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MOTTO 

“ Tiada makanan yang lebih baik dari pada hasil usaha sendiri” 

(HR. Bukhari)1 

  

 
1 Amriabdullah, “ Hadist tentang makan hasil kerja sendiri” 

(https://steemit.com/esteem/@amriabdullah/hadis-tentang-makan-hasil-kerja-sendiri 

f5877b20b3f35 diakses pada 25 Agustus 2022 22:05  wib) 

https://steemit.com/esteem/@amriabdullah/hadis-tentang-makan-hasil-kerja-sendiri%20f5877b20b3f35
https://steemit.com/esteem/@amriabdullah/hadis-tentang-makan-hasil-kerja-sendiri%20f5877b20b3f35
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ABSTRAK 

RENI NOVIASARI, (Strategi Guru dalam Menanamkan Karakter 

Kemandirian Anak Usia Dini Pasca Pandemi Covid-19 di PAUD Terpadu Jogja 

Citra)Skripsi, Yogyakarta: Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakuktas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perilaku anak didik pada masa pasca 

pandemi Covid-19 yang menunjukkan kurangnya tangggung jawab, takut dalam 

melakukan sesuatu, tidak bisa melakukan permasalahan sendiri, serta kurangnya 

kemandirian anak didik dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dengan 

demikian karakter mandiri sangat penting ditanamkan pada anak usia dini kelas A1 

PAUD Terpadu Jogja Citra.  

Fokus yang ditelaah dalam penelitian ini yaitu : (1) stratetgi guru dalam 

menanamkan karakter kemandirian anak usia dini pasca pandemic Covid-19 di 

PAUD Terpadu Jogja Citra (2) Faktor penghambat dan pendukung strategi guru 

dalam menanamkan karakter kemandirian anak usia dini pasca pandemi Covid-19 

di PAUD Terpadu Jogja Citra (3) Hasil strategi guru dalam menanmkan karakter 

kemandirian anak usia dini pasca pandemic Covid-19 di PAUD Terpadu Jogja 

Citra. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan metode pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan 

adalah  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru dalam menanamkan 

kemandirian anak usia dini pasca pandemi Covid-19  di kelas A1 PAUD Terpadu 

Jogja Citra yaitu dengan stratetgi pembiasan sudah dilakukan dengan baik. Dimulai 

dari perencanaan kemudain pelaksanaannya sangat berperan dalam pembentukan 

karakter mandiri anak didik. Faktor pendukungnya meliputi : sarana dan prasarana 

yang cukup memadai, Alat Permainan Edukatif yang lengkap. Faktor pendukung 

berikutnya adalah kondisi pasca pandemi yang pembelajarannya di lakukan secara 

normal di sekolah sehingga guru bisa menerapkan strateginya dengan mudah dan 

bisa memantau serta memberi stimulasi secara optimal untuk anak didik. 

Sedangkan untuk faktor penghambatnya terdapat pada beberapa orang tua yang 

masih memanjakan anaknya. Orang tua juga masih kurang percaya dengan 

kemampuan anaknya sehingga stimulasi kemandirian tidak berlanjut saat anak 

berada di rumah. Hasil dari strategi guru dalam menanamkan karakter kemandirian 

anak usia dini pasca pandemi Covid-19 di kelas A1 PAUD Terpadu Jogja Citra 

adalah kemandirian anak pasca pandemi saat pembelajaran dilakukan di sekolah 

dan menggunakan strategi pembiasaan maka kemandirian anak berkembang 

dengan baik dan terstimulus secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang 

didapat peneliti bahwa anak-anak kelas A1 dapat melakukan kegiatan yang 

diberikan oleh guru secara mandiri. 

 

Kata Kunci : strategi guru, karakter kemandirian, pasca pandemi Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pembentukan karakter sangatlah penting bagi suatu bangsa, karena karakter 

yang baik akan mempermudah untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan 

mempercepat dalam usaha untuk mewujudakn tujuan negara sebagaimana 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pengembangan pendidikan karakter 

di sekolah pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 disebutkan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional dalam membentuk sumberdaya manusia berkualitas. 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan adalah 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, 

bertanggung jawab. Pendidikan bisa dikatakan segala situasi kehidupan yang 

memberi pengaruh perkembangan individual dalam pengalaman pembelajaran 

yang berlangsung sepanjang hidup.2 Pendidikan juga mampu menciptakan 

karakter seseorang melalui segala pemebelajarannya.  

Pendidikan karakter bersifat terus-menerus dan berkelanjutan, yaitu mulai 

dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Salah satu karakter penting 

yang harus dikembangkan sejak usia dini adalah karakter kemandirian seorang 

 
2 Binti Maunah, Landasan Pendidikan ( Yogyakarta; Teras, 2009) 1. 
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anak. Kemandirian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti 

dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. 

Kemandirian berasal dari kata mandiri, dalam Bahasa Jawa berarti berdiri 

sendiri. Kemandirian dalam arti psikologis dan mentalis mengandung 

pengertian keadaan sesorang dalam kehidupannya yang mampu memutuskan 

atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Menurut Bathi, 

kemandirian merupakan perilaku yang aktivitasnya diarahkan kepada diri 

sendiri, tidak banyak mengharapkan bantuan dari orang lain, dan bahkan 

mencoba memecahkan masalahnya sendiri. 3 Pentingnya kemandirian haruslah 

dilatih sejak usia dini. Pada anak usia dini ini merupakan awal bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan membawa dampak sepanjang 

kehidupan selanjutnya. Anak usia dini merupakan masa-masa awal hidup di 

dunia yang disebut masa keemasan  (Golden Age)4. Hal tersebut dikarenakan 

pada masa itu anak sangat peka untuk mendapatkan rangsangan-rangsangan 

baik berkaitan dengan aspek fisik, motorik, intelektual, sosial, emosi dan 

bahasa. Pada masa itu juga otak mengalami perkembangan paling cepat 

sepanjang sejarah kehidupannya. Karakter mandiri merupakan sebuah bentuk 

kepercayaan pada diri sendiri untuk mengorganisir, mengembangkan dan 

menyelesaikan berbagai masalah dan kesulitan yang dihadapi seseorang. 

Perilaku mandiri adalah sebuah bentuk perilaku yang dapat berdiri sendiri tanpa 

tergantung dengan orang lain. Kemandirian sebagai bentuk perilaku yang sehat, 

 
3 Bathi H.K, Educational psychology ( New Delhi; The Macmillen company or Indian 

Edition, 1995), h. 115. 
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yang mampu mengaktualisasikan dirinya sebaga bentuk fudamental.5
 Dapat di 

katakana, Anak-anak yang tidak dilatih mandiri dari sejak dini akan menjadi 

individu yang ketergantungan dengan orang lain hingga di masa dewasanya. 

Misalkan kemampuan-kemampuan yang seharusnya sudah di kuasai oleh anak, 

tetapi anak tersebut belum mau melakukannya, maka dapat di katakana bahwa 

si anak belum mandiri. 

Beberapa perilaku mandiri dapat diidentifikasi seperti: 1. menemukan  

diri atau identitas diri, 2. Memiliki kemampuan inisiatif, 3. Membuat 

pertimbangan sendiri dalam bertindak, 4. Mencukupi kebutuhan sendiri, 5. 

Bertanggung jawab atas tindakannya, 6. Mampu membebaskan diri dari 

keterikatan yang tidak perlu, 7. Dapat mengambil keputusan sendiri dalam 

bentuk kemampun memilih, 8. Tekun, 9. Percaya diri, 10. Berkeinginan 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, 11. puas terhadap hasil usahanya 

sendiri.6  

Sejalan dengan pentingnya pendidikan karakter anak akhirnya menemui 

masalah pada tahun 2020, bukan hanya di Indonesia saja tetapi diseluruh dunia. 

Permasalahan global tersebut berupa penularan virus yang berbahaya bagi 

kesehatan dan keselamatan serta mampu menjangkit berbagai kalangan 

diseluruh rentang usia. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 

2019 novel coronavirus, kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 

tanggal 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (Covid-19) yang 

 
5 Doane schulz, Psikologi Pertumbuhan Terjemahan Yustinus (Yogyakarta : kanisius, 

1995), hlm. 44 
6 https://journal.uii.ac.id/tarbawi/article/view/5957/5379 diakses pada 25 Juli 2022  
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disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 

(SARS-CoV2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah 

menyebar secara luas di lebih dari 190 negara termasuk Indonesia. Pada 12 

Maret 2020 WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi.7 Pandemi Covid-

19 telah menyebabkan sekolah dan tempat umum lainnya ditutup.  

Untuk menanggulangi penularan COVID-19 pada murid-murid sekolah 

mentri pendidikan mengeluarkan surat himbauan yang mengharuskan zona 

terpapar COVID-19 untuk melakukan Belajar dari Rumah (BDR). Dengan 

demikian kegiatan Belajar Dari Rumah dilakukan dengan tatap muka online 

menggunakan social media baik itu WhatsApp video call, zoom, google meet, 

google hangout dll. Pada masa pandemi ini guru harus berpikir lebih keras lagi 

dalam mendidik anak didiknya dan tentunya membantu meningkatkan 

kemandirian anak dengan jarak jauh. Anak-anak yang belajar di rumah dan 

dipaksa untuk selalu berada di dalam rumah agar tidak terkena Covid-19 ini 

akan lebih sulit untuk dicapai oleh guru. Karena hari demi hari orang tualah 

yang tentunya jadi harus turun serta dalam kegiatan belajar mengajar serta 

meningkatkan kemandirian anak. Kemandirian anak di masa pandemi ini 

tentunya menjadi pekerjaan rumah para guru untuk dapat membantu 

meningkatkan kemandirian anak. Memasuki masa pasca pandemic pun ternyata 

masih menyisakan masalah, yaitu kurangnya karakter kemandirian pada anak 

didik.  

 
7 Adityo Susilo dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, “ Jurnal 

Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1 (2020): 45, https://doi.org/10.7454/jpdi.v7il.415. 
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Menurut teori Piaget perkembangan kognitif anak usia TK (4-5 tahun) 

sedang dalam masa peralihan dari fase pra-operasional ke fase konkrit 

operasional. Cara berfikir konkrit berpijak pada\ pengalaman akan benda-benda 

konkret, bukan berdasarkan pengetahuan atau konsep-konsep abstrak. Pada 

tahap ini anak belajar terbaik melalui kehadiran benda-beda. Oleh karena itu 

pembelajaran untuk penanaman kemandirian anak usia 4-5 tahun tidak 

diberikan dengan konsep abstrak tetapi anak belajar dengan pengalaman 

langsung akan benda-benda konkret yaitu melalui pembelajaran 

practical life.8 Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penanaman 

kemandirian anak haruslah dilakukan dengan kegiatan secara langsung. Ketika 

masa pandemi anak didik tidak belajar kemandirian secara langsung dengan 

guru, hal itu menyisakan permasalahan yakni kurangnya kemandirian anak.  

Lembaga PAUD Terpadu Jogja Citra melakukan metode pembelajan jarak 

jauh dimasa pandemi Covid-19. Metode ini awalnya dirasa sangat tepat saat 

adanya wabah yang berbahaya ini. Dari hasil wawancara dengan guru PAUD 

Terpadu Jogja Citra tentang pembelajaran jarak jauh yang dilakukan ternyata 

guru mengalami permasalahan yaitu guru sulit mengkondisikan anak didiknya. 

Pembelajaran jarak jauh memungkinkan anak malas mengerjakan tugas. Dari 

sini terlihat bahwa anak tidak mempunyai kemandirian dalam mengerjakan 

tugasnya. Memasuki pasca pandemic ketika pemerintah memberlakukan 

kegiatan belajar-mengajar kembali di sekolah, tentu saja kondisi kemandirian 

 
8 Irul Khotijah, “Peningkatan Kemandirian Anak Melalui Pembelajaran Practical life”, 

Jurnal Golden Age Hamzanwadi University, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2018) Hal. 127 



 

 

6 
 

anak di PAUD Terpadu Jogja Citra sangat kurang. Hal itu dapat dilihat dari 

beberapa kegiatan yang diperoleh peneliti ketika melakukan prapenelitian di 

sekolah ketika anak melakukan pembelajaran kolase masih ada beberapa anak 

yang meminta tolong kepada guru untuk menyobekkan kertas, kemudian pada 

kegiatan pembiasaan melepas sepatu sendiri juga masih ada anak yang meminta 

bantuan untuk melepaskan sepatunya. Kemudian peneliti juga mendapati hasil 

penilaian kemandirian anak pada minggu pertama masih ada 7 anak dari 21 

jumlah anak didik di kelas A1 yang tingkat kemandiriannya masih belum 

berkembang sesuai harapan.  

Dengan demikian, penting sekali menentukan strategi yang sesuai dengan 

anak didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada masa pasca pandemi 

Covid-19. Oleh karena itu kajian penelitian ini difokuskan pada strategi guru 

dalam menanamkan karakter kemandirian anak usia dini pasca pandemic 

Covid-19. Diharapkan dengan adanya stratetgi guru dalam menanamkan 

kemandirian anak usia dini dapat menjadikan seseorang khususnya anak didik 

menjadi pribadi yang lebih mandiri dalam menjalankan kehidupannya. Hal 

tersebut dapat membuat generasi penerus bangsa menjadi insan yang memiliki 

karakter yang positif. 

Berdasarkan analisis dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Guru 

dalam Menanamkan Karakter Kemandirian Anak Usia Dini Pasca Pandemi 

Covid-19 di PAUD Terpadu Jogja Citra” karena penelitian ingin mengetahui 
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strategi apa yang dilakukan guru dalam menanamkan karakter mandiri pada 

anak kelas A1 yang akan dijabarkan pembahasannya pada skripsi ini. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi guru dalam menanamkan karakter kemandirian anak 

usia dini pasca pandemi Covid-19 di PAUD Terpadu Jogja Citra ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menanamkan 

karakter kemandirian anak usia dini pasca pandemi Covid-19 di PAUD 

Terpadu Jogja Citra ? 

3. Bagaimana hasil yang diperoleh dari strategi menanamkan karakter 

kemadirian anak usia dini pasca pandemi Covid-19 di PAUD Terpadu Jogja 

Citra ? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui strategi guru dalam menanamkan karakter 

kemandirian anak usia dini pasca pandemi Covid-19 di PAUD Terpadu 

Jogja Citra 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

menanamkan karakter kemandirian anak usia dini pasca pandemi Covid-

19 di PAUD Terpadu Jogja Citra 

c. Untuk mengetahui hasil dalam menanamkan karakter kemandirian anak 

usia dini pasca pandemi Covid-19 di PAUD Terpadu Jogja Citra 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian 

pendidikan dan bahan referensi tambahan bagi para paktisi pendidik 

yang akan melakukan strategi untuk menanamkan karakter kemandirian 

anak usia dini pasca pandemi covid-19. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan masukan akan pentingnya 

penanaman karaktek kemandirian anak usia dini pasca pandemi 

covid-19.  

b. Bagi Pihak Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para guru untuk 

mewujudkan pendidikan karakter bagi siswa di sekolah agar 

menjadi lebih baik dan berkualitas.  

c. Bagi Guru 

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan inovasi agar guru terus 

meningkatkan strategi yang digunakan pada saat pembelajaran 

untuk membentuk karakter kemandirian anak usia dini.  

d. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

menanamkan karakter kemandirian anak usia dini. 

e. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini adalah bagian dari pengabdian yang dapat dijadikan 

refleksi untuk terus mengembangkan inovasi dalam pembelajaran 

agar menjadi lebih baik serta menjadikan pengalaman yang 

berharga sehingga menjadi bekal dan acuan dalam penyusunan 

karya ilmiah selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi guru dalam menanamkan 

karakter kemandirian anak usia dini pasca pandemic Covid-19 di PAUD 

Terpadu Jogja Citra yang meliputi : strategi guru dalam menanamkan 

kemandirian anak usia dini pasca pandemic Covid-19, faktor pendukung dan 

penghambat strategi guru dalam menanamkan karakter kemandirian anak usia 

dini pasca pandemic Covid-19, serta hasil dari strategi guru dalam menanamkan 

karakter kemandirian anak usia dini pasca pandemic Covid-19, maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

 1. Kemandirian anak pasca pandemic Covid-19 menjadi berkurang dan 

tidak berkembang sesuai harapan. Hal itu mengharuskan guru menggunakan 

strategi dalam menanamkan karakter kemandirian pada anak didiknya. Adapun 

pelaksanaan strategi guru, dari hasil penelitian yang dilakukan di PAUD 

Terpadu Jogja Citra menunjuknya bahwa guru menanamkan karakter mandiri 

kepada anak menggunakan : Strategi Pembiasaan, strategi bercerita, dan strategi 

bermain. strategi pembiasaan dilakukan secara terus menerus dan berulang-

ulang disetiap harinya. Kemudian pemberian pemahaman mengenai karakter 

mandiri yang diberikan di PAUD Terpadu Jogja Citra yakni melalui kegiatan 

Bercerita. Selanjutnya guru melakukan pendekatan untuk menanamkan 

karakter kemandirian pada anak usia dini dengan strategi bermain. 
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 2. Faktor pendukung dan penghambat strategi guru dalam menanamkan 

karakter kemandirian anak usia dini pasca pandemic Covid-19 di PAUD 

Terpadu Jogja Citra berdasrkan hasil penelitian adalah terdapat sarana dan 

prasarana yang cukup lengkap, Alat Permainan Edukatif yang lengkap. Faktor 

pendukung berikutnya adalah kondisi pasca pandemic yang pembelajarannya di 

lakukan secara normal di sekolah sehingga guru bisa menerapkan strateginya 

dengan mudah dan bisa memantau serta memberi stimulasi secara optimal 

untuk anak didik. Sedangkan untuk faktor penghambatnya terdapat pada 

beberapa orang tua yang masih memanjakan anaknya. Orang tua juga masih 

kurang percaya dengan kemampuan anaknya sehingga stimulasi kemandirian 

tidak berlanjut saat anak berada di rumah. 

 3. Hasil dari strategi guru dalam menanamkan karakter kemandirian anak 

usia dini pasca pandemic Covid-19 di PAUD Terpadu Jogja Citra adalah bahwa 

kemandirian anak pasca pandemi saat pembelajaran dilakukan di sekolah 

berkembang dengan baik dan terstimulus secara optimal. Hal ini dapat dilihat 

dari skala penilaian setiap harinya dan dari hasil yang didapat peneliti bahwa 

anak-anak kelas A1 dapat melakukan kegiatan yang diberikan oleh guru secara 

mandiri. Hal ini di tunjukkan dengan anak mampu melakukan kegiatannya 

sendiri seperti : 

• Anak bisa melepaskan dan memakai kembali celana saat 

toilet training tanpa bantuan orang lain 

• Anak mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya 

sendiri tanpa mengandalkan orang lain disekitarnya 



 

 

72 
 

• Anak mampu makan sendiri 

• Anak bisa bertanggung jawab membereskan mainannya 

sendiri setelah selesai bermain 

• Anak terbiasa secara mandiri melepas sepatu dan 

menaruhnya di rak sepatu  

• Anak mampu menaruh tas pada tempatnya  

• Anak dengan mandiri bisa antri dengan baik 

• Anak bisa mencuci tangannya sendiri 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut:  

1. Kepada pengelola PAUD Terpadu Jogja Citra 

- Disarankan kepada PAUD Terpadu Jogja Citra untuk selalu 

mengembangkan kegiatan anak agar lebih bervariasi dan membuat 

anak tidak bosan dan lebih antusias mengikuti kegiatan di sekolah. 

2. Kepada guru PAUD Terpadu Jogja Citra 

- Diharapkan guru tetap dapat bekerjasama dengan orangtua dan dapat 

memberikan informasi mengenai perkembangan kemandirian anak 

setiap hari maupun seminggu sekali. 

-  Pembuatan perencanaan mengenai penilai kemampuan anak mulai 

dari yang setiap hari setiap minggu dan setiap bulan harus dimulai 

pada semester depan. Hal itu bertujuan agar guru tidak kesusahan 

mengetahui sejauh mana kemampuan anak. 
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- Penanganan terhadap anak yang masih tertinggal perkembangan 

kemandiriannnya. 
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