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KONTRIBUSI GURU MATA PELAJARAN AKHLAK DALAM MENINGKATKAN 

KARAKTER RELIGIUS SISWA KELAS VII  (DI SMP MUHAMMADIYAH 1 

PROGRAM KHUSUS GATAK SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2018/2019) 

 

Abstrak 

 

Kontribusi mempunyai makna yaitu keikutsertaan, keterlibatan atau melibatkan diri dan 

sumbangan. Sumbangan dalam berupa materi atau non materi. Pada kontribusi guru dapat 

berupa ide, inovasi, keikutsertaan dalam upaya-upaya untuk memenuhi tujuan yang telah 

ditetapkan sekolah. Kontribusi guru khususnya untuk guru mata pelajaran akhlak di SMP 

Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak ialah melakukan berbagai metode seperti 

keteladanan, pembiasaan dan motivasi kepada para peserta didik dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Usaha-usaha tersebut yang telah dilakukan oleh guru mata 

pelajaran akhlak memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan karakter religius yang ada pada 

diri peserta didik. Peneliti melakukan penelitian di SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus 

Gatak untuk meneliti tentang kontribusi guru mata pelajaran akhlak dalam meningkatkan 

karakter religius pada peserta didik untuk kelas VII dengan menjelaskan tentang hal-hal 

kontribusi yang sudah dilakukan oleh guru serta metode yang dipakai dalam upaya 

meningkatkan karakter religius pada peserta didik. Pada penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif yang menggunakan studi lapangan (field research). Dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu analisis data 

menggunakan metode deduktif yaitu menemukan kesesuaian data yang ada di dalam teori 

dengan data yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

mendapati kesimpulan bahwa kontribusi yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran 

akhlak dalam meningkatkan karakter religius pada peserta didik memiliki andil tersendiri 

yaitu memberikan teladan/contoh serta memotivasi, mendorong dan menasehati para peserta 

didik dalam setiap kegiatan belajar mengajar berlangsung dan ikut serta mengikuti pada 

setiap kegiatan atau program yang sedang diadakan oleh pihak sekolah walaupun belum bisa 

memberikan ide, inovasi ataupun keterlibatan langsung dalam mengurus kegiatan atau 

program yang ada di sekolah yang memiliki tujuan dalam meningkatkan karakter religius. 

 

Kata Kunci : kontribusi, guru mata pelajaran akhlak, karakter religius. 

 

Abstract 

 

Contributions have meaning that is participation, involvement or involvement and donation. 

Donations can be in the form of material or non-material. The teacher's contribution can be in 

the form of ideas, innovation, participation in efforts to meet the goals set by the school. 

Teacher contributions especially for moral subjects teachers in Muhammadiyah Middle 

School 1 Gatak Special Program is to carry out various methods such as exemplary, 

habituation and motivation to students in every teaching and learning activity takes place. 

These efforts that have been carried out by teachers of moral subjects have a purpose, namely 

to improve the religious character that is in the students themselves. Researchers studied at 

Muhammadiyah Middle School 1 Gatak Special Program to examine the contribution of 

moral subjects teachers in improving the religious character of students for class VII by 

explaining about the contributions that have been made by the teacher and the methods used 

in an effort to improve the religious character of the participants student. In this study 

including the type of qualitative research that uses field research. With the technique of 

collecting data through interviews, observation and documentation available at 

Muhammadiyah Middle School 1 Special Program Gatak. Then the data analysis using 
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deductive method is to find the suitability of the data that is in theory with the data in the 

field. So the results of the research conducted by researchers, found that the contribution 

made by teachers of moral subjects in improving religious character in students has its own 

contribution that is giving examples / examples and motivating, encouraging and advising 

students in each teaching and learning activity takes place and participates in each activity or 

program being held by the school even though it has not been able to provide ideas, 

innovation or direct involvement in managing activities or programs in schools that have a 

purpose in improving religious character. 

 

Keywords : contributions, teacher subjects morals, religious characters. 

 

1. PENDAHULUAN. 

Al-Qur’an menganggap akhlak sebagai acuan terpenting bagi tiap individu, keluarga dan 

masyarakat. Akhlak ialah buah hasil dari ajaran agama Islam yang dipetik oleh manusia yang 

membuat hidup yang ia jalani menjadi manis dan penuh makna. Tanpa pondasi akhlak dalam 

aspek jiwa dan sosial individu maka akan hancur atau rusak jiwa dan sosial seorang individu 

tersebut. Allah telah menjadikan ‘asmaul husna sebagai contoh akhlak yang tinggi dan pantas 

di teladani oleh umat manusia. Dan Allah telah mengutus Rasulullah saw. untuk 

menyempurnakan akhlak dan menjadikan beliau sebagai teladan, role model yang nyata bagi 

semua kaum muslimin. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional yang tertulis di Peraturan Perundang-

undangan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 berbicara perihal Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi:  

“Pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”   

Pemerintah berupaya untuk mengembangkan output lulusan yang beriman kepada 

Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dalam hal ini perlu dukungan dari pihak sekolah serta 

stake holders dalam mengupayakan kondisi, suasana serta pembelajaran baik dalam 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sekolah yang dapat memberikan kontribusi dalam 

melahirkan output lulusan yang beriman dan berakhlak mulia. 

Mata pelajaran akhlak memang bukan satu-satunya faktor pokok dalam pembentukan 

karakter peserta didik. Tetapi secara substansial tanpa ada unsur pemaksaan yang ekstrim 

(contohnya penggunaan kekerasan) dengan menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, 

serta motivasi yang dilakukan guru dan segenap warga sekolah yang lain kepada peserta 
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didik dapat membantu untuk mendorong, memberikan dan menumbuhkan motivasi kepada 

peserta didik untuk selalu mengamalkan nilai-nilai keyakinan dalam beragama dan berakhlak 

mulia dalam kehidupan sehari-hari. 

SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak ialah sekolah menengah pertama 

yang intensif (dengan sistem fullday school) dalam pengembangan pembelajaran alquran dan 

hadis ditujukan untuk anak laki-laki maupun perempuan usia 12 sampai 15 tahun yang 

terkelola di bawah naungan organisasi Muhammadiyah berlokasi di kecamatan Gatak, 

Sukoharjo. Pada tahun pelajaran 2018/2019 sekolah menawarkan program-program khusus 

seperti kelas robotik, bahasa arab, tahfiz, serta boarding school (asrama).  

Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak mengambil visi misi yang 

bernafaskan akidah dan akhlak. Visi sekolah SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak 

bertuliskan “Menjadikan generasi beriman, berbudi, berprestasi”. Sedangkan Misi nya 

berbunyi “1). Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama agar tumbuh 

ketaqwaan serta memiliki akhlak mulia. 2). Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif, 3). Melaksanakan budaya tertib dan pelaksanaan KBM, 4). Melaksanakan 

pengembangan kegiatan ekstrakurikuler.” 

Visi misi SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak sejalan dengan Peraturan 

Perundang-undangan nomor 20 tahun 2003 yang menjadikan satu hal yang menarik perhatian 

penulis untuk mempelajari terkait tentang kontribusi guru mata pelajaran akidah akhlak 

kepada para peserta didik. Dengan diciptakannya Peraturan Perundang-undangan tentang 

tujuan pendidikan nasional diharapkan mampu melahirkan lulusan atau menghasilkan output 

yang kompeten, beriman, berintegritas serta berakhlak mulia.  

Awal mulanya masih banyak peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Program 

Khusus Gatak yang belum mengerti tata cara shalat yang benar menurut al-Qur’an dan hadits 

dan masih ada yang meninggalkan shalat seperti shalat shubuh, ketika ditanya mengapa 

meninggalkan shalat memberikan alasan lupa, bangun kesiangan, malas ataupun masih 

mengantuk. Berkat keteladan, pembiasaan dan perhatian yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dan dukungan guru SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak dengan menanyai siswa 

apakah sudah melaksanakan shalat shubuh saat waktu pelaksanaan shalat duha yang diadakan 

setiap hari sebelum kelas dimulai serta diberi pengajaran tentang tata cara shalat yang benar 

sesuai dengan ajaran agama Islam maka sedikit demi sedikit siswa sudah mulai terbiasa 

melaksanakan shalat shubuh (shalat 5 waktu) dan mulai paham tata cara shalat yang benar 

sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam. 
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Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka penulis akan 

mengkaji tentang kontribusi guru yang berjudul “Kontribusi Guru Mata Pelajaran Akhlak 

dalam Meningkatkan Karaker Religius pada  Siswa Kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 

Program Khusus Gatak Tahun Ajaran 2018/2019”. Kontribusi Guru dalam meningkatkan 

karakter religius siswa sesuai dengan roadmap penelitian program studi PAI UMS. Tentang 

model peningkatan kualitas sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah dalam bidang 

ISMUBA. 

Maka dari hasil latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah Bagaimana 

kontribusi guru akhlak dalam meningkatkan karakter religius siswa  kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 PK Gatak? Dan Apa saja metode yang digunakan guru mata pelajaran 

akhlak guna meningkatkan karakter religius pada peserta didik kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 PK Gatak? 

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mendeskripsikan kontribusi dalam terciptanya 

sebuah kontribusi guru akhlak dalam meningkatkan karakter religius pada peserta didik dan 

untuk mengidentifikasi metode yang dilakukan Guru mata pelajaran akhlak dalam usaha 

meningkatkan karakter religius peserta didik. 

Adapun jenis metode penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan (field 

research) dilakukan langsung di sekolah SMP Muhammadiyah 1 PK Gatak. Mengumpulkan 

data, fakta dan catatan lapangan yang ada di sekolah bersangkutan untuk mengetahui 

kontribusi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran akhlak dalam meningkatkan karakter 

religius pada siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 PK Gatak. Lalu ditinjau dari data dan 

tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan 

penelitian kualitatif ialah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang menitik 

beratkan pandangan pada memahami fenomena, gejala sosial yang dialami oleh subjek 

penelitian yang guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi guru 

mata pelajaran akhlak dalam meningkatkan karakter religius siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 PK Gatak. 

Sumber data  yang diperoleh dari sekolah yang bersangkutan yaitu sekolah SMP 

Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak. Dilihat dari cara memperolehnya dibagi menjadi 2 

kelompok yaitu sumber data primer ialah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung 

dari sumber pertama dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil 

dan mengumpulkan data dari sumber pertama yaitu guru mata pelajaran akhlak kelas VII, 

kepala sekolah serta siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 PK Gatak. Sumber data 

sekunder ialah data yang diterbitkan atau digunakan dalam waktu yang lama yang secara 
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tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Peneliti mengambil data sekunder dari 

dokumentasi, catatan lapangan serta observasi selama penelitian yang dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 1 PK Gatak. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) dilakukan langsung di 

sekolah SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak. Mengumpulkan data, fakta dan 

catatan lapangan yang ada di sekolah bersangkutan untuk mengetahui kontribusi yang 

dilakukan oleh guru mata pelajaran akhlak dalam meningkatkan karakter religius pada siswa 

kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Berdasarkan sajian data pada kontribusi guru mata pelajaran akhlak dalam meningkatkan 

karakter religius dari hasil analisis pada BAB II dan BAB III melihat hasil capaian yang 

diraih oleh guru mata pelajaran akhlak di SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak 

dalam melaksanakan kontribusi. Proses dalam melaksanakan kontribusi yang dilakukan oleh 

guru tidak terlepas oleh tugas dan perannya sebagai guru terutama yang menyandang sebagai 

guru akhlak (agama).  

Tabel 1. Uraian Mengenai Tugas Dan Peran Guru Akhlak (Agama) 

No. Peran  Tugas 

1. Sebagai Pendidik -Motivator. 

-Pendisiplinan. 

-Pemberian Sanksi. 

2. Sebagai Pengajar pengelola atau pengatur dalam 

proses pembelajaran 

3. Sebagai Teladan mampu memberikan contoh sikap, 

perilaku yang pantas untuk 

dicontoh oleh para siswa. 

 

Sedangkan dalam metode yang dilakukan oleh guru mata pelajaran akhlak dalam 

meningkatkan karakter religius ialah dengan pemberian keteladanan, pembiasaan, dan 

penanaman kedisplinan. Lalu dengan bantuan dari sekolah berupa kegiatan atau program 

yang diadakan oleh sekolah yang turut serta membantu dalam meningkatkan karakter religius 
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pada diri peserta didik, berikut tabel uraian program atau kegiatan yang diadakan oleh 

sekolah SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak : 

Tabel 2.  Program-program Sekolah dalam Meningkatkan Karakter Religius. 

No  Nama Program Pelaksanaan 

1. Shalat Wajib (dhuhur, 

ashar) 

Setiap hari 

2. Shalat duha Setiap hari sebelum pelaksanaan 

KBM. 

3. Pengajian atau tausiah Tiap setengah semester. 

4. MABIT (Malam Bina Iman 

dan Taqwa) 

6 kali dalam setahun. 

5. Upacara bendera. Tiap Senin pagi. 

6. Pesantren Kilat Tiap bulan Ramadan. 

 

Berdasarkan lima penelitian terdahulu terdapat kesamaan dengan penelitian yang 

penulis teliti, terkait dengan upaya menyukseskan meningkatkan karakter serta hasil capaian 

peserta didik dalam pelajaran pendidikan agama Islam diperlukan kesiapan, perencanaan dan 

dukungan dari masing-masing pihak seperti sekolah, guru, maupun siswa. Sedangkan 

perbedaan ada pada subjek dan objek yang dilakukan oleh masing-masing peneliti. Serta 

fokus penelitian ada pada kontribusi yang dilakukan oleh meningkatkan karakter religius 

pada diri peserta didik. pada diri peserta didik.  

Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak memiliki 2 program yaitu 

program  full day school (program reguler) dan program boarding school. Untuk program full 

day school dimulai pukul 06.45 - 16.00 WIB. Dan untuk program boarding school kegiatan 

berlangsung 24 jam di sekolah, setelah pulang sekolah pada pukul 16.00 WIB pengawasan 

dilakukan oleh musyrif. 

Menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas VII sedangkan kelas VIII dan IX masih 

menggunakan kurikulum KTSP. Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak 

menerapkan pembiasaan karakter dan nafas ciri khas al-Islam Kemuhammadiyahan 

contohnya pelaksanaan ektrakurikuler hisbul watan, upacara bendera yang rutin dilaksanakan 

hari Senin, shalat duha sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar, shalat wajib dengan 

berjamaah dan lain sebagainya.
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Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh guru mata pelajaran akhlak serta dengan 

bantuan dari pihak sekolah, SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak terus berupaya 

untuk meningkatkan karakter religius pada diri para peserta didik. 

 

4. PENUTUP 

Kontribusi yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran akhlak dalam meningkatkan 

karakter religius pada peserta didik memiliki andil tersendiri yaitu memberikan 

teladan/contoh serta memotivasi, mendorong dan menasehati para peserta didik dalam setiap 

kegiatan belajar mengajar berlangsung dan ikut serta pada setiap kegiatan atau program yang 

sedang diadakan oleh pihak sekolah.  

Metode yang digunakan guru mata pelajaran akhlak dalam meningkatkan karakter 

religius pada peserta didik kelas VII diantaranya ialah , Pemberian keteladanan, Pembiasaan., 

Penanaman kedisiplinan, Integrasi dan internalisasi. Dengan berbagai metode yang dilakukan 

baik oleh guru mata pelajaran akhlak maupun sekolah dalam peraturan ataupun kebijakannya, 

diharapkan mampu bersinergi dalam membantu dan mendukung pada peningkatan karakter 

religius pada peserta didik yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak 

dengan baik. 
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