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METODE PEMBINAAN AKHLAK SISWA KELAS 10 DAN 11 PADA MASA 

PANDEMI COVID 19 DI SMK BATIK 2 SURAKARTA TAHUN 

PELAJARAN 2020/2021 

 

ABSTRAK 

Sistem pendidikan Indonesia yang berubah semenjak wabah Covid-19 menimbulkan 

perubahan dalam kehidupan pendidikan saat ini. Menyikapi kondisi pembelajaran 

pandemi covid 19 SMK Batik 2 Surakarta tetap melakukan pembinaan akhlak 

kepada peserta didiknya dimana hal tersebut dilakukan dengan menggunakan 

platform Youtube Live Streaming dan Zoom Meeting dengan kegiatan pengajian dan 

kajian. Hal tersebut dilakukan oleh SMK Batik 2 Surakarta sebagai upaya dalam 

pembinaan akhlak peserta didiknya. Dalam pengajian tersebut siswa akan 

mendapatkan nilai jika melakukan absen di kolom komentar kemudian setelah itu 

mengerjakan tugas yang telah disampaikan dalam kegiatan tersebut dengan 

pengumpulan tugas di aplikasi Google Classroom masing-masing peserta didik.  

Alasan penulis melakukan penelitian di SMK Batik 2 Surakarta karena merupakan 

sekolah yayasan Islam batik yang memiliki visi menjadi lembaga diklat yang 

menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul di bidang bisnis, manajemen, 

informatika dan pariwisata yang berkarakter dan berakhlak mulia.  Kemudian alasan 

peneliti melakukan penelitian mengenai akhlak karena terdapat beberapa anak siswa 

SMK Batik 2 Surakarta yang bergerombol dan bergoyang di tengah lapangan 

sekolah yang terlihat sedang membuat video tik-tok. Hal tersebut menyebabkan 

hilangnya rasa malu yang seharusnya dimiliki oleh seorang remaja di kalangan 

pendidikan. Pendidikan karakter yang telah diberikan oleh sekolah kepada peserta 

didik seakan tidak berfungsi untuk bermoral, beretika dan berakhlak mulia. Bertolak 

dari fakta yang ada, menunjukkan betapa pentingnya akhlak untuk dibina dan 

dibentuk sejak dini terlebih pada usia remaja. Berangkat dari latar belakang itulah, 

penulis merumuskan masalah 1) Bagaimana metode pembinaan akhlak pada masa 

pandemi covid-19 di SMK Batik 2 Surakarta? 2) Apa faktor pendukung dan 

penghambat dalam pembinaan akhlak di SMK Batik 2 Surakarta? Dengan tujuan 

penelitiannya adalah untuk mengetahui metode pembinaan akhlak pada masa 

pandemi covid-19 di SMK Batik 2 Surakarta serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam pembinaan akhlak di SMK Batik 2 Surakarta. Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian 

kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi, metode wawancara, serta metode dokumentasi. Analisis data pada 

penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh data bahwa guru menggunakan beberapa metode dalam 

membina akhlak siswa, yakni melalui keteladanan, kedisiplin, pembiasaan dan 

perhatian. Dalam melaksanakan pembinaan akhlak tersebut tidak luput dari faktor 

yang mempengaruhinya yaitu faktor yang mendukung adalah adanya bantuan kuota 

Kemendikbud, peran orangtua dan sekolah. Kemudian faktor yang menghambatnya 

adalah kurangnya motivasi belajar siswa, minimnya interaksi antara guru dan siswa 

dan sinyal yang tidak stabil. 

 

Kata Kunci : Metode, Pembinaan Akhlak, Pandemi Covid 19 
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Abstract 

The Indonesian education system that has changed since the Covid-19 outbreak has 

caused changes in today's educational life. Responding to the learning conditions of 

the covid 19 pandemic, SMK Batik 2 Surakarta continues to conduct moral 

development to its students where this is done using the Youtube Live Streaming and 

Zoom Meeting platforms with recitation and study activities. This was done by SMK 

Batik 2 Surakarta as an effort in fostering the morals of its students. In the study, 

students will get grades if they are absent in the comments column then after that 

they do the tasks that have been submitted in the activity by collecting assignments 

in the Google Classroom application of each student. The reason the author conducts 

research at SMK Batik 2 Surakarta is because it is an Islamic batik foundation school 

that has a vision of becoming a training institution that produces superior human 

resources in the fields of business, management, informatics and tourism with 

character and noble character. Then the reason the researcher conducted research on 

morals was that there were several students of SMK Batik 2 Surakarta who clustered 

and swayed in the middle of the school field who were seen making a tik-tok video. 

This causes the loss of shame that should be owned by a teenager in education 

circles. Character education that has been given by schools to students does not seem 

to function to be moral, ethical and have noble character. Starting from the facts, it 

shows how important morals are to be nurtured and formed from an early age, 

especially at the age of teenagers. Departing from that background, the author 

formulates problems 1) What is the method of moral development during the covid-

19 pandemic at SMK Batik 2 Surakarta? 2) What are the supporting and inhibiting 

factors in moral development at SMK Batik 2 Surakarta? The purpose of the 

research is to find out the method of moral development during the COVID-19 

pandemic at SMK Batik 2 Surakarta and the supporting and inhibiting factors in 

moral development at SMK Batik 2 Surakarta. This type of research uses field 

research with a qualitative research approach. The data collection method used in 

this research is the method of observation, interview method, and method of 

documentation. Data analysis in this study is qualitative data analysis. From the 

results of research that has been done, it is obtained data that teachers use several 

methods in fostering students' morals, namely through example, discipline, 

habituation and attention. In carrying out the moral development, there are factors 

that influence it, namely the supporting factors are the quota assistance from the 

Ministry of Education and Culture, the role of parents and schools. Then the 

inhibiting factors are the lack of student learning motivation, the lack of interaction 

between teachers and students and unstable signals. 

 

Keywords: Method, Moral Development, Covid 19 Pandemic 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu pedoman yang dapat mencegah seseorang dalam 

melakukan perbuatan yang tercela, terlebih lagi Pendidikan Agama Islam. dalam UU 

RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

tujuan pendidikan nasional yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam adalah 
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dengan menjadikan manusia seutuhnya yakni manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki budi pekerti yang luhur. Tujuan 

pendidikan memiliki 2 aspek tujuan yakni tujuan pendidikan yang bersifat rohani 

dan tujuan pendidikan yang bersifat jasmani. Tujuan Pendidikan yang bersifat rohani 

condong kepada karakter, kepribadian,akhlak dan watak. Sedangkan tujuan 

pendidikan yang bersifat jasmani lebih condong kepada kecakapan. kreatif, 

ketangkasan dan kesehatan. Pengembangan tujuan pendidikan tersebut dilakukan 

secara formal di sekolah dan non formal dalam lingkup keluarga dan masyarakat. 

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang 

sangat penting yang berkaitan dengan pembinaan akhlak dalam aspek sikap, nilai, 

keimanan dan ketaqwaan. 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif dengan mengembangkan aspek 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan 

ketrampilan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan Agama 

memiliki misi utama yaitu membina kepribadian siswa dan mahasiswa secara utuh 

sehingga kelak mereka akan menjadi ilmuan yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan yang maha sa serta mampu mengabadikan ilmunya bagi kesejahteraan umat 

manusia. 

Dari pengertian di atas terlihat jelas bahwa proses pembelajaran serta suasana 

belajar yang aktif dapat berpengaruh dalam proses pengembangan potensi peserta 

didik, terlebih mengenai potensi kekuatan spiritual keagamaan. Hal tersebut sangat 

diperlukan mengingat pentingnya pendidikan agama dalam mendukung perserta 

didik memiliki kekuatan spiritual. 

Pembinaan akhlak sangat diperlukan pada zaman modern sekarang ini 

dikarenakan bangsa sedang menghadapi persoalan moral dan akhlak. Maka dari itu 

setiap orangtua harus tetap memperhatikan perilaku anaknya yang dihadapkan arus 

globalisasi yang akan terus menggerus kepribadian anaknya. Menurut Zakiah 

Daradjat, menjelaskan bahwa timbulnya krisis akhlak di masyarakat dikarenakan 

lemahnya pengawasan sehingga respon terhadap agama menjadi kurang. Krisis 

akhlak tersebut dapat berpengaruh terhadap pendidikan agamanya yang seharusnya 

memiliki kualitas pendidikan agama dengan nilai-nilai spiritual namun kenyataannya 

kesadaran terhadap agamanya kurang. 
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Sejak terdeteksi virus covid 19 pada bulan Desember 2029 di Kota Wuhan 

Tiongkok.penyebarannya begitu cepat yag telah menjamah lebih dari 213 negara 

termasuk Indonesia. Adanya krisis kesehatan yang tengah melanda seluruh dunia 

yang biasanya disebut Pandemi Covid 19 memiliki dampak terhadap banyak aspek. 

Sehingga tidak sedikit sekolah menutup sekolahan dan perguruan tinggi untuk 

mencegah penyebaran covid 19 serta pembelajaran dilakukan secara daring. Menurut 

PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) menyatakan bahwa pendidikan merupakan aspek 

yang memiliki dampak paling buruk akibat adanya pandemi ini. Sedabgkan menurut 

UNESCO (United Nations Educational Scientific adn Cultural Organization) 

penutupan sekolah yang telah terjadi memiliki dampak proses mempelajaran 

terhambat dan menjadikan kerugian bagi 290,5 juta pelajar di seluruh dunia. 

Pandemi tidak hanya berdampak pada negara berkembang dan menengah 

tetapi juga merupakan tantangan besar bagi negara-negara yang selama ini memiliki 

kondisi ekonomi dan politik yang mapan seperti Amerika Serikat, Inggris dan 

beberapa bagian negara di Eropa juga memiliki dampak terhadap pandemi covid 19 

ini. Sedangkan dalam dunia pendidikan mengalami kesulitan terhadap mengubah 

pola belajar, komunikasi, interaksi dan fokus pembelajaran serta perubahan tersebut 

harus sesuai dengan protokol kesehatan. Pemerintah Indonesia melakukan 

penyelarasan terhadap kebijakan kesehatan dan ekonomi yang membutuhkan seni 

leadership dengan segala kerumitannya.pemerintah Indonesia mengeluarkan lebih 

dari 600 triliun untuk mendukung dalam program penanganan covid. Dalam konteks 

pendidikan di Indonesia kemdikbud memiliki kebijakan bahwasannya siswa dan 

pendidik harus tetap melkukan belajar mengajar meskipun menggunakan strategi 

belajar dari rumah serta kreativitas adalah kunci. Kemudian kebijakan baru yang 

ditetapkan oleh kemdikbud adalah  dengan memberikan bantuan kuota untuk 

memksimalkan pembelajara jarak jauh. Namun kebijakan mengenai bantuan kuota 

memiliki pro kontra. Sebagian dari mereka mengkritik bahwasannya hal tersebut 

menghabiskan banyak dana sehingga bisa dipakai untuk program yang lain namun 

sebagian lainnya mengatakan bahwasannya bantuan kuota sangat bermanfaat pada 

saat pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Proses Pembelajaran Jarak Jauh menjadikan siswa lebih sering beraktifitas 

dengan handphonennya untuk belajar dari rumah. Hal tersebut selain memiliki nilai 

positif berupa siswa dapat mengetahui penggunakan kecanggihan teknologi sekarang 

juga memiliki dampat buruk yaitu berupa siswa menggunakan aplikasi-aplikasi yang 
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tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran seperti akun media sosial, tik tok, 

games serta aplikasi-aplikasi lainnya yang tidak dibutuhkan dalam dunia pendidikan. 

Aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai kebutuhan tersebut berdampak pada kemerosotan 

moral bagi peserta didik berupa hilangnya rasa malu contohnya adalah beberapa 

anak yang bergerombol dan bergoyang di tengah lapangan sekolah yang terlihat 

sedang membuat video tik-tok. Hal tersebut menyebabkan hilangnya rasa malu yang 

seharusnya dimiliki oleh seorang remaja di kalangan pendidikan. Pendidikan 

karakter yang telah diberikan oleh sekolah kepada peserta didik seakan tidak 

berfungsi untuk bermoral, beretika dan berakhlak mulia. Bertolak dari fakta yang 

ada, menunjukkan betapa pentingnya akhlak untuk dibina dan dibentuk sejak dini 

terlebih pada usia remaja.  

ِ)روهِالبخر(ا ِ َمَِصال َحِاِْلَِْخالَق  ُتَم   ثُْتِِل  نََّماِبُع         

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” (HR. 

Bukhari) 

 Sehingga ketika Nabi ditanya mengenai hal apa yang paling banyak 

memasukkan seseorang ke dalam surga beliau mengatakan : 

ِاَْحَسنُِ ن  يَِمْجل ًساِيَْوَمِاْلق يَاَِمة  َِواَْقَرب ُكْمِم  ب  ُكْمِا لَيَّ ْنِاَح  ِم  ُكمِْا نَّ  

“Sesungguhnya diantara orang-orang yang paling aku cintai dan paling 

dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku adalah orang-orang yang paling 

baik akhlaknya.” (HR. Tirmidzi) 

Agar peserta didik memiliki akhlak yang mulia, peserta didik diharapkan 

dapat memperhatikan pelajaran berbasis agama yang berguna sebagai kontrol dalam 

kehidupan anak didik. Sebagai guru Pendidikan Agama Islam bertanggungjawab 

dalam membimbing peserta didik, mengembangkan kedewasaan, serta memberikan 

pengetahuan peserta didik yang sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu dengan 

menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya serta memberikan pengetahuan tentang 

hal-hal yang dibolehkan dan dilarang oleh agama. Dengan kondisi social distancing 

seperti ini merupakan tantangan bagi guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter atau akhlak yang baik dikarenakan pembelajaran dilakukan secara online. 

Oleh karena itu sekolah perlu melakukan inovasi baru terhadap pembinaan akhlak 

pada masa pandemic sepeti sekarang ini.  

SMK Batik 2 Surakarta merupakan yayasan Islambatik yang menerapkan 

system pembelajaran full day school yang memiliki visi menjadi lembaga diklat yang 
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menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul di bidang bisnis, manajemen, 

informatika dan pariwisata yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian, dalam 

menyikapi kondisi pembelajaran pandemi covid 19 SMK Batik 2 Surakarta tetap 

melakukan pembinaan akhlak kepada peserta didiknya dimana hal tersebut dilakukan 

dengan menggunakan platform Youtube Live Streaming dengan kegiatan pengajian 

dan kajian. Hal tersebut dilakukan oleh SMK Batik 2 Surakarta sebagai upaya dalam 

pembinaan akhlak peserta didiknya. Dalam pengajian tersebut siswa akan 

mendapatkan nilai jika melakukan absen di kolom komentar kemudian setelah itu 

mengerjakan tugas yang telah disampaikan dalam kegiatan tersebut dengan 

pengumpulan tugas di aplikasi Google Classroom masing-masing peserta didik. 

Melihat kegiatan yang dilakukan oleh SMK Batik 2 Surakarta penulis merasa tertarik 

untuk menggali lebih dalam mengenai metode yang digunakan pada pembinaan 

akhlak di masa pembelajaran pandemi covid 19. 

2. METODE  

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). Dalam 

penelitian ini di lakukan secara langsung di SMK Batik 2 Surakarta. Pendekatan 

yang di gunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bersifat 

deskriptif, Penelitian ini di lakukan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Yang 

berlokasi di Jalan Slamet Riyadi RT.05 RW.16, Kelurahan Pajang, Kecamatan 

Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Subjek dalam penelitian ini di 

antaranya Kepala Sekolah/ Wakil Kepala sekolah, Guru Pendidikan Agama Islam, 

dan Siswa SMK Batik 2 Surakarta kelas 10 dan 11. Pengumpulan data yang di 

gunakan oleh peneliti ialah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode 

analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dan telah dijabarkan pada BAB III, 

SMK Batik 2 Surakarta melakukan pembinaan akhlak dengan berbagai macam 

metode dalam pelaksanaan pembinaan tersebut sekolah juga mengalami berbagai 

macam faktor pendukung dan penghambatnya. 

3.1 Metode Pembinaan Akhlak yang digunakan SMK Batik 2 Surakarta. 

3.1.1 Keteladanan.  

Metode keteladanan dapat mempersiapkan dan membentuk peserta 

didik dalam hal moral. Bentuk dari keteladanan ini adalah dengan 

memberikan contoh melalui sifat-sifat Nabi Muhammad yang dijadikan 
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suri tauladan bagi umat Islam. Metode keteladanan di SMK Batik 2 

Surakarta dilakukan dengan memberi contoh dalam hal pakaian yang 

sopan dan menutup aurat, menggunaka bahasa yang sopan. memberikan 

informasi kepada siswa dengan bahasa yang baik dan sopan melalui 

komunikasi WhatApps Group. 

3.1.2 Pembiasaan.  

Metode pembiasaan dapat membentuk iman dan akhlak peserta didik 

dikarenakan metode ini dilandaskan akan keikutsertaan peserta didik. 

Dengan adanya keikutsertaan tersebut siswa menjadi lebih terbiasa 

melakukan hal-hal yang baik tanpa adanya paksaan dari siapapun, 

misalnya dengan membiasakan siswa selalu berkata jujur dan sopan 

kepada siapapun, mengucap salam ketika masuk rumah. Bentuk 

pembiasaan pada masa pandemi di SMK Batik2 Surakarta adalah dengan 

pembiasaan kedisiplinan waktu misalnya sholat tepat waktu dan berdoa 

sebelum dan sesudah belajar serta pengumpulan tugas yang tepat waktu. 

3.1.3 Perhatian.  

Metode perhatian sangat cocok diterapkan pada orangtua untuk 

anaknya. Bentuk perhatian dapat dijadikan kontrol terhadap anak dalam 

hal gerak-gerik anak baik dalam perilaku maupu perkataannya dengan 

adanya perhatian kepada anak. Orangtua dapat memberikan dorongan 

kepada anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik dan mencegah dari 

perbuatan yang buruk. Misalnya adalah dengan menegur dan memberikan 

nasihat kepada anak ketika berbuat salah. Bentuk perhatian di SMK Batik 

2 Surakarta adalah berupa apresiasi kepada siswa yang berprestasi 

mengenai agama dengan pengurangan SPP atau pemberian barang. 

Namun pada masa pandemi tidak berjalan karena sekolah kesulitan 

mengetahui siswa yang berprestasi 

3.1.4 Kedisiplinan.  

Metode kedisiplinan dapat dilakukan dengan membuat suatu 

peraturan-peraturn dan ketika peraturan tersebut dilanggar siswa akan 

mendapatkan sanksi sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. 

Contoh sederhananya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya 

secara tidak langsung peraturan kecil tersebut akan membuat karakter 

siswa dalam kehiduannya. Di SMK Batik 2 Surakarta pada masa pandemi 
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ini bentuk kedisiplinan yang diterapkan adlah mengenai sholat tepat 

waktu, dhuha dan membaca al-quran serta menghormati orangtua dengan 

memberikan checklist mengenai perbuatan tersebut. Selain itu dengan 

mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika siswa molor dalam 

pengumpulan tugas maka akan diberi teguran kemudian diberi sanksi 

berupa nilai ketika siswa tersebut tidak mengumpulkan tugas. 

3.2 Faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak 

3.2.1 Faktor Pendukung Pembinaan Akhlak 

Dalam pembinaan akhlak terdapat faktor pendukungnya diantaranya 

adalah sebagai berikut :  

3.2.1.1 Lingkungan Keluarga 

Pada masa pandemi ini  sekolah lebih baik memberikan 

masukan kepada orangtua untuk mengontrol anaknya dalam 

kegiatan pembelajaran daring. Dalam hal ini peran orangtua tidak 

hanya sebagai pengontrol tetapi sebagai fasilitator juga bagi 

anaknya untuk tetap memberikan semangat kepada anaknya pada 

saat pembelajaran jarak jauh. Serta tetap memberikan rasa 

nyaman kepada anaknya ketika di rumah agar tujuan dari 

pembinaan akhlak dapat terwujud. 

3.2.1.2 Lingkungan Sekolah 

Pada masa pembelajaran jarak jauh ini sekolah khususnya 

guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses 

pembelajaran terlebih tentang pembinaan akhlak. Sekolah telah 

mengupayakan semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan 

pembinaan akhlak. Guru serta karyawan bekerja keras dalam 

menggunakan kecanggihan teknologi sebagai media pembinaan 

akhlak pada masa pandei ini. 

3.2.1.3 Sarana dan Prasarana 

Bantuan Kuota Kemendikbud, bantuan kuota data internet 

pada tahun 2020 tepat dan bermanfaat karena telah mendapat 

respons poitif dari pendidik dan peserta didik. Program bantuan 

kuota internet pada tahun 2020 merupakan langkah tepat dalam 

menjawab krisis wabah covid-19 dan dapat meringankan beban 
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ekonomi orangtua pelajar/mahasiswa dalam membeli paket 

internet. 

3.2.2 Faktor Penghambat Pembinaan Akhlak 

3.2.2.1 Faktor Internal 

Faktor internal yang menghambat adanya pembinaan akhlak 

siswa adanya kurangnya motivasi belajar siswa terhadap 

pembelajaran jarak jauh. dikarenakan siswa lebih banyak 

mendapatkan tugas dari pada penjelasan dari guru. Dikarenakan 

pada masa pandemi ini pembelajaran dilakukan secara daring 

maka guru yang tidak cakap dalam menggunakan teknologi dapat 

berakibat menurunnya keaktifan siswa. Penurunan tersebut 

dikhawatirkan dapat menjadi indikator dalam kurangnya 

motivasi belajar siswa. 

3.2.2.2 Faktor Eksternal 

3.2.2.2.1 Minimnya interaksi antara guru dan siswa 

Proses pembelajaran yang dilakukan secara 

daring sesuai dengan anjuran pemerintah membuat 

guru kesulitan dalam melakukan pembinaan akhlak di 

sekolah. Komunikasi yang terjadi pada saat 

pembinaan akhlak di youtube maupun zoom terkesan 

satu arah. Guru yang jadi pembicara hanya terkesan 

memberikan materi tanpa melibatkan siswa dalam 

acara tersebut. Misalnya dengan kata-kata “paham 

anak-anak?” “apakah ada pertanyaan sampai sini?” 

dan lain sebagainya yang melibatkan siswa tidak 

diterapkan oleh guru. 

3.2.2.2.2 Sinyal yang tidak stabil 

Dalam mengimplementasikan pembelajaran 

secara daring, guru dan siswa memanfaatkan jaringan 

internet yang terkadang memunculkan masalah 

tersendiri bagi guru dan peserta didik yang tinggal di 

wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. 

Permasalahan mengenai jaringan internet tersebut 

berdampak pada siswa yaitu siswa telat mengirimkan 
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tugas, siswa kesulitan ikut gabung zoom ketika 

pembelajaran dan lain-lain. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan  

4.1.1 Metode pembinaan akhlak pada masa pandemi di SMK Batik 2 Surakarta 

yaitu keteladanan, kedisiplinan, pembiasaan dan perhatian. Masing-

masing metode tersebut berjalan sesuai porsinya, keteladanan diterapkan 

denganmemberikan contoh menggunakan pakaian yang sopan dan 

menutup aurat, berbicara dengan sopan ketika menginformasikan sesuatu 

melalui WhatsApps Groups dikarenakan pembelajaran berlangsung 

dengan daring. Kedisiplinan diterapkan dengan memberikan checklist 

perbuatan siswa mengenai sholat tepat waktu, dhuha dan membaca al-

quran. Kemudian dengan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, bagi 

yang terlambat atau molor diberi sanksi dengan pengurangan nilai. 

Pembiasaan diterapkan dengan berdoa sebelum dan sesudah 

melaksanakan pembelajaran daring. Perhatian diterpkan dengan 

memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi mengenai agama 

berupa pengurangan SPP atau pemberian barang. Namun, pada masa 

pandemi ini tidak berjalan dikarenakan kesulitan mencari siswa yang 

berprestasi. 

4.1.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan akhlak pada masa 

pandemi di SMK Batik 2 Surakarta adalah sebagai berikut, a. Faktor 

pendukungnya berasal dari lingkungan keluarga, peran orangtua pada 

masa pandemi ini sangat dibutuhkan dimana sebagai pengontrol anaknya 

serta pemberi semangat saat pembelajaran jarak jauh. Kemudian bantuan 

kuota Kemdikbud, pemberian kuota memberikan respons positif dalam 

meringankan beban ekonomi keluarga dalam membeli paket internet. 

Kemudian guru yang kreatif dan inovatif dalam upaya kegiatan 

pembinaan akhlak siswa. b. Faktor penghambatnya adalah berasal dari 

berasal dari faktor internal yaitu kurangnya motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran online dikarenakan pembeljaran online hanya terkesan satu 

arah tanpa melibatkan siswa dalam kegiatan pembinaan akhlak. 
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Kemudian faktor eksternalnya berupa minimnya interaksi antara guru dan 

siswa dan sinyal yang tidak stabil. 

4.2 Saran  

4.2.1 Kepada kepala sekolah SMK Batik 2 Surakarta supaya selalu melakukan 

perbaikan dan peningkatan mutu sekolah sesuai dengan perkembangan 

ilmu teknologi saat ini. 

4.2.2 Kepada guru Pendidikan Agama Islam supaya selalu melakukan 

pendekatan serta pemilihan metode pembinaan akhlak yang tepat kepada 

peserta didik agar pembelajaran berlangsung harmonis adanya kemistri 

antara peserta didik dan pengajar merupakan harapan agar pembelajaran 

berlangsung dengan baik. 

4.2.3 Kepada seluruh guru SMK Batik 2 Surakarta supaya tetap saling bahu 

membahu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di masa 

pandemi covid 19, saling mendukung, menerapkan metode pembinaan 

akhlak disetiap mata pelajaran serta berpartisipasi dalam menciptakan 

tujuan bersama. 

4.2.4 Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan pengkajian lebih 

mendalam mengenai metode pembinaan akhlak pada masa pandemi serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai metode pembinaan akhlak 

pada masa pandemi.  
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