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Lampiran 01 

Profil SDN 1 Pangi-Pangi 

1. Sejarah SD Negeri 1 Pangi-Pangi 

 SDN 1 Pangi-Pangi merupakan satu-satunya sekolah dasar yang ada di 

desa Pangi-Pangi, sekolah ini awalnya belum memiliki gedung resmi, adapun 

tempat yang digunakan untuk mengajar yaitu rumah salah satu warga yang ada di 

desa Pangi-Pangi. Pada tanggal 01 Juli 1996 sudah resmi memiliki gedung 

sekolah untuk digunakan proses belajar mengajar. Sejak berdirinya sekolah ini 

sudah dua kali mengalami pergantian pimpinan, yaitu pada tahun 1996-2020 

dipimpin oleh Bapak Dullah, S.Pd. SD dan pada tahun 2020-sekarang digantikan 

oleh Ibu Melia, S.Pd. SD. 

2. Identitas Sekolah 

Adapun identitas SD Negeri 1 Pangi-Pangi yaitu sebagai berikut: 

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Pangi-Pangi 

Nomor Statistik : 101200408038 

Provinsi  : Sulawesi Tenggara 

Kabupaten/Kota : Kolaka Timur 

Kecamatan : Poli-Polia 

Desa/Kelurahan : Pangi-Pangi 

Jalan : Poros Pangi-Pangi 

Kode Pos : 93573 

Daerah  : Terpencil 

Status Sekolah : Negeri 

Akreditasi  : C 

Tahun Berdiri : 01 Juli 1996 

Jarak Kepusat Kecamatan : 7 Km 

Jarak Kepusat Kabupaten : 27 m 
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3. Visi dan Misi SDN 1 Pangi-Pangi 

Visi: Menjadikan sekolah terpercaya di masyarkat untuk mencerdaskan 

bangsa dalam rangka mensukseskan wajib belajar. 

Misi: 

a. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang imtaq dan 

iptek. 

b. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

c. Membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. 

 

4.  Keadaan Sarana dan Prasarana 

Salah satu upaya untuk mengembangkan proses belajar mengajar yang 

kondusif yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan 

prasarana merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam hal ini 

adalah semua benda atau barang yang dapat dijadikan sebagai alat, baik langsung 

maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran yang meliputi antara lain 

buku-buku pelajaran, ruang sekolah, perpustakaan, dan sebagainya. Adapun 

sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 1 Pangi-Pangi dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 1 Sarana dan Prasarana SDN 1 Pangi-Pangi 

No Nama Prasarana Keterangan 

1 Ruang Kepala Sekolah Baik 

2 Ruang Guru Baik 

3 Ruang Kelas 1 Baik 

4 Ruang Kelas 2 Baik 

5 Ruang Kelas 3 Baik 
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6 Ruang Kelas 4 Baik 

7 Ruang Kelas 5 Baik 

8 Ruang Kelas 6 Baik 

9 Perpustakaan  Baik  

10 Kamar Mandi/WC Guru Baik 

11 Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan Rusak Ringan 

12 Kamar Mandi/WC Siswa Laki-Laki Rusak Ringan 

13 Gudang Baik 
Sumber Data: Dokumentasi SDN 1 Pangi-Pangi 

 

5. Keadaan Pendidik di SD Negeri 1 Pangi-Pangi 

Guru atau pendidik adalah suatu komponen yang harus ada dalam suatu 

lembaga pendidikan yang berusaha unntuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan 

profesi guru untuk mengalihkan ilmu pengetahuan dan kemampuan tertentu pada 

siswa dalam rangka menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan 

pendidik juga sangat memegang peranan penting dalam menentukan 

penrkembangan suatu sekolah, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi 

kualitasnya. Adapun keadaan pendidik di SD Negeri 1 Pangi-Pangi dapat dilihat 

pada tebel berikut. 

Tabel 2 Tenaga Pendidik di SDN 1 Pangi-Pangi 

No Nama Guru Jabatan 

1 Melia, S.Pd.SD Kepala Sekolah 

2 Santi, S.Pd.SD Guru Kelas 

3 Marwati, S.Pd Guru Kelas 

4 Musbar, S.Pd.SD Guru Kelas 

5 Ketut Mulianta, S.Pd Guru Mapel 

6 Ansar, S.Pd.SD Guru Kelas 

7 Hariyati, S.Pd.SD Guru Kelas 

8 Eka Herdiana, S.Pd.SD Guru Kelas 

Sumber Data: Dokumentasi SDN 1 Pangi-Pangi 
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6. Keadaan Siswa di SD Negeri 1 Pangi-Pangi 

 Siswa sebagai pihak yang belajar merupakan subjek pokok yang sangat 

menentukan lancar tidaknya proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa 

fokus utama proses pendidikan adalah pembentukan peserta didik menjadi 

manusia yang menyadari tentang potenssi-potensi kemanusiaan yang dimiliki dan 

menggunakan potensi itu sesuai dengan norma, budaya dan agama. Adapun 

jumlah siswa di SD Negeri 1 Pangi-Pangi pada tahun ajaran 2021/2022 adalah 

sebanyak 44 siswa. Terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Untuk 

lebih jelasnya tentang keadaan siswa di SD Negeri 1  Pangi-Pangi berdasarkan 

rombongan belajar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 Keadaan Siswa SDN 1 Pangi-Pangi 

No Tingkat Kelas 
Jumlah Siswa 

L P Total 

1 I 2 2 4 

2 II 2 2 4 

3 III 4 9 13 

4 IV 2 4 6 

5 V 6 2 8 

6 VI 5 4 9 

Jumlah 21 23 44 

Sumber Data: Dokumentasi SDN 1 Pangi-Pangi 
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7. Struktur Organisasi SD Negeri 1 Pangi-Pangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Dokumentasi SDN 1 Pangi-Pangi 

 

Kepala Sekolah 

Melia, S.Pd.SD 

Keuangan 

Marwati. M, S.Pd  

Tata Usaha 

Wali Kelas V 

Ansar, S.Pd.SD 

 

Wali Kelas IV 

Musbar, S.Pd.SD 

Wali Kelas III 

Eka Hardiana, S.Pd.SD 

Wali Kelas II 

Hariyati, S.Pd.SD 

 

Wali Kelas I 

Marwati. M, S.Pd  

 

Wali Kelas VI 

Santi, S.Pd.SD 

 

Ketua Komite  

Muhammad Rafi 

JABATAN 

MASYARAKAT SEKITAR 

SISWA 
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Lampiran 02  

Lembar Observasi 

Aspek yang 

diamati 
Indikator Deskripsi Hasil Pengamatan 

kerjasama yang 

dilakukan antara 

pihak sekolah dan 

orang tua  

Kunjungan guru ke 

rumah anak didik 

Kunjungan guru ke rumah anak 

didik ini jarang dilaksanakan, 

hanya ketika ada keperluan atau 

mendapatkan data dari orang tua. 

Penerimaan raport Pelaksaan penerimaan raport 

dilaksankan di akhir semester 

siswa. 

Komunikasi orang 

tua dengan guru 

wali kelas 

Bentuk komunikasi yang 

dilakukan yaitu orang tua datang 

ke sekolah secara langsung 

maupun komunikasi melalui media 

ponsel. 

Upaya pembentukan 

karakter siswa 

Nilai religius Baik guru maupun orang tua 

memberikan pembiasaan kepada 

anak misalnya di dalam 

lingkungan sekolah guru selalu 

membiasakan siswa untuk selalu 

berdoa sebelum dan sesudah 

belajar, dan ketika di dalam rumah 

orang tua mengajarkan atau 

menyuruhnya untuk pergi ke 

TPQ/mesjid untuk belajar mengaji 

dan shalat berjamaah. 

Kedisplinan dan 

tanggung jawab 

Di sekolah guru membuatkan 

jadwal piket harian yang bertujuan 

untuk melatih tanggung jawab 

siswa dan harus datang ke sekolah 

tepat waktu. Dan di rumah orang 

tua menagtur waktu anak dari 

waktu bermain, belajar dan 

istirahat, serta harus mengerjakan 

tugas yang telah diberikan oleh 

guru maupun orang tua. 

Peduli lingkungan Di sekolah guru sudah 

menyiapkan tempat sampah 

dimasing-masing depan kelas agar 

siswa tidak membuang sampah 

sembarangan, dan setiap hari 

jum’at dilaksanakan kerja bakti 

bersama. 

Sopan santun Baik orang tua maupun guru selalu 

membiasakan anak untuk selalu 

bertutur kata yang sopan kepada 
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orang yang lebih tua dan 

berpakaian yang sopan ketika ada 

tamu di rumah. 

Kendala kerjasama 

sekolah dan orang 

tua dalam 

pembentukan 

karakter siswa 

 Kendala yang dialami dalam 

kerjasama tersebut yaitu 

kurangnya kesempatan orang tua 

dalam mengikut kegiatan yang 

dilaksanakan oleh sekolah, dan 

kadang terjadi miss kominikasi 

dengan kedua pihak tersebut. 
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Lampiran 03 

Pedoman Wawancara 

Daftar Wawancara Dengan Guru SD Negeri 1 Pangi-Pangi 

1. Apakah tujuan pihak sekolah melakukan kerjasama dengan orang tua 

siswa dalam pembentukan karakter siswa? 

2. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua 

siswa dalam pembentukan karakter siswa? 

3. Bagaimana cara pihak sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua siswa 

dalam pembentukan karakter siswa? 

4. Kapan pihak sekolah mengundang orang tua ke sekolah? 

5. Nilai-nilai karakter apa saja yang diterapkan pihak sekolah kepada siswa? 

6. Bagaimana cara yang dilakukan dalam pembentukan karkater kepada 

siswa? 

7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalin kerjasama dengan orang 

tua ? 
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Daftar Wawancara Dengan Orang Tua Siswa 

1. Apakah tujuan pihak sekolah melakukan kerjasama dengan orang tua 

siswa dalam pembentukan karakter siswa? 

2. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua 

siswa dalam pembentukan karakter siswa? 

3. Bagaimana cara bapak/ibu menjalin kerjasama dengan pihak sekolah 

dalam pembentukan karakter siswa? 

4. Kapan pihak sekolah mengundang orang tua ke sekolah? 

5. Nilai-nilai karakter apa saja yang ibu/bapak terapkan kepada anak? 

6. Bagaimana cara yang dilakukan dalam pembentukan karkater kepada 

anak? 

7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalin kerjasama dengan pihak 

sekolah? 

 

Daftar Wawancara Dengan Anak 

1. Apakah orang tua adik selalu mengingatkan untuk mengaji dan 

melaksanakan sholat? 

2. Apakah orang tua adik selalu mengingatkan untuk melaksanakan tugas 

yang diberikan oleh guru? 
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Lampiran 04 

Transkip wawancara 

 

 

Nama Guru : Melia, S.Pd. SD 

Jabatan : Kepala Sekolah 

Waktu Wawancara : 23 Agustus 2021 

   
 

Pertanyaan Tanggapan Responden 

Tujuan pihak sekolah melakukan 

kerjasama dengan orang tua siswa 

dalam pembentukan karakter 

siswa 

 

Tujuan dari kerjasama yang kami 

laksanakan dengan orang tua yaitu 

bagaimana caranya agar bisa mencapai 

tujuan dari pendidikan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut sekolah biasanya 

mengundang orang tua untuk 

membicarakan perihal anaknya baik itu 

perkembangan belajarnya maupun dalam 

beretika. Jadi tujuan dari kerjasama 

tersebut yaitu untuk sama-sama 

mengontrol anak dalam belajarnya. 

Apa saja bentuk-bentuk 

kerjasama antara pihak sekolah 

dengan orang tua siswa dalam 

pembentukan karakter siswa 

 

Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu, 

komunikasi dengan orang tua siswa. 

Kapan pihak sekolah 

mengundang orang tua ke sekolah 

 

Ketika ada penerimaan raport atau kegiatan 

yang dilaksanakan sekolah 

Nilai-nilai karakter apa saja yang 

diterapkan pihak sekolah kepada 

siswa 

 

Nilai religius, disiplin dan tanggung jawab, 

peduli lingkungan/kebersihan dan sopan 

santun. 

Bagaimana cara yang dilakukan 

dalam pembentukan karkater 

kepada siswa 

 

Memberikan pembiasaan dan contoh yang 

baik kepada siswa 

Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam menjalin kerjasama dengan 

orang tua  

Karena kesibukan orang tua, hal ini 

menjadi kendala dalam kerjasama tersebut 
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Nama Guru : Musbar, S.Pd. SD 

Jabatan : Guru 

Waktu Wawancara : 16 Agustus 2021 

   
 

Pertanyaan Tanggapan Responden 

Tujuan pihak sekolah melakukan 

kerjasama dengan orang tua siswa 

dalam pembentukan karakter 

siswa 

 

Tujuan dari kerjasama yaitu bagaimana 

caranya supaya siswa mendapatkan nilai 

yang  bagus, yaitu kita harus 

memberitahukan kepada orang tua untuk 

memantau pekerjaan yang diberikan oleh 

guru. 

Apa saja bentuk-bentuk 

kerjasama antara pihak sekolah 

dengan orang tua siswa dalam 

pembentukan karakter siswa 

 

Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu, 

kunjungan ke rumah anak didik dan 

komunikasi dengan orang tua siswa. 

Kapan pihak sekolah 

mengundang orang tua ke sekolah 

 

Ketika ada penerimaan raport atau ada 

permasalahan yang dialami oleh anaknya. 

Nilai-nilai karakter apa saja yang 

diterapkan pihak sekolah kepada 

siswa 

 

Nilai religius, disiplin dan tanggung jawab, 

peduli lingkungan/kebersihan dan sopan 

santun. 

Bagaimana cara yang dilakukan 

dalam pembentukan karkater 

kepada siswa 

 

Memberikan pembiasaan kepada siswa, 

sebagai guru saya memberikan aturan 

kepada siswa saya tentang bagaimana 

caranya harus bersikap yang baik dan 

saling menghormati 

Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam menjalin kerjasama dengan 

orang tua  

Kurangnya partisipasi orang tua untuk 

menghadiri rapat ataupun kegiatan-

kegiatan sekolah 
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Nama Guru : Santi, S.Pd. SD 

Jabatan : Guru 

Waktu Wawancara : 06 September 2021 

   
 

Pertanyaan Tanggapan Responden 

Tujuan pihak sekolah melakukan 

kerjasama dengan orang tua siswa 

dalam pembentukan karakter 

siswa 

 

Tujuan dari kerjasama yaitu untuk 

mendapatkan informasi tentang anaknya di 

rumah, apakah dia mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru dan perilaku 

kesehariannya, jadi disini kita itu sama-

sama memantau perkembangan siswa 

Apa saja bentuk-bentuk 

kerjasama antara pihak sekolah 

dengan orang tua siswa dalam 

pembentukan karakter siswa 

 

Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu, 

kunjungan  ke rumah siswa, dan 

komunikasi dengan orang tua siswa. 

Kapan pihak sekolah 

mengundang orang tua ke sekolah 

 

Ketika ada penerimaan raport atau kegiatan 

yang dilaksanakan sekolah 

Nilai-nilai karakter apa saja yang 

diterapkan pihak sekolah kepada 

siswa 

 

Nilai religius, disiplin dan tanggung jawab, 

peduli lingkungan/kebersihan dan sopan 

santun. 

Bagaimana cara yang dilakukan 

dalam pembentukan karkater 

kepada siswa 

 

memberikan teguran ketika berbuat salah 

dan berkata kasar, memberikan hukumuna 

ketika datang terlambat 

Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam menjalin kerjasama dengan 

orang tua  

Kurangnya partisipasi orang tua untuk 

menghadiri rapat ataupun kegiatan-

kegiatan sekolah 
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Nama Guru : Hariyati, S.Pd. SD 

Jabatan : Guru 

Waktu Wawancara : 06 September 2021 

   
 

Pertanyaan Tanggapan Responden 

Tujuan pihak sekolah melakukan 

kerjasama dengan orang tua siswa 

dalam pembentukan karakter 

siswa 

 

Tujuan dari kerjasama yaitu dengan sebisa 

mungkin kita menjalin hubungan 

kerjasama dengan orang tua siswa untuk 

memperat hubungan silaturahmi agar 

ketika ada permasalahan mengenai 

anaknya di sekolah maupun di rumah itu 

bisa kita atasi secara bersama. 

Apa saja bentuk-bentuk 

kerjasama antara pihak sekolah 

dengan orang tua siswa dalam 

pembentukan karakter siswa 

 

Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu, 

adanya kunjungan  ke rumah siswa, dan 

komunikasi dengan orang tua siswa. 

Kapan pihak sekolah 

mengundang orang tua ke sekolah 

 

Ketika ada penerimaan raport atau kegiatan 

yang dilaksanakan sekolah,  

Nilai-nilai karakter apa saja yang 

diterapkan pihak sekolah kepada 

siswa 

 

Nilai religius, disiplin, tanggung jawab, 

peduli lingkungan/kebersihan dan sopan 

santun, serta sosialnya terhadap teman 

sebayanya. 

Bagaimana cara yang dilakukan 

dalam pembentukan karkater 

kepada siswa 

 

Memerikan pembiasaan kepada siswa, 

misalnya dalam hal agama harus 

membiasakan kepada siswa untuk selalu 

berdoa sebelum dan sesudah belajar, 

berkata yang jujur dan tidak boleh 

menyontek ketika diberikan tugas. Untuk 

kedisiplinan dan tanggung jawab kita harus 

melatih siswa dalam berbagai hal, misalnya 

kalau diberikan tugas oleh guru maupun 

orang tua itu harus dikerjakan secepatnya. 

Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam menjalin kerjasama dengan 

orang tua  

Ada sebagian orang tua yang sibuk dengan 

pekerjaannya sehingga tidak 

memperhatikan perkembangan anaknya di 

rumah. 
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Nama Orang Tua : Usman Batjo 

Waktu Wawancara : 13 September 2021 

   

   
 

Pertanyaan Tanggapan Responden 

Tujuan pihak sekolah melakukan 

kerjasama dengan orang tua siswa 

dalam pembentukan karakter 

anak 

 

orang tua punya peran terhadap anak itu 

waktunya lebih banyak, apalagi masalah 

pendidikan mulai dari SD sampai 

perguruan tinggi itu tugaas dan tanggung 

jawab orang tua wajib hukumnya diluar 

pendidikan formal. Jadi bagaimana caranya 

kita untuk bisa saling bekerjasama dengan 

guru dalam hal mendidik anak 

Apa saja bentuk-bentuk 

kerjasama antara pihak sekolah 

dengan orang tua siswa dalam 

pembentukan karakter anak 

 

Antara lain tetap komunikasi dengan pihak 

sekolah terhadap dunia pendidikan dalam 

hal mendidik anak  

Kapan pihak sekolah 

mengundang orang tua ke sekolah 

 

Pada saat penerimaan raport, ada 

sosialisasi, saya selalu diundang 

Nilai-nilai karakter apa saja yang 

ibu/bapak terapkan kepada anak 

di rumah  

 

Sopan santun bagaimananya caranya anak 

saya menghargai orang tua, tetangga dan 

sekitarnya terutama interakif terhadap 

teman-temannya. Kejujuran itu juga 

penting untuk kita terapkan kepada anak. 

Melatih anak saya untuk bertanggung 

jawab ketika diberikan tugas oleh guru 

maupun orang tua. 

Bagaimana cara yang dilakukan 

dalam pembentukan karkater 

kepada anak di rumah 

 

memberikan contoh budi pekerti yang baik, 

menghargai teman, orang tua, dan guru 

Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam menjalin kerjasama dengan 

sekolah  

Kendala saya kira tidak terlalu berpengaruh 

cuma saja sering terjadi miss komunikasi 

dengan pihak sekolah. Contoh ada 

penyampaian dari pihak guru terhadap 

anak dalam hal mendidik, kadang kan 

dilupa kalau  sudahh sampai di rumah. 
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Nama Orang Tua : Lusiana 

Waktu Wawancara : 13 September 2021 

   

   
 

Pertanyaan Tanggapan Responden 

Tujuan pihak sekolah melakukan 

kerjasama dengan orang tua siswa 

dalam pembentukan karakter 

anak 

 

Tujuannya yaitu untuk sama-sama 

mendidik supaya anak dia bisa lebih 

tingkatkan lagi belajarnya, memang selalu 

ada peringatan dari guru kadang ada 

secarik kertas, apakah dia kurang dalam hal 

membaca atau tidak sampai di sekolah 

(bolos) jadi guru itu menyampaikan kepada 

kita sebagai orang tua 

Apa saja bentuk-bentuk 

kerjasama antara pihak sekolah 

dengan orang tua siswa dalam 

pembentukan karakter anak 

 

Komunikasi dengan guru, kalau untuk 

rapat-rapat saya jarang untuk mengahdiri 

Kapan pihak sekolah 

mengundang orang tua ke sekolah 

 

Pada saat penerimaan raport  

Nilai-nilai karakter apa saja yang 

ibu/bapak terapkan kepada anak 

di rumah  

 

karakter keagamaan, kejujurannya, sayang 

kepada teman-temannya 

Bagaimana cara yang dilakukan 

dalam pembentukan karkater 

kepada anak di rumah 

 

karena saya jarang di rumah, jadi untuk 

mendidik anak saya di rumah dalam hal 

pembentukan karakter, biasanya saya 

menyuruhnya untuk pergi mengaji di 

Mesjid. Nanti maghrib baru saya sama-

sama dengan suami untuk menanyai 

mengenai kegiatan di sekolah atau 

pelajarannya 

Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam menjalin kerjasama dengan 

orang tua  

Selama ini kendala yang dialami yaitu 

karena kesibukkan saya, jadi jarang untuk 

mengahdiri rapat-rapat yang dilaksanakan 

oleh pihak sekolah 
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Nama Orang Tua : Sahari 

Waktu Wawancara : 13 September 2021 

   

   
 

Pertanyaan Tanggapan Responden 

Tujuan pihak sekolah melakukan 

kerjasama dengan orang tua siswa 

dalam pembentukan karakter 

anak 

 

Tujuan kerjasamanya adalah untuk sama-

sama kita mendidik dan mengontrol 

tentang bagaiamana perkembangan 

belajarnya, perilaku anak baik kepada 

orang tua, guru, dan teman sebayanya. 

Mungkin di sekolah guru yang 

menggantikan sementara untuk mendidik 

anak saya mulai dari perilaku sosialnya, 

sopan santun dan tingkat belajarnya, nah di 

rumah kita sebagai orang tua juga harus 

mendidik anak supaya seimbang antara 

didikan yang dia dapat di sekolah dan di 

rumah. 

Apa saja bentuk-bentuk 

kerjasama antara pihak sekolah 

dengan orang tua siswa dalam 

pembentukan karakter anak 

 

Komunikasi dengan guru ini sangat penting 

bagi saya karena ketika ada permasalahan 

dengan anak saya atau ada tugas yang 

diberikan kurang dipahami maka akan 

memudahkan kita untuk menghubungi 

gurunya. 

Kapan pihak sekolah 

mengundang orang tua ke sekolah 

 

Pada saat penerimaan raport  

Nilai-nilai karakter apa saja yang 

ibu/bapak terapkan kepada anak 

di rumah  

 

Yang paling penting itu religiusnya atau 

ibadah, sopan santun kepada orang yang 

lebih tua. 

Bagaimana cara yang dilakukan 

dalam pembentukan karkater 

kepada anak di rumah 

 

Sebagai orang tua pasti ingin anaknya 

menjadi orang yang memiliki karakter 

yang baik, jadi disini saya harus 

memberikan contoh yang baik pula kepada 

anak saya. Membiasakan anak saya untuk 

selalu berkata yang jujur dan bersikap 

sopan santun ketika ada tamu. 

Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam menjalin kerjasama dengan 

orang tua  

Saya kira kendala selama kerjasama 

dengan pihak sekolah itu tidak ada. 
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Nama Anak  : Fajrin Setiawan  

Waktu Wawancara : 27 Januari 2022 

Pertanyaan Tanggapan Responden 

Apakah orang tua adik selalu 

mengingatkan untuk mengaji dan 

melaksanakan sholat? 

Kalau saya sudah pulang dari sekolah 

disuruh ganti pakaian baru mengaji. 

Kalau sudah mengaji baru bisa pergi 

main sama teman. 

Apakah orang  tua adik selalu 

mengingatkan untuk melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh guru? 

Iya, orang tua ku selalu mengingatkan 

saya kalau ada tugas yang diberikan oleh 

guru harus dikerjakan secepatnya. 

 

Nama Anak  : Muh. Alwi 

Waktu Wawancara : 27 Januari 2022 

Pertanyaan Tanggapan Responden 

Apakah orang tua adik selalu 

mengingatkan untuk mengaji dan 

melaksanakan sholat? 

Setiap magrib saya pergi ke mesjdi untuk 

belajar mengaji bersama, di mesjid tidak 

cuma belajar mengaji tetapi kita juga 

diajarkan sholawat dan adzan. 

Apakah orang  tua adik selalu 

mengingatkan untuk melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh guru? 

Tidakboleh pergi bermain kalau belum 

dikerjan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

Lampiran 05 

Dokumentasi  

 

  
Gambar 1. Gedung Sekolah SDN 1 Pangi-Pangi 

 

 

 

 
Gambar 2. Pembinaan Dalam Kelas Gambar 3. Belajar Mengaji Di Mesjid 

 

 

  
 

Gambar 4. Kegiatan Membersihkan Halaman Sekolah 
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Gambar 5. Asmaul Husna dan Shalawat 

 

  
  

Gambar 6. Berdo’a Sebelum Memulai Pelajaran 

 
 

Gambar 7. Jadwal Piket Harian Siswa 
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Gambar 8. Kunjungan Guru Ke Rumah Siswa 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 9 Wawancara Dengan Guru 
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Gambar 10 Wawancara Dengan Orang  Tua Siswa 

 

 

 

 
Gambar 11 Wawancara Dengan Siswa 
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Lampiran 06 

Daftar Informan 

 

Tanggal Nama Jabatan Tanda Tangan 

23-08-2021 Melia. S.Pd. SD Kepala Sekolah 
 

16-08-2021 Musbar. S.Pd. SD Guru Kelas 
 

06-09-2021 Santi. S.Pd. SD Guru Kelas 
 

06-09-2021 Hariyati. S.Pd. SD Guru Kelas 
 

22-09-2021 
Ketut Mulianta. S.Pd. 

SD 

Guru Mata 

Pelajaran 

 

 

13-09-2021 Usman Batjo Orang Tua 
 

13-09-2021 Lusiana Orang Tua 
 

13-09-2021 Sumarni Orang Tua 
 

13-09-2021 Nur Annisa Orang Tua 
 

13-09-2021 Sahari Orang Tua 
 

05-10-2021 Rusli Orang Tua 
 

05-10-2021 Asriani Orang Tua 
 

27-01-2022 Fajrin Setiawan Anak 

 

27-01-2022 Syifa  Anak 
 

27-01-2022 Muh. Alwi Anak 

 

27-01-2022 Dimas Anak 
 

27-01-2022 Ridho Anak  
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Lampiran 07 

Surat Pengantar Izin Penelitian 
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Lampiran 08 

Surat Izin Penelitian dari Balitbang 
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Lampiran 09 

Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

 

A. Identitas Diri  

1. Nama : Sri Yuliani 

2. NIM : 17010104056 

3. Tempat/Tanggal Lahir : Pangi-Pangi, 18 Desember 1997 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Agama : Islam 

7. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari 

8. Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PGMI 

9. Alamat : Desa Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia  

Kab. Kolaka Timur 

10. Nomor HP : 082292571511 

11. E-mail : sriyuliani457@gmail.com 

B. Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua   

 a. Ayah : Muhammad Rafi 

 b. Ibu : Nia 

 
2. Nama Saudara Kandung 

 a. Ramlah 

 b. Syahrul Ramadhan 

 c. Haryani 

 
C. Riwayat Pendidikan 

1. SDN 1 Pangi-Pangi 2009 

2. SMPN 1 Poli-Polia 2012 

3. SMAN 1 Poli-Polia 2015 
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