
73 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

LAMPIRAN I 

DAFTAR TERJEMAH 

No  Bab Hal Terjemah 

1 1 3 Wahai anakku! Laksanakanlah sholat dan suruhlah 

(manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) 

dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu 

termasuk perkara yang penting. QS. Luqman: 17 

 

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia 

(karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi 

dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-

orang yang sombong dan membanggakan diri. QS. 

Luqman: 18 
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LAMPIRAN II 

CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA KEPALA SEKOLAH) 

KODE   :  CWKS 01 

HARI, TANGGAL :  Rabu 15 Oktober 2020 

JAM   :  10.00-11.00 

TEMPAT  : PAUD Terpadu Aisyiyah Mawaddah 

INTERVIEWE :  Sri Handriati, S.Ag., S.Pd 

 

INTERVIEWER         :  Peneliti (Nana Mardiana) 

DESKRIPSI 

PERTANYAAN 

1. Bagaimana perkembangan sekolah 

ini, khususnya dalam pendidikan 

karakter? 

 

 

 

 

2. Apakah menurut ibu pendidikan 

karakter di sekolah ini sudah 

berjalan dengan efektif? 

 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan 

ibu untuk meningkatkan kualitas 

pengajaran guru dalam pendidikan 

karakter? 

JAWABAN 

1. Berkembang dengan baik dengan 

kegiatan rutin, kegiatan 

pembiasaan, keteladanan, kegiatan 

keagamaan dan adanya kerja sama 

dengan orang tua peserta didik 

dalam pendidikan karakter. 

(CWKS 01.1) 

2. Menutut saya berjalan dengan 

efektif dengan pendidikan karakter 

selalu dimasukan ke dalam proses 

pembelajaran. (CWKS 01.2) 

 

3. Meikutkan pendidik dalam 

pelatihan atau seminar dan 

workshop dan melakukan evaluasi 

pendidik satu minggu satu kali. 

(CWKS 01.3) 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA GURU WALI KELAS B1) 

KODE :  CWGWK 01 

HARI, TANGGAL :   Sabtu, 17 Oktober 2020 

JAM :   10.00-11.00     

TEMPAT :   PAUD Terpadu Aisyiyah Mawaddah  

INTERVIEWE              :   Julaiha, S.Pd 

INTERVIEWER :   Peneliti (Nana Mardiana) 

DESKIPSI: 

PERTANYAAN: 

 

1. Apa sajakah persiapan yang 

dilakukan pihak sekolah dalam 

pelaksanaan pendidikan karaker 

pada masa pandemic covid-19 di 

PAUD Terpadu Aisyiyah 

Mawaddah Barabai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apakah ibu sudah menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam proses pembelajaran dan 

nilai-nilai pendidikan karakter apa 

saja yang ditanamkan? 

 

 

 

 

JAWABAN 

 

1. perencanaan yang dilakukan 

yakni menyusun program 

semester dan program mingguan 

atau RPPM untuk orang tua 

sehingga memudahkan orang tua 

dalam mendampingi anak belajar 

di rumah, rencana pembelajaran 

yang dibuat juga menyesuikan 

dengan apa yang bisa orang tua 

dan anak kerjakan dilingkungan 

rumah dan banyak pilihan 

kegiatan inspiratif yang dapat 

dilakukan selama seminggu. 

(CWGWK 01.1) 

 

2. Pendidikan karakter ditanamkan 

dengan membiasakan anak untuk 

selalu berdoa, disiplin dengan 

berbaris ketika masuk ke dalam 

kelas, membiasakan anak 

meletakan sepatu ketempatnya. 

Nilai-nilai karakter yang 

ditanamkan yaitu nilai kejujuran, 
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3. Apakah nilai-nilai karakter 

tersebut sudah dimasukan dalam 

kurikulum, silabus dan RPP yang 

digunakan sekolah ini? 

 

4. Bagaimana proses pelaksanaan 

pendidikan karakter di PAUD 

Terpadu Aisyiyah Mawaddah 

Barabai mulai dari kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan 

penutup? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bagaimana bentuk penanaman 

nilai karakter di PAUD Terpadu 

Aisyiyah Mawaddah Barabai? 

 

 

 

6. Apakah ibu menggunakan media 

seperti gambar, boneka dan 

replica hewan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter? 

 

 

 

tanggung jawab, nilai 

kedisiplinan, kerja keras, percaya 

diri, cinta damai, peduli 

lingkungan dan mandiri 

(CWGWK 01.2) 

3. Sudah dimasukan kedalam 

RPPM. (CWGWK 01.3) 

 

 

 

4. Selama pandemi covid-19, 

kegiatan awal selalu membaca 

surah, hadits, dan do’a harian 

untuk menanamkan karakter 

religius, kegiataan inti 

memperkenalkan tema dengan 

media gambar, video, benda-

benda real dan bercerita. Dan 

untuk program BDR (Belajar dari 

Rumah) anak bebas memilih 

sesuai minatnya kegiatan yang 

sudah diinspirasikan guru di 

dalam RPPM orang tua. Kegiatan 

penutup, recalling dengan 

melakukan Tanya jawab, 

menanyakan perasaan anak. 

(CWGWK 01.4) 

5. Bentuk penanaman nilai karakter 

dilaksanakan dengan pembiasaan 

sehari-hari dan kecakapan hidup 

baik langsung dan tidak langsung. 

(CWGWK 01.5) 

 

6. Pada masa pandemi sekarang ini 

sering menggunakan media video 

sebagai media pembelajaran 

elektronik dalam proses 

pembelajaran. (CWGWK 01.6) 
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7. Adakah perubahan nyata pada 

sikap anak terkait dengan 

penerapan pendidikan karakter 

seperti apakah perubahan 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

8. Perilaku apa saja yang 

mencerminkan nilai karakter pada 

anak di PAUD Terpadu Aisyiyah 

Mawaddah Barabai? 

9. Bagaimana evaluasi pelaksanaan 

pendidikan karakter pada masa 

pandemic covid-19 di PAUD 

Terpadu Aisyiyah Mawaddah 

Barabai? 

 

 

 

10. Apakah ibu menggunakan 

beragam metode dalam proses 

pembelajaran seperti metode 

keteladanan, pembiasaan, nasehat, 

reword/hadiah dan 

punishment/pemberian sangsi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Karena selalu dibiasakan kepada 

anak jadi anak terbiasa untuk 

selalu berdo’a sebelum dan 

sesudah kegiataan, membaca do’a 

sebelum dan sesudah makan, 

membaca do’a ketika masuk dan 

keluar wc, meletakan sepatu 

ditempnya, membereskan alat 

main setelah berkegiatan, 

membuang sampah pada 

tempatnya. (CWGWK 01.7) 

8. Hormat kepada guru, sayang 

kepada teman. (CWGWK 01.8) 

 

 

9. Pada masa pandemi covid-19 

evaluasi dilakukan dengan catatan 

hasil karya dan unjuk kerja untuk 

program BDR (Belajar dari 

Rumah) evaluasi dari hasil 

laporan orang tua baik dalam 

bentuk foto, video, dan rekaman. 

(CWGWK 01.9) 

10. Dalam proses pembelajaran selalu 

memuat metode keteladanan 

karena guru adalah model untuk 

anak-anak dengan mencontohkan 

pendidikan karakter sehingga 

anak mudah untuk meniru. 

Metode pembiasaan dengan 

membiasakan anak untuk 

melakukan nilai-nilai pendidikan 

karakter dan mebiasakan anak 

mengucapkan empat kata ajaib 

(tolong, maaf, terimakasih, dan 

permisi). Metode nasehat dengan 

menyampaikan pesa moral dalam 

proses pembelajaran. Metode 

reword dengan memuji anak 

ketikan melakukan hal yang baik 
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11. Pada masa pendemi covid-19, 

bagaimana pelaksanaan 

pendidikan karakter di PAUD 

Terpadu Aisyiyah Mawaddah 

Barabai? 

 

 

 

12. Bagaimana Penanaman 

pendidikan karakter umumnya, 

sebelum masa pandemi covid-19? 

 

13. Apa saja faktor pendukung dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter 

pasa masa pandemic covid-19 di 

PAUD Terpadu Aisyiyah 

Mawaddah Barabai? 

 

 

 

 

 

 

 

14. Apa saja faktor penghambat atau 

kendala dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter pada masa 

pandemic covid-19 di PAUD 

Terpadu Aisyiyah Mawaddah 

Barabai? 

 

 

 

 

 

agar anak selalu termotivasi 

melakukannya. Merode 

pemberian sangsi dengan 

memberikan pengertian atau 

pesan yang mendidik. (CWGWK 

01.10) 

11. Pelaksanaan pendidikan karakter 

pada masa pandemi covid-19 

dilaksanakan dengan program 

BDR (Belajar dari Rumah) dan 

Rombel (Rombongan Belajar) 

dimana ke dua program ini 

dilakukan di dalam lingkungan 

rumah. (CWGWK 01.11) 

12.  Menggunakan media buku dalam 

menanamkan pendidikan karakter. 

(CWGWK 01.12) 

 

13. RPPM yang terintegrasi dengan 

nilai-nilai karakter dirancang 

menyesuiakan dengan apa yang 

bisa orang tua dan anak kerjakan 

dilingkungan rumah dilakukan 

dengan metode dan media yang 

bervariasi sesuai dengan tema/sub 

tema pembelajaran setiap minggu 

dan juga adanya kerja sama guru 

dan orang tua dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter. (CWGWK 

01.13) 

14. Karena pada masa pandemi 

covid-19 kegiataan pembelajaran 

dilaksanakan dalam lingkungan 

rumah maka guru mengalami 

kendala dalam menyediakan 

media pembelajaran, minimnya 

waktu pembelajaran sehinnga 

intensitas pertemuan guru dan 

murid berkurang dan lingkungan 

belajar anak kurang kondusif. 
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15. Bagaimana upaya guru dalam 

mengatasi faktor penghambat atau 

kendala dalam pelaksanaa 

pendidikan karakter? 

(CWGWK 01.14) 

 

15. Sebisa mungkin menyediakan 

media pembelajaran, 

menggunakan waktu yang minim 

untuk bisa mencapai tujuan dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter 

anak baik langsung dan tidak 

langsung. (CWGWK 01.15) 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA GURU WALI KELAS) 

KODE :  CWGWK 01 

HARI, TANGGAL :   Sabtu, 17 Oktober 2020 

JAM :   10.00-11.00      

TEMPAT :   PAUD Terpadu Aisyiyah Mawaddah  

INTERVIEWE    :   Titin Fitriani, S.Pd 

 

INTERVIEWER :   Peneliti (Nana Mardiana) 

DESKIPSI: 

PERTANYAAN: 

 

1. Apa sajakah persiapan yang 

dilakukan pihak sekolah dalam 

pelaksanaan pendidikan karaker 

pada masa pandemic covid-19 di 

PAUD Terpadu Aisyiyah 

Mawaddah Barabai? 

2. Apakah ibu sudah menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam proses pembelajaran dan 

nilai-nilai pendidikan karakter apa 

saja yang ditanamkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apakah nilai-nilai karakter 

tersebut sudah dimasukan dalam 

kurikulum, silabus dan RPP yang 

digunakan sekolah ini? 

4. Bagaimana proses pelaksanaan 

pendidikan karakter di PAUD 

Terpadu Aisyiyah Mawaddah 

Barabai mulai dari kegiatan awal, 

JAWABAN 

 

1. Membuat kegiatan pembelajaran 

yang bisa menanamkan nilai 

karakter anak dan tidak 

memaksanakan apa yang sudah 

direncanakan kepada anak. 

(CWGWK 01.1) 

2. Pendidikan karakter selalu 

diusahakan untuk ditanamkan 

dalam proses pembelajaran. Nilai 

yang ditanamkan diantaranya Nilai 

kemandirian, nilai kedisiplinan, 

nilai kejujuran, dan tanggung 

jawab, nilai cinta tanah air, peduli 

lingkungan, percaya diri, cinta 

damai, nilai rasa ingin tahu. Nilai 

nilai karakter tersebut sudah 

termuat dalam RPPM sesuai 

dengan tema/sub tema setiap 

minggu. (CWGWK 01.2) 

3. Dimasukan ke dalam rencana 

pembelajaran atau RPPM. 

(CWGWK 01.3) 

 

4. Selama pandemi covid-19, 

kegiatan awal selalu membaca 

surah, hadits, dan do’a harian 

untuk menanamkan karakter 
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kegiatan inti dan kegiatan 

penutup? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bagaimana bentuk penanaman 

nilai karakter di PAUD Terpadu 

Aisyiyah Mawaddah Barabai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apakah ibu menggunakan media 

seperti gambar, boneka dan 

replica hewan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter? 

7. Adakah perubahan nyata pada 

sikap anak terkait dengan 

penerapan pendidikan karakter 

seperti apakah perubahan 

tersebut? 

 

 

 

 

 

8. Perilaku apa saja yang 

mencerminkan nilai karakter pada 

anak di PAUD Terpadu Aisyiyah 

Mawaddah Barabai? 

 

 

religius, kegiataan inti 

memperkenalkan tema dengan 

media gambar, video, benda-benda 

real dan bercerita. Dan untuk 

program BDR (Belajar dari 

Rumah) anak bebas memilih sesuai 

minatnya kegiatan yang sudah 

diinspirasikan guru di dalam 

RPPM orang tua. Kegiatan 

penutup, recalling dengan 

melakukan Tanya jawab, 

menanyakan perasaan anak. 

(CWGWK 01.4) 

5. Kegiataan rutin seperti membaca 

doa harian, membaca asmaul 

husna, membaca hadits, sholat 

dhuha dll. Kegiatan spontan seperti 

mengajak anak berdoa, mencuci 

tangan, memberiskan mainan, 

memberiskan tempat makan, 

meletakan sepatu pada tempatnya 

dll. Kegiatan keteladan seperti 

mengambil sampah, mengajarkan 

sikap berdoa yang baik, ikut 

membaca asmaul husna, hadit, 

berdoa dll. (CWGWK 01.5) 

6. Pernah menggunakan tapi sesekali 

saja. (CWGWK 01.6) 

 

 

7. Ada seperti anak lancar dalam 

membaca doa-doa harian, hadits, 

asmaul husna, memasang dan 

melepas sepatu sendiri, meletakan 

sepatu ditempatnya, mau 

mengantri ketika mencuci tangan, 

memberiskan tempat makan 

sendiri, memberiskan 

perlengkapan sekolah sendiri dll. 

(CWGWK 01.7) 

8. Mengerjakan tugas sampai selesai, 

sabar mengantri ketika mencuci 

tangan, bergantian ketika berbicara 

dengan guru, sayang kepada 

teman, horman kepada guru. 

(CWGWK 01.8) 
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9. Bagaimana evaluasi pelaksanaan 

pendidikan karakter pada masa 

pandemi covid-19 di PAUD 

Terpadu Aisyiyah Mawaddah 

Barabai? 

 

 

 

 

 

10. Apakah ibu menggunakan 

beragam metode dalam proses 

pembelajaran seperti metode 

keteladanan, pembiasaan, nasehat, 

reword/hadiah dan 

punishment/pemberian sangsi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pada masa pendemi covid-19, 

bagaimana pelaksanaan 

pendidikan karakter di PAUD 

Terpadu Aisyiyah Mawaddah 

Barabai? 

 

12. Bagaimana Penanaman 

pendidikan karakter umumnya, 

sebelum masa pandemi covid-19? 

 

 

 

 

13. Apa saja faktor pendukung dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter 

pasa masa pandemic covid-19 di 

PAUD Terpadu Aisyiyah 

Mawaddah Barabai? 

 

9. Evaluasi pelaksanaan pendidikan 

karakter dilakukan dengan hasil 

karya, unjuk kerja. Untuk program 

BDR (Belajar dari Rumah) juga 

dilakukan dengan hasil karya dan 

unjuk kerja dari hasil laporan 

orang tua dalam bentuk video, foto 

dan rekaman anak belajar yang 

dikirim lewat aplikasi whatsapp. 

(CWGWK 01.9) 

10. Menggunakan metode 

pembelajaran itu pasti untuk 

kegiatan agar tidak monoton. 

Untuk prndidikan karakter PAUD 

menurut saya harus melalui 

kegiatan rutin atau pembisaan agar 

anak terbiasa seperti membaca 

do’a, membaca surah-surah 

pendek, membaca hadits, 

membaca asmaul husna dll tidak 

bisa hanya sekali saja sedangkan 

untuk metode sangsi, nasehat, 

hadiah/reword hanya sesekali saja 

digunakan atau metode pendukung 

dari pembiasaan. (CWGWK 

01.10) 

11. Cukup sulit, pembiasaan yang 

biasa dilakukan disekolah tidak 

dilakukan dirumah. Intesitas 

pertemuan guru dan murid juga 

jauh berkurang sehingga sulit 

untuk dilakukan. (CWGWK 01.11) 

12. Untuk nilai religius anak 

dibiasakan mengucapkan syukur, 

mengucapkan doa, meminta anak 

merapikan setiap melakukan 

sesuatu, memberi semangat pada 

anak agar menyelesaikan kegiatan 

dll. (CWGWK 01.12) 

13. RPPM yang terintegrasi dengan 

nilai-nilai karakter dirancang 

menyesuiakan dengan apa yang 

bisa orang tua dan anak kerjakan 

dilingkungan rumah dilakukan 

dengan metode dan media yang 
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14. Apa saja faktor penghambat atau 

kendala dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter pada masa 

pandemic covid-19 di PAUD 

Terpadu Aisyiyah Mawaddah 

Barabai? 

 

 

 

 

15. Bagaimana upaya guru dalam 

mengatasi faktor penghambat atau 

kendala dalam pelaksanaa 

pendidikan karakter? 

bervariasi sesuai dengan tema/sub 

tema pembelajaran setiap minggu 

dan juga adanya kerja sama guru 

dan orang tua dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter. (CWGWK 

01.13) 

14. Karena pada masa pandemi covid-

19 kegiataan pembelajaran 

dilaksanakan dalam lingkungan 

rumah maka guru mengalami 

kendala dalam menyediakan media 

pembelajaran, minimnya waktu 

pembelajaran sehinnga intensitas 

pertemuan guru dan murid 

berkurang dan lingkungan belajar 

anak kurang kondusif. (CWGWK 

01.14) 

15. Sebisa mungkin menyediakan 

media pembelajaran, 

menggunakan waktu yang minim 

untuk bisa mencapai tujuan dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter 

anak baik langsung dan tidak 

langsung. (CWGWK 01.15) 
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LAMPIRAN III 

CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO) 

KODE  : CDF1 

TEMPAT : PAUD Terpadu Aisyiyah Mawaddah  

Foto Deskripsi 

 
 

 

CDF1.1 PAUD Terpadu Aisyiyah 

Mawaddah dari depan 

 

CDFL.1. Prestasi-prestasi yang 

diraih PAUD Terpadu Aisyiyah 

Mawaddah 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO) 

 

KODE :  CDF2    

TEMPAT  :  PAUD Terpadu Aisyiyah Mawaddah  

 

Foto Deskripsi 

 

CDF2.1. Wawancara dengan ibu 

kepala sekolah  

 

CDF2.2. Wawancara dengan ibu 

wali kelas TK B1 

 

CDF2.3. Wawancara dengan ibu 

wali kelas TK B2 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO PEMBELAJARAN) 

 

KODE :  CDFP3    

TEMPAT  :  RUMAH ANAK 

PROGRAM  :  BDR (Belajar dari Rumah) 

 

Foto Deskripsi 

 

 
 

CDFP3.1 Anak membuat wayang 

anak laki dan perempuan berhaji dan 

ka’bah 

 

 

 
 

CDFP3.2 mengkolase domba 

menggunakan kapas putih, 

menggambar rumput warna hijau dan 

dikelilingi bilah korek api seperti 

kandang domba 

 

 

 
 

CDFP3.3 Anak makan sendiri  
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Foto Deskripsi 

 

 
 

CDFP.3.4. Anak membantu ibu 

memcuci piring. 

 

 
 

CDFP.3.5. Anak mengerjakan sholat 

berjama’ah dengan orang tua. 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO PEMBELAJARAN) 

 

KODE :  CDFP4    

TEMPAT  :  RUMAH GURU 

PROGRAM  :  Rombel (Rombongan Belajar) 

 

Foto Deskripsi 

 

 

CDPF4.1. Guru dan anak melakukan 

kegiataan awal di halaman rumah 

 

 
 

CDFP4.2. Kegiatan pembelajaran 

mengenal alat tidur 

 

 
 

CDFP4.3. Kegiatan membaca mengaji 
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Foto Deskripsi 

 

 
 

CDFP4.4. kegiatan memainkan musik 

dengan benda-benda yang ada di 

dapur. 

 

 
 

CDFP4.5. kegiataan mengenal nama-

nama bumbu dapur. 

 

 
 

CDFP4.6. Kegiataan membuar 

minuman the. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

CATATAN DOKUMENTASI 

(FOTO MEDIA PEMBELAJARAN) 

 

KODE :  CDFMP    

TEMPAT  :  RUMAH ANAK 

 

Foto Deskripsi 

 

 
 

CDFMP.1. Alat masak mini. 

Digunakan sebagai media memasak 

untuk anak. 

 

 
 

CDFMP.2. Media sains membuat. 

 

 
 

CDFMP.3. Alat-alat makan. 

Digunakam sebagai alat music. 
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CATATAN DOKUMENTASI 

(TATA USAHA) 

KODE   :  CDTU.01 

HARI TANGGAL :  Rabu, 15 Oktober 2020 

No Dokumentasi Tata Usaha 2020 

1 
Paud Terpadu Aisyiyah Mawaddah didirikan pada tahun 2009 

(Desember) dibawah naungan yayasan aisyiyah. Tokoh yang paling 

berjasa dalam membidani lahirnya PAUD Terpadu Aisyiyah 

Mawaddah adalah ibu Sri Handriati, S.Ag.,S.Ag, ibu Masinah,S.Pd dan 

ibu Mardiah, M.Fil dan didukung oleh pimpinan daerah aisyiyah hulu 

sungai tengah dan pimpinan daerah muhammadiyah hulu sungai 

tengah. Barulah pada hari ahad, tanggal 23 januari 2011 PAUD 

Terpadu Aisyiyah Mawaddah di resmikan.  

2 Lembaga PAUD ini terdiri dari Kelompok Bermain (untuk anak 

berusia 2-4 tahun), Taman Kanak-Kanak ( untuk anak berusia 4-6 

tahun). PAUD Terpadu Aisyiyah Mawaddah terletak di jalan Brigjen 

H. Hasan Baseri Komplek PU Rt.09 Rw.03 Kelurahan Barabai Selatan 

Kecamtan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

3 Visi 

Bersama mewujudkan generasi sesusi Al-Qur’an dan Sunnah. 

Misi 

1) Membekali perkembangan anak dengan ke-Imanan sehingga 

mereka menjadi anak beriman dan bertaqwa. 

2) Mengembangkan seluruh potensi anak sedini mungkin. 

3) Menciptakan suasana kondusif dan demokratis dalam 

pekembangan dan pertumbuhan anak selajutnya. 

Tujuan 

1) Mewujudkan anak yang memiliki sikap dan bertakwa sesuai Al-

Qur’an dan As-Sunnah. 

2) Mewujutkan pertumbuhan dan perkembangan anak sedini 

mungkin melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna 

dengan mengeksplorasi seluruh potensi anak. 

3) Mewujudkan anak yang sehat,cerdas, ceria dan demokratis 

melalui suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak 

selanjtnya. 

 

4 PAUD Terpadu Aisyiyah Mawaddah memiliki 189 orang peserta didik 
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dengan rasio 90 orang anak perempuan dan 96 orang anak laki-laki. 

5 Pegawai PAUD Terpadu Aisyiyah Mawaddah berjumlah 29 orang, 

yang terdiri dari guru TK, guru KB, guru TPA, tenaga tata usaha, dan 

kepala sekolah. 

6 Latar belakang pendidikan pegawai yang ada di PAUD Terpadu 

Aisyiyah Mawaddah terdiri dari 

7 Prestasi yang pernah diraih PAUD Terpadu Aisyiyah Mawaddah  

Juara I   Lomba APE dalam Rangka MILAD Aisyiyah Ke 98 Kab. HST 

Tahun 2012 

Juara I   Lomba Pameran Foto Kegiatan Siswa Pada Kegiatan MILAD 

Aisyiyah Ke 101 Tahun 2015 

Juara I   Lomba Alat Peraga Edukatif (APE) Untuk Guru TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Se-Kabupaten HST, Pada Kegiatan Milad 

Aisyiyah Ke 101 Tahun 2015 

Juara II Lomba Kamaval Kegiatan Milad Aisyiyah Ke 101 Tahun 2015 

Juara I   Lomba Fashion Show TK, Hari Anak Nasional Kab.HST 

Tahun 2016 

Juara I Lomba Karnaval TK Hari Anak Nasional Kab. HST Tahun 

2016 

Penghargaan Lomba Mendongeng “Aku Anak Jujur” Dalam Rangka 

Memeriahkan HUT II HIMPAUDI Tahun 2016 

Juara Lomba Hafalah Surah Tingkat TK/RA Se-Kab. HST Oleh SIT 

Al-Khair Tahun 2017 

Peraih Apresiasi GERNAS BUKU (Gerakan Nasional Orang Tua 

Bacakan Buku) Tingkat Nasional Oleh KEMDIKBUD Tahun 

2018 

Juara Harapan I Lomba Fashion Show TK Hari Anak Nasional Kab. 

Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 

Peraih Apresiasi GERNAS BAKU (Gerakan Nasional Orang Tua 

Bacakan Buku) Tingkat Nasional Oleh KEMDIKBUD Tahun 

2019 

8 Setiap kelompok memiliki 2 orang guru 
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LAMPIRAN IV 

TRIANGULASI 

No Fokus Penelitian Catatan Wawancara Catatan 

Dokumentasi 

1 Gambaran umum 

subjek penelitian 

(CWKS 01.1) 

(CWKS 01.2) 

(CWKS 01.3) 

(CDTU1) 

(CDTU2) 

(CDTU3) 

(CDTU4) 

(CDTU5) 

(CDTU6) 

(CDTU7) 

2 Pelaksanaan 

pendidikan karakter 

pasa masa pandemi 

covid-19 

(CWGWK 01.1) 

(CWGWK 01.2) 

(CWGWK 01.3) 

(CWGWK 01.4) 

(CWGWK 01.5) 

(CWGWK 01.6) 

(CWGWK 01.9) 

(CWGWK 01.10) 

(CWGWK 01.11) 

(CWGWK 02.1) 

(CWGWK 02.2) 

(CWGWK 02.3) 

(CWGWK 02.4) 

(CWGWK 02.5) 

(CWGWK 02.6) 

(CWGWK 02.9) 

(CWGWK 02.10) 

(CWGWK 02.11) 

(CDFP3.1) 

(CDFP3.2) 

(CDFP3.3) 

(CDFP3.4) 

(CDFP3.5) 

(CDFP4.1) 

(CDFP4.2) 

(CDFP4.3) 

(CDFP4.4) 

(CDFP4.5) 

(CDFP4.6) 

 

3 

 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat dalam 

Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter 

Pada Masa Pandemi 

Covid-19 

 

(CWGWK 01.13) 

(CWGWK 01.14) 

(CWGWK 01.15) 

(CWGWK 02.13) 

(CWGWK 02.14) 

(CWGWK 02.15) 

(CDFMP.1) 

(CDFMP.2) 

(CDFMP.3) 
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LAMPIRAN V 
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RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap   : NANA MARDIANA 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : BARABAI, 06 APRIL 1997 

3. Agama    : ISLAM 

4. Kebangsaan   : INDONESIA 

5. Status Perkawinan   : Belum Menikah 

6. Alamat    : Jl. BRIGJEND H.H. BARESI 

7. Pendidikan 

a. TK ROKHANIAH  : Lulus Tahun 2003  

b. SDN 1 BARABAI BARAT : Lulus Tahun 2010  

c. MTsN BARABAI  : Lulus Tahun 2013 

d. MAN 1 BARABAI  : Lulus Tahun 2016 

8. Pengalaman Organisasi  : ANGGOTA LPPQ 

9. Orang Tua    : 

a. Ayah      

Nama     : ARBANSYAH 

Pekerjaan    : WIRASWASTA 

Alamat    : Jl. BRIGJEND H. H. BARERI 

b. Ibu     : 

Nama    : NORJANNAH 

Pekerjaan   : IBU RUMAH TANGGA 

Alamat    : JL. BRIGJEND H. H. BARERI 

10. Anak Ke    : 1 dari 3 bersaudara 

 

Banjarmasin, 26 Desember 2020 

 

Nana Mardiana 

1601271069 


