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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

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
1
. 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 
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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 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 al-Qur‟an dan hadist
2
 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 
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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 dhuha yang diadakan setiap hari sebelum kelas dimulai 
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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. 

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 Pendidikan Agama 

Islam UMS
3
. Tentang model peningkatan kualitas sekolah Muhammadiyah di 

Jawa Tengah dalam bidang ISMUBA (Islam, Kemuhammadiyahan dan 

Bahasa Arab). 

 

B. Rumusan Masalah. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kontribusi guru akhlak dalam meningkatkan karakter religius 

siswa  kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak? 

2. Apa saja metode yang digunakan guru mata pelajaran akhlak guna 

meningkatkan karakter religius pada peserta didik kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

Adapun tujuan dari diadakannya observasi di SMP Muhammadiyah 

1 Program Khusus Gatak adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan dalam terciptanya sebuah kontribusi guru akhlak 

dalam meningkatkan karakter religius pada peserta didik. 

2. Untuk mengidentifikasi metode yang dilakukan Guru mata pelajaran 

akhlak dalam usaha meningkatkan karakter religius peserta didik. 

Manfaat penelitian yang dilakukan ialah: 

1. Manfaat Teoritik yaitu untuk menambah kekayaan wawasan serta 

pengembangan teori pada aspek pembelajaran akhlak dalam 

meningkatkan karakter religius.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh: 

a. Sekolah, dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi untuk meningkatkan dan menambah khazanah keilmuan 

tentang kualitas mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 

Program Khusus Gatak. 

b. Guru, hasil akhir dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi dan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Peneliti lain, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

tema kontribusi guru dalam meningkatkan karakter religius pada 

peserta didik dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih sempurna. 



6 
 

 
 

D. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) 

dilakukan langsung di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus 

Gatak. Mengumpulkan data, fakta dan catatan lapangan
4
 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. 

2. Pendekatan penelitian. 

Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan metode 

dekskriptif
5
. Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian kualitatif 

ialah
6

 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 Program Khusus Gatak. 
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3. Sumber Data. 

Sumber data
7
  yang diperoleh dari sekolah yang bersangkutan 

yaitu sekolah SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak.  

Dilihat dari cara memperolehnya dibagi menjadi 2 kelompok
8
 : 

a. 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 Program 

Khusus Gatak. 

b. Sumber data sekunder ialah data yang diterbitkan atau 

digunakan dalam waktu yang lama yang secara tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti. Peneliti 

mengambil data sekunder dari dokumentasi, catatan 

lapangan serta observasi selama penelitian yang 

dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus 

Gatak 
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4. Penentuan Subjek. 

Penetuan subjek utama dalam penelitian ini yaitu guru mata 

pelajaran akhlak, subjek pertama karena guru mata pelajaran akhlak yang 

memiliki cukup andil dalam meningkatkan karakter religius siswa dan 

subjek selanjutnya para siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 

Program Khusus Gatak untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan 

peningkatan karakter religius. Selain itu kepala sekolah juga dijadikan 

subjek untuk memberikan data pendukung karena kepala sekolah juga 

turut andil dalam meningkatkan karakter religius dalam kebijakan dan 

aturan yang dibuat di SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak. 

5. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 3 metode
9
 

yaitu : 

a. Observasi, mengamati suatu objek untuk mengetahui keberadaan 

objek, situasi yang ada hubungannya dengan kejadian dan maknanya 

secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data 

tentang kontribusi yang dilakukan guru mata pelajaran akhlak dalam 

meningkatkan karakter religius pada siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak serta kepala sekolah terkait 

proses pembelajaran, pembiasaan, aturan serta arahan dari sekolah 

dan guru dalam meningkatkan karakter religius pada siswa. 
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b. Wawancara, suatu cara atau metode dalam mengumpulkan data 

dengan menggali informasi dari sumber langsung melalui percakapan, 

tanya jawab atau diskusi. Wawancara dilakukan secara mendalam 

guna ingin penyidikan lebih dalam tentang informasi secara holistic 

dan jelas dari informan. Melakukan wawancara dengan guru mata 

pelajaran akhlak, serta kepala sekolah. Data yang didapat bisa berupa 

pendapat guru mata pelajaran akhlak tentang pelajaran akhlak, 

karakter religius dan lain sebagainya. Menggunakan pedoman 

wawancara tidak terstruktur.
10

 

c. Dokumentasi, mengumpulkan dokumen dan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian lalu dikaji secara mendalam sehingga 

dapat mendukung dan menambah pembuktian suatu kejadian atau 

peristiwa yang terjadi. Data-data tersebut bisa seperti data guru, visi 

misi sekolah, denah sekolah, daftar kegiatan atau program, aturan atau 

kebijakan yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Program Khusus Gatak. 

6. Metode Analisis Data. 

Analisis data ialah suatu upaya untuk memaparkan suatu 

masalah untuk menjadi bagian-bagian sehingga menjadi susunan bentuk 

yang dipaparkan terlihat dengan jelas dan dapat menangkap makna atau 
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 Suatu pedoman wawancara yang hanya memuat pokok-pokok masalah yang akan 
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wawancara dengan menggunakan pedoman ini lebih banyak menggantungkan dari pewawancara. 

Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden. Lihat Syofian Siregar, Metode Penelitian 

Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan  Manual & SPSS, (Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group, 2013), 18. 
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arti sejelasnya.
11

 Ada banyak model analisis data lapangan, seperti model 

Sirkuler Nasution, Lexi J. Maleong, Milles dan Huberman, model 

Spradley. Tetapi penulis mengambil model dari Milles dan Huberman, 

ada 3 tata cara analisis data
12

 :  

a. Reduksi Data (Reduction). 

Semua data yang masuk atau diterima oleh peneliti, dipilah di ambil 

yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. 

b. Penyajian Data (Data Display). 

Teknik dalam penyajian data dapat dikemas dalam bentuk seperti 

tabel, grafik dan sejenisnya. Bisa juga dala bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Fungsi 

penyajian data ialah untuk memudahkan dan memahami apa yang 

terjadi, juga untuk merencanakan kinerja selanjutnya bersumber pada 

yang telah dipahami. 

c. Verifikasi (Conclusion Drawing). 

Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah 

jika tidak dibarengi dengan bukti atau data yang mumpuni yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi, jika 

bukti atau data yang didapat sudah mumpuni, valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data atau bukti, maka 

dapat ditarik kesimpulan apa yang dipaparkan peneliti dapat 
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dipertanggung jawabkan (kredibel). Setelah melalui tahapan tersebut, 

maka peneliti mengambil metode deduktif yaitu suatu metode yang 

diambil dari hal yang bersifat abstrak lalu difokuskan dengan teori 

yang sebelumnya telah dibuat, setelah itu dirumuskan pada hipotesis. 

Setelah melakukan hipotesis lalu diuji untuk mendapatkan suatu 

kejadian yang konkrit
13

.  
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