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METODE GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAMMEMBENTUK
AKHLAKUL KARIMAH SISWA DI SMP MUHAMMADIYAH 1

KARTASURA TAHUN AJARAN 2020/2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode guru pendidikan agama
Islam dalam membentuk akhlakul karimah siswa dan mengidentifikasi faktor
pendukung serta faktor penghambat dalam menerapkan metode tersebut di SMP
Muhammadiyah 1 Kartasura. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan
pendekatan kualitaif deskriptif. Lokasi penelitian ini di SMP Muhammadiyah 1
Kartasura yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan
Kartasura. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan
sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis
data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.
Kemudian uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi teknis. Bedasarkan
hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode guru pendidikan
agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah siswa yang dilakukan melalui: a)
keteladanan, b) pembiasaan, c) pemberian motivasi, d) hukuman, e) nasehat. Adapun
faktor pendukung dalam menerapkan metode tersebut yaitu diantaranya: 1)
lingkungan sekolah, 2) dukungan dan kerjasama dengan guru dan pegawai di sekolah,
3) dukungan dan kerjasama dengan orangtua/wali murid. Sedangkan faktor
penghambat yaitu: 1) kurangnya kesadaran diri siswa, 2) adanya oknum yang tidak
menyukai dengan aturan atau metode yang dibuat oleh sekolah.

Kata Kunci:Metode, Guru Pendidikan Agama Islam, Membentuk Akhlak

ABSTRACT

This study aims to describe the methods of Islamic religious education teachers
in shaping students' morality and identify the supporting and inhibiting factors in
applying the method at Muhammadiyah 1 Kartasura Junior High School. This type of
research is a field research with a descriptive qualitative approach. The location of
this research is SMP Muhammadiyah 1 Kartasura which is located on Jalan Ahmad
Yani, Sukoharjo Regency, Kartasura District. The data sources in this study are
primary and secondary data sources. Data obtained through observation, interviews
and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation and
drawing conclusions. Then test the validity of the data used, namely technical
triangulation. Based on the results of the study, it can be concluded that the method of
Islamic religious education teachers in shaping students' morality is carried out
through: a) exemplary, b) habituation, c) motivation, d) punishment, e) advice. The
supporting factors in implementing this method include: 1) the school environment, 2)
support and cooperation with teachers and school staff, 3) support and cooperation
with parents/guardians of students. While the inhibiting factors are: 1) lack of self-
awareness of students, 2) the presence of individuals who do not like the rules or
methods made by the school.

Keywords:Method, Islamic Religious Education Teacher, Forming Morals
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1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan dengan suatu rencana yang

diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, dan keluarga dengan melalui aktivitas

pembinaan, pengajaran ataupun pelatihan yang berlangsung pada pendidikan informal,

formal ataupun informal. Terciptanya pendidikan bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan peserta didik dan menyiapkan siswa agar mampu berperan dalam

lingkungan masyarakat. Pendidikan juga berupaya dalam meningkatkan kemampuan

diri sehingga dapat membentuk generasi menjadi berkualitas. Pendidkan merupakan

salah satu aspek bentuknya sebuah peradaban bagi bangsa. Adapun aspek-aspek yang

terdapat dalam pendidikan yaitu diantaranya: pembinaan, pengajaran, pemberdayaan

dan adanya perubahan perilaku.

Pendidikan yang terjadi saat ini mengalami berbagai fenomena yang

memprihatinkan berkaitan dengan karakter generasi bangsa. Fenomena yang

memprihatinkan tersebut dapat kita saksikan melalui berbagai media, salah satunya

yaitu tawuran antar pelajar yang terjadi di Depok, tawuran tersebut terjadi pada Jumat

(30/10/2020) sekitar pukul 01.30 WIB. Hal ini dapat diatasioleh Kepala Satuan

Reserse Kriminal Polres Metro Depok, yang diliput oleh Kompas.com.

Dalam undang-undang sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003

dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan keterampilan,

berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap,

cerdas, kreatif, manidiri dan memiliki rasa tanggung jawab.

Akhlak ialah suatu aspek yang paling pokok bagi manusia dalam kehidupan

sehari-hari untuk menata kelangsungan hidupnya, hidup diimbangi dengan akhlak

yang baik maka menjalani hidup akan bermakna. Oleh sebab itu, akhlak dijadikan

sebagai aspek yang sangat berpengaruh perilaku individu, baik dalam kehidupan

social, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Pada saat ini melihat dari realitanya bahwa pendidikan berperanan serta

mempunyai tugas yang berat mengenai pembentukan akhlak. Dikarenakan peserta

didik masih banyak yang melakukan penyimpangan akhlak, terutama saat memasuki

fase remaja. Penyimpangan yang biasa disebut dengan kenakalan remaja tersebut.
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Sekolah Menengah Pertama, karena pada masa tersebut siswa sedang

menemukan jati dirinya. Dalam pembentukan akhlak tidak hanya memerlukan peran

orangtua, akan tetapi saat di sekolah sangat memerlukan peran serta Metode guru

dalam membentuk akhlak siswa. Sehingga pendidikan yang diberikan saat di sekolah

akan membawa kepribadian siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

peran dari guru tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, akan tetapi guru

mempunyai Metode dalam membina serta membentuk akhlak siswa. Dengan harapan

bahwa siswa mampu mengimplementasikan dan mengamalkan dalam kehidupan

sehari-hari.

Metode guru PAI dalam penelitian ini sangat diperlukan dalam membentuk

akhlak peserta didik. Metode merupakan suatu rangkaian dari program-program

kegiatan yang telah dirancang secara cermat yang bertujuan untuk membina serta

membentuk akhlak siswa di lembaga sekolah tersebut. Dalam melatih pembentukan

akhlak yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai islami seperti halnya membiasakan

sholat dhuha, tadarus, dan berdoa sebelum memulai pembelajaran.

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura merupakan salah satu lembaga pendidikan

yang mempunyai Metode penting dalam pembinaan serta pembentukan akhlak, yang

dibentuk dalam proses pembelajaran dan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam kegiatan ekstrakurikuler terdapat berbagai macam program yang lebih

mengutamakan pada program-program keagamaan. Oleh karena itu, dengan adanya

program-program unggulan pada sekolah tersebut terutama dalam bidang keagamaan.

Hal ini sesuai dengan judul yang akan diteliti sehingga dengan adanya Metode yang

dilakukan oleh sekolah akan membentuk akhlak siswa terutama masa remaja yang

sangat memerlukan pembentukan akhlak.

Adapun usaha yang telah dilaksanakan selama ini oleh pihak sekolah dengan

bertujuan membina tingkah laku siswa yaitu dengan membuat program-program

keagamaan, siswa diwajibkan untuk mengikuti program-program keagamaan tersebut.

Dengan begitu, siswa akan terbiasa melakukan program tersebut yang akan

membentuk akhlak siswa. Dengan adanya program keagamaan tersebut masyarakat

mendukung sekolah dengan baik yang diharapkan agar siswa memiliki kepribdaian

yang berakhlak mulia dan dapat memfilter nilai-nilai dari budaya luar yang tidak

sesuai dengan ajaran Islam serta menjauhi kenakalan remaja.
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Permasalahan mengenai akhlak merupakan permasalahan yang penting, maka

dalam hal ini pendidik diharuskan untuk dapat berperan aktif sebagai membina dan

membentuk akhlak peserta didik, dikarenakan peserta didik pada masa remaja sedang

mengalami masa transisi. Hal tersebut terbukti dengan adanya siswa yang kurang

memahami serta tidak mengamalkan ajaran agama Islam, sehingga peserta didik

melakukan suatu hal yang dilarang atau akhlak tercela.Oleh karena itu, hal ini

menunjukan bahwa pentingnya Metode atau peran dari pendidik dalam membentuk

akhlak siswa agar siswa dapat melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam

serta menjauhi perbuatan yang tercela.

Adapun dampak apabila tidak adanya penanaman serta pembentukan akhlak

maka siswa akan mudah terpengaruh dengan perkembangan zaman dan tekonologi

yang akan menimbulkan banyak hal dengan perbuatan tercela. Akan tetapi, apabila

siswa mempunyai akhlakul karimah maka siswa dapat mengikuti perkembangan

zaman dan memanfaatkan teknologi yang canggih dengan baik. Maka akhlak yaitu

suatu komponen yang pokok, dikarenakan akan berpengaruh pada kehidupan.

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian lebih dalam dengan judul “Metode Guru Pendidikan Agama Islam dalam

Membentuk Akhlakul Karimah Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun

Ajaran 2020/2021”.

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis riset yaitu field research atau penelitian

lapangan. Adapun tujuan dari riset ini yaitu untuk mendapatkan suatu data dan

informasi yang berkaitan dengan judul penelitian dengan keadaan yang sebenarnya.

Kemudian peneliti akan menjelasakan keadaan yang sebenarnya yang sesuai dengan

terjadi di lapangan agar dapat dipelajari secara lebih dalam, maka peneliti akan

memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pokok

permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian ini tepatnya berada

di lembaga formal yaitu SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Metode pengumpulan

data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data

dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dalam penelitian

ini peneliti menggunakan uji keabsahan data yaitu triangulasi teknik.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan akhlakul karimah siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

bertujuan agar siswa berakhlak mulia sebagai realisasi dari visi SMP Muhammadiyah

1 Kartasura yaitu terwujudnya ihsan yang bermutu, berwawasan luas, berakhlak mulia

dan bertaqwa. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya

yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki

pengetahuan dan keterampilan, berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani,

berkepribadian yang mantap, cerdas, kreatif, manidiri dan memiliki rasa tanggung

jawab.

Pembentukan akhlakul karimah siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dengan mengikuti program

dan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Pembentukan akhlakul

karimah siswa membentuk kepribadian siswa yang bersumber pada nilai-nilai ajaran

Islam. Pembentukan akhlakul karimah menjadi suatu hal yang penting untuk dapat

ditanamkan pada siswa sesuai dengan tujuan pembentukan akhlak menurut Ali Abdul

Halim Mahmud yaitu menjadikan manusia agar selalu beriman kepada Allah Swt.

dengan melakukan amalan-amalan sholeh serta dapat menjalani kehidupan sehari-hari

sesuai dengan ajaran Islam. Dengan tertanamnya aqidah dan keyakinan yang kuat

pada kebenaran Islam.

Adapun Metode guru PAI dalam membentuk akhlak siswa di SMP

Muhammadiyah 1 Kartasura, yaitu sebagai berikut:

3.1 Metode Guru Pendidikan Agama Islam dalamMembentuk Akhlakul

Karimah Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

3.1.1Membentuk akhlak melalui keteladanan

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Metode yang digunakan dalam membentuk akhlak

yang pertama yaitu dengan memberikan keteladanan. Keteladanan dijadikan sebagai

faktor utama dalam proses pembentukan akhlak siswa, dengan memberikan

keteladanan pada suatu perilaku yang patut dicontokan oleh peserta didik. Adapun

contoh keteladanan yang diterapkan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura yaitu semua

guru mengikuti shalat dhuha, kemudian siswa dilarang terlambat dengan menerapkan
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akhlak disiplin, tentunya guru juga tidak diperbolehkan untuk datang terlambat dan

memberikan contoh dalam bersikap dan berpakaian dengan sopan santun.

3.1.2 Membentuk akhlak dengan pembiasaan

Adapun pembiasaan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura yaitu

melaksanakan sholat dhuha bersama, sholat dzuhur berjamaah, memulai pembelajaran

dengan tadarus Al-Qur’an, puasa sunnah (puasa senin kamis), menerapakan 5S

(senyum, sapa, salam, sopan santun). Akan tetapi, dikarenakan saat ini pandemi maka

sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring sehingga pembiasaan yang dilakukan

di sekolah berbeda dengan yang diterapkan di rumah. Adapun pembiasaan yang

dilakukan siswa selama pembelajaran daring yaitu siswa melaksanakan shalat dhuha

dan sholat lima waktu di rumah masing-masing, kemudian siswa diwajibkan untuk

mengikuti kajian online yang telah diselenggarakan oleh sekolah. Sehingga dengan

melakukan kegiatan tersebut dengan secara kebiasaan akan mempengaruhi sikap dan

perilaku siswa dengan mempunyai akhlak yang mulia.

3.1.3 Membentuk akhlak melalui pemberian motivasi

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura dalam menerapkan metode pembentukan akhlakul

karimah siswa. Tujuan guru dengan memberikan motivasi kepada siswa, agar siswa

dapat lebih termotivasi atau semangat dalam belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan

di sekolah. Adapun dalam menerapkannya dengan cara guru menggunakan metode

pembelajaran yang menyenangkan, guru memberikan reward kepada siswa dan siswa

dianjurkan untuk menghafal kata-kata motivasi.

3.1.4 Membentuk akhlak melalui punishment atau hukuman

Pemberian hukuman diterapkan oleh guru-guru di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

dalam mendidik siswa agar siswa dapat mengetahui dan menyadari perilaku baik dan

buruk dengan tujuan agar siswa berakhlak mulia. Adapun pemberian punishment

yang diterapkan oleh SMP Muhammadiyah 1 Kartasura yaitu guru memberikan

hukuman kepada siswa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh siswa,

contohnya ketika siswa ada yang tidak mengumpukan tugas dan tidak masuk sekolah

tanpa ada surat izin dari orangtua, sebelum guru memberikan hukuman kepada siswa

guru memberikan peringatan atau nasehat

3.1.5 Membentuk akhlak melalui nasehat

Guru di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura selalu menasehati siswa saat upacara dan

menegur siswa jika melakukan kesalahan. Contohnya jika ada siswa yang telat

mengumpulkan tugas maka guru akan memberikan nasehat kepada siswa tersebut
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agar kedepannya siswa mengumpulkan tugas dapat tepat waktu. Siswa yang tidak

masuk tanpa adanya kabar, maka guru akan menanyakan kepada orangtua dan

menegur siswa dengan baik. Dengan pemberian nasehat diharapkan ketika siswa

melakukan suatu kesalahan atau melanggar aturan tidak mengulangi kesalahan

tersebut. Guru memberikan nasehat yang baik akan berpengaruh terhadap dalam diri

siswa dan menyadarkan siswa untuk berperilaku yang baik.

3.2 Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menerapkan Metode guru

PAI dalam proses pembentukan akhlak siswa di SMP Muhammadiyah 1

Kartasura

3.2.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam menerapkan Metode guru PAI dalam proses

pembentukan akhlak siswa yaitu pertama, lingkungan sekolah dapat mendukung

dalam menerapkan Metode atau aturan yang terdapat di sekolah. Dengan adanya

dukungan dari lingkungan sekolah membantu dalam mempermudah menerapkan

Metode yang telah dibuat untuk pembentukan akhlak siswa. Kedua, adanya dukungan

dan kerjasama dengan guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Sehingga guru dan

tenaga kependidikan dapat memberikan panutan yang baik kepada peserta didik.

Ketiga, adanya dukungan dan kerjasama dengan orangtua/wali muird. Sehingga

ketika di rumah orangtua dapat mengontrol dan mendidik siswa dengan menerapkan

Metode guru atau kebiasaan yang baik yang biasa dilakukan saat di sekolah.

3.2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam menerapkan Metode guru PAI dalam proses

pembentukan akhlakul karimah siswa yaitu pertama, kurangnya kesadaran diri siswa

untuk mematuhi aturan dan mengikuti program-program keagamaan dengan baik.

Kedua, Lingkungan pergaulan siswa di luar sekolah juga sangat berpengaruh besar

terhadap tingkah laku dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga,

Pengaruh teknologi bagi para siswa yang tidak memfilter secara baik akan menjadi

salah satu penghambat pembentukan akhlak pada siswa.

4. PENUTUP

Metode Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah siswa

dilakukan dengan membentuk akhlak melalui keteladanan, membentuk akhlak

melalui pembiasaan, membentuk akhlak melalui pemberian motivasi, membentuk

akhlak melalui pemberian hukuman, dan membentuk akhlak melalui nasehat. Faktor

pendukung dalam pembentukan akhlakul karimah siswa adalah adanya dukungan dari
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lingkungan sekolah, kerjasama dengan guru dan tenaga kerja, dan kerjasama dengan

orangtua atau wali murid. Sedangkan faktor penghambat dalam pembentukan

akhlakul karimah siswa adalah kurangnya kesadaran diri siswa, lingkungan pergaulan

siswa, dan pengaruh teknologi.
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