan buruk yang 

bisa saja terjadi. 

Meskipun secara formal 

kegiatan pendidikan 

masih bisa dilakukan 

secara daring, namun 

karena siswa dan 

mahasiswa harus belajar 

di rumah, pendidikan 

karakter selama masa 

pandemi ini, rasanya 

menjadi sedikit 

terabaikan. 

b) Pembelajaran Luring 

Sitem pembelajaran 

luring merupakan sistem 

pembelajaran yang 

memerlukan tatap muka. 

Menurut KBBI 

Kemendikbud, luring 

adalah akronim dari luar 

jaring(an); terputus dari 

jejaringkomputer. Misaln

ya, saat siswa belajar 

melalui buku pegangan 

siswa. Jadi intinya dalam 
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aktivitas luring, sama 

sekali tidak melibatkan 

jaringan internet atau 

intranet. Secara 

sederhana, misalnya 

peserta didik melakukan 

chat di Whatsapp artinya 

mereka melakukan 

aktivitas daring. Akan 

tetapi, jika peserta didik 

menulis artikel atau 

mengerjakan tugas 

menggunakan buku paket 

dan tidak 

menyambungkannya 

dengan jaringan internet, 

maka itu adalah contoh 

aktivitas luring. Misalkan 

lagi, jika guru dan 

peserta didik melakukan 

online conference 

melalui aplikasi 

Whatsapp, Zoom, dan 

melaksanakan tatap 

muka disekolah dengan 

maksimal siswa 3-4 

orang, hal ini juga 

dengan persetujuan dari 

orangtua. 

 

 

b. Ekonomi  

Faktor ekonomi 

menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi 

selama Pembelajaran Jarak 

Jauh(PJJ). Hal ini menjadi 

salah satu kendala yang 

harus dihadapi oleh 

masyarakat. Satunya adalah 

Faktor ekonomi orang tua, 

sangat berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang 

anak, selain terkait akses 

makanan, tempat tinggal 

layak dan kesehatan jiwa. 

Kepala Dinas Pendidikan 

Provinsi Kalimantan Barat, 

Suprianus Herman 

mengimbau pengelola 

sekolah swasta yang ada di 

kabupaten dan kota se-

Kalbar agar bisa 

memberikan keringanan 

kepada peserta didik yang 

kurang mampu dalam 

pembayaran SPP pada 

masa pandemik Covid-19.  

c. Budaya  

Pandemi Covid-19 ini 

juga telah merubah 

kebiasaan yang ada di 

masyarakat. Setiap individu 

dan setiap keluarga telah 

melakukan berbagai upaya 

dalam ikut serta 

menanggulangi atau 

memutus rantai penyebaran 

pandemi ini. Kebiasaan 

masyarakat yang paling 

kentara terlihat yaitu 

Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS). Selama ini 

PHBS tidak begitu dikenal 

dan kurang maksimal 

dilakukan masyarakat. 

Namun di masa pandemi 

ini, istilah ini mulai 

semakin menggema di 

masyarakat. Bahkan setiap 

individu telah melakukan 

PHBS ini di dalam 

lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

PHBS merupakan 

kebijakan pemerintah 

dalam hal ini Kementerian 

Kesehatan RI. Kebijakan 

ini diatur dalam Permenkes 

RI Nomor: 

2269/Menkes/Per/XI/2011 

tentang Pedoman 
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Pembinaan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat. PHBS ini 

merupakan sekumpulan 

perilaku yang dipraktekkan 

atas dasar kesadaran diri 

dan dilakukan secara terus-

menerus atau rutin, 

sehingga menjadi sebuah 

pembelajaran karakter. 

5) Model dan Media Penguatan 

Karakter Mandiri 

a. Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) 

SD Swasata Suluh 

Harapan Sintang dan 

SDN 15 Kapuas Kiri 

Hulu Sintang salah satu 

kebijkan yang di ambil 

adalah dengan 

menggunakan Aplikasi 

Zoom sebagai Media 

pembelajaran siswa. 

Proses belajar mandiri 

dari rumah dengan 

menggunakan aplikasi 

Zoom dilakukan 1 

minggu sekali. Hal ini 

diterapkan sebagai 

pengontrol siswa juga 

ketika belajar dari rumah, 

sehingga Guru juga ikut 

memantau perkembangan 

siswa. Dalam 

pembelajaran jarak jauh 

(PJJ) ini, diperlukan kerja 

sama antara guru dan 

orangtua siswa. Media 

yang digunakan selama 

pembelajaran jarak jauh 

(PJJ) Sekolah ini 

menggunakan Pada saat 

ulangan menggunakan 

(Zoom), materi yang 

belum di mengerti  oleh 

siswa dan orangtua siswa 

menggunakan aplikasi 

zoom juga, selanjutnya 

guru menjelaskan kembali 

dalam bentuk Video. 

Kemudian di sharekan ke 

grub kelas kembali.  hal 

ini merupakan program 

yang di terapkan di 

sekolah SD Swasta Suluh 

Harapan sebagai salah 

satu bentuk dukungan 

selama siswa belajar dari 

rumah.  

b. Proses Penilaian 

Proses penilaian 

merupakan salah satu hal 

bagaimana cara guru 

memberikan nilai selama 

siswa belajar mandiri dari 

rumah. Berdasarkan hasil 

wawancara proses 

penilaian yang dilakukan 

salah satu guru SDN 15 

Kapuas Kiri Hulu Sintang 

yaitu, Melakukan 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran ketika 

proses belajar mengajar 

harus dilakukan jarak 

jauh, menuntut Guru lebih 

Kreatif dalam hal 

penilaian.  

Sedangkan prosese 

penilian yang dilakukan oleh 

guru SD Swasta Suluh 

Harapan yaitu, sistem 

penilaian yaitu tugas di 

sharekan melalui Whatshapp 

grub kelas yang sudah dibuat 

dengan melibatkan orangtua 

siswa. Pengumpulan tugas 

dengan waktu 24 Jam. 

Pembelajaran secara daring 

(online) selama ini menjadi 

solusi. Hanya saja, 

pembelajaran secara daring 
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tidak semudah yang 

dibayangkan.  

 

6) Faktor Penghambat dan 

Pendukung  

1) Faktor Penghambat 

a. Guru: Tidak semua 

guru menguasai 

Teknologi dan 

Jaringan yang tidak 

mendukung dalam 

dalam menerapkan 

belajar mandiri 

dirumah 

menggunakan HP. 

b. Siswa: Anak-anak 

lebih banyak bermain 

dibandingkan dengan 

belajar. Tidak Semua 

siswa memiliki 

Handphone dan 

paham menggunakan 

Whatsapp dalam 

belajar mandiri 

dirumah. 

c. Orangtua: Pendidikan 

orangtua yang 

memang kurang. Dan 

Keterbatasan Kuota 

atau Paket data. 

 

2) Faktor Pendukung 

Dengan adanya teknologi 

membuat komunikasi 
antara Guru dan Siswa 

tetap berjalan dengan 

baik. 

Disamping menjadi 

kesempatan melatih 

kemandirian siswa dalam 

belajar, momen belajar 

dirumah juga bisa 

menjadi kesempatan 

berharga bagi orangtua 

untuk membangun 

komunikasi yang Intens 

dengan anak. 

Kesimpulan 

1. Penguatan karakter mandiri siswa 

pada situasi pandemi Covid-19 

meliputi aspek kemandirian yaitu 

kemandirian emosional 

(emotional autonomy), 

kemadirian behavioral 

(behavioral autonomy), dan 

kemandirian nilai (value 

autonomy). Dalam Konteks Siswa 

Sekolah Dasar kemandirian 

merupakan suatu kekuatan 

internal yang diperoleh melalui 

proses realisasi kemandirian dan 

proses menuju kesempurnaan”. 

Karakter madiri yang ada di 

dalam diri siswa merupakan salah 

satu faktor yang menentukan 

keberhasilan siswa dalam belajar, 

sehingga sikap mandiri ini penting 

dimiliki siapa saja. Fungsi 

Bimbingan Dan Pembelajaran 

sehingga anak memiliki Pribadi 

yang mandiri,penting dimiliki 

oleh setiap individu anak, Mandiri 

yang harus dimiliki dalam diri 

siswa. 

2. Metode Penelitian yang 

digunakan  dalam penelitian ini 

yaitu metode penelitian kualitatif. 

Metode penelitian yang 

digunakan bentuk penelitian yang 

digunakan adalah penelitian studi 

kepustakaan (Libary Resaarch). 

Studi Kepustakaan merupakan 

kegiatan yang wajib didalam 

penelitian, khusunya penelitian 

akademik yang tujuan utamanya 

adalah mengembangkan aspek 

teoritis maupun aspek manfaat 

praktis. Penelitian studi 

kepustakaan menggunakan 
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pendekatan ilmiah yang 

didalamnya mengandung unsur 

kombinasi antara sadar berpikir 

deduktif dan induktif. Sumber 

data yang diperoleh yaitu Sumber 

Data Primer adalah data utama 

dalam penelitian Penguatan 

karakter mandiri siswa pada 

situasi pandemi Covid-19 

Kabupaten Sintang. Sumber Data 

Sekunder Sumber data sekunder 

adalah data yang diambil dari 

berbagai literartur, seperti buku, 

jurnal, Koran dan didukung oleh 

hasil wawancara guru, siswa, dan 

orangtua. Maka teknik penelitian 

yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah kajian 

sumber pustaka dan studi 

dokumentasi, serta alat 

pengumpulan datanya berupa 

dokumen. Dalam 

mengapliaksikan penguatan 

karakter mandiri siswa pada 

situasi pandemi Covid-19 ini 

sangat diperlu pada situasi ini, hal 

ini terbukti dari dengan melihat 

fenomena yang terjadi. Dalam 

situasi ini dimana dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar(KBM) metode 

dan Media diperlukan selama 

siswa belajar mandiri dari rumah. 

Dengan menggunakan Metode 

Online dan menggunakan media 

Handphone dengan aplikasi 

Whatshaap, Saluran Radio dan 

Televisi, serta menggunakan 

media zoom selama siswa belajar 

mandiri dari rumah. Dalam hal ini 

peran orangtua dan guru sangat 

diperlukan bagi siswa karena 

sistem belajar Online merupakan 

hal yang baru bagi siswa. Dimana 

peran orangtua meliputi: 

Pendampingan orangtua siswa, 

dukungan waktu, dan metode. 

Sedangkan peran guru meliputi: 

Materi ajar, metode, media dan 

evaluasi. Menggunakan metode 

dan media ini banyak kendala 

yang dirasakan guru dan orangtua 

siswa dalam menerapkan sistem 

pembelajaran secara online ini. 

seperti tidak semua siswa 

memiliki gadget, ada sebagain 

guru yang kurang memahami 

teknologi, jaringan yang tidak 

mendukung, Kuota internet dan 

lainya. 
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