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STRATEGI GURU PAI DALAM MENANAMKAN KARAKTER RELIGIUS SISWA 

PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMP NEGERI 1 TERAS BOYOLALI 

Abstrak 

Pendidikan karakter merupakan salah satu hal yang perlu dimasukkan dalam 

pelaksanaan pendidikan di sekolah untuk menciptakan siswa yang berakhlak mulia. 

Salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan pada siswa adalah karakter religius. 

Karakter religius sangat diperlukan dalam upaya mencegah degradasi moral yang 

dapat terjadi akibat perubahan zaman. Pada saat ini yang menjadi masalah utama 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter religius adalah kegiatan tersebut tidak dapat 

dilaksanakan seperti biasa karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan 

seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara virtual. SMP Negeri 1 Teras 

memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengembangkan karakter religius siswa 

meski dalam keterbatasan pembelajaran virtual. Adanya keterbatasan tersebut 

membuat guru PAI SMP Negeri 1 Teras terus mengembangkan strategi-strategi 

pelaksanaan pendidikan karakter religius siswa agar dapat membuahkan hasil yang 

maksimal pada perkembangan karakter siswa. Penelitian ini memaparkan tentang 

bagaimana strategi yang digunakan oleh guru PAI SMP Negeri 1 Teras untuk 

menanamkan karakter religius pada siswa saat masa pandemi. Tujuan dari 

penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana strategi yang digunakan oleh 

guru PAI SMP Negeri 1 Teras untuk menanamkan karakter religius pada masa 

pandemi, serta bagaimana hasil dari penerapan strategi tersebut. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologis, yang 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Pada penelitian ini keabsahan data diuji menggunakan teknik 

triangulasi data sumber dan teknik. Teknik analisis data menggunakan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. 

Hasil dari penilitian ini diperoleh bahwa pada masa pandemi di SMP Negeri 1 Teras 

guru PAI tetap menanamkan karakter religius dengan menggunakan strategi 

pemahaman, pembiasaan, keteladanan, dan kedisiplinan. Penerapan dari keempat 

strategi tersebut cukup efektif untuk menanamkan karakter religius siswa pada 

masa pandemi. Hasil dari penerapan strategi-strategi tersebut diantaranya : 1) 

Secara kognitif siswa sudah mampu memahami nilai-nilai karakter religius yang 

diajarkan selama pembelajaran. 2) Secara afektif siswa sudah mampu menghayati 

nilai-nilai karakter religius dan sudah mampu menunjukkan sikap-sikap siswa yang 

berkarakter religius. 3) Secara psikomotor siswa sudah mampu menunjukkan 

keterampilannya dalam mengaplikasikan nilai-nilai karakter religius kedalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kata Kunci : Strategi, Pendidikan Karakter, Karakter Religius. 

 

Abstract 

Character education is one thing that needs to be included in the implementation of 

education in schools to create students who have noble character. One of the 

character values that need to be instilled in students is religious character. Religious 

character is very much needed in an effort to prevent moral degradation that can 

occur due to changing times. At this time, the main problem in implementing 

religious character education is that these activities cannot be carried out as usual 

due to the COVID-19 pandemic which has resulted in all teaching and learning 
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activities being carried out virtually. SMP Negeri 1 Teras has a strong commitment 

to continue to develop the religious character of students despite the limitations of 

virtual learning. The existence of these limitations makes PAI teachers at SMP 

Negeri 1 Teras continue to develop strategies for implementing student religious 

character education so that they can produce maximum results in student character 

development. This study describes the strategies used by PAI teachers at SMP 

Negeri 1 Teras to instill religious character in students during the pandemic. The 

purpose of this study is to describe how the strategies used by PAI teachers at SMP 

Negeri 1 Teras to instill religious character during the pandemic, and how the results 

of implementing these strategies were. This research is a field research with a 

phenomenological approach, which uses data collection techniques in the form of 

observation, interviews and documentation. In this study, the validity of the data 

was tested using triangulation of source data and techniques. The data analysis 

technique uses data collection, data reduction, data presentation, and then draws 

conclusions. The results of this study showed that during the pandemic at SMP 

Negeri 1 Teras, PAI teachers continued to instill religious character by using 

strategies of understanding, habituation, exemplary, and discipline. The application 

of the four strategies is quite effective in instilling the religious character of students 

during the pandemic. The results of the application of these strategies include: 1) 

Cognitively students are able to understand the values of religious characters taught 

during learning. 2) Affectively students have been able to appreciate the values of 

religious character and have been able to show the attitudes of students with 

religious character. 3) Psychomotorically, students are able to show their skills in 

applying the values of religious character into everyday life. 

Keywords: Strategy, Character Education, Religious Character 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu media untuk mengembangkan sumber daya manusia yang 

ada, menyiapkan manusia untuk dapat bersaing dan berguna dalam kehidupan di tengah 

masyarakat dan kemajuan dari suatu bangsa tersebut. Seiring berkembangnya zaman serta 

teknologi yang ada, adanya pendidikan karakter dirasa sangat penting demi mewujudkan 

generasi yang memiliki kepribadian yang unggul serta berakhlak mulia. Perkembangan zaman 

yang ada memang banyak memberikan dampak positif dari segi semakin canggihnya 

teknologi-teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Namun, hal ini juga 

menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah semakin tergerusnya nilai-nilai luhur 

karakter bangsa yang ada pada generasi sekarang karena semakin mudahnya budaya-budaya 

asing yang masuk ke negara kita, diantara budaya-budaya tersebut tentu saja ada yang tidak 

sejalan dengan nilai-nilai luhur karakter bangsa. Maka perlu adanya bimbingan dan 

pengawasan terhadap tumbuh kembang anak.  

 Sekolah merupakan salah satu lembaga legal yang diadakan guna dapat mendidik, 

membimbing, dan menciptakan anak-anak yang berpengetahuan unggul dan berkarakter luhur. 
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Dalam pelaksanaannya, sekolah tidak hanya berfokus untuk mengembangkan aspek akademik 

saja, namun juga berkewajiban untuk dapat membentuk karakter siswa yang bermoral dan 

berakhlak mulia. Sesuai dengan Pasal 1 UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 

menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. 

Salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan pada siswa adalah karakter religius. 

Pendidikan karakter religius sifatnya sepanjang masa, karena hal ini tidak hanya dibutuhkan 

oleh anak-anak tapi juga orangg dewasa juga masih perlu adanya pendidikan karakter religius. 

Karena karakter religius merupakan suatu karakter yang sangat melekat pada masing-masing 

individu. Orang-orang yang memiliki karakter religius yang baik akan terlihat dari dari caranya 

berpikir dan bertindak. Orang-orang demikian akan selalu menyisipkan nilai-nilai islam dalam 

setiap tindakannya. Karakter religius sangat diperlukan dalam upaya mencegah degradasi 

moral yang dapat terjadi akibat perubahan zaman. 

Pada saat ini yang menjadi masalah utama dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

religius adalah kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena adanya 

pandemi COVID-19, yang mana kita ketahui pada masa pandemi ini segala bentuk kegiatan 

belajar mengajar dilaksanakan secara online. Karena adanya keterbatasan-keterbatasan 

tersebut pelaksanaan penanaman karakter religius pada siswa pun mengalami sedikit kendala, 

yang pada awalnya dapat disalurkan kedalam banyak bentuk pembiasaan dan kegiatan 

keagamaan kini hanya tinggal beberapa pembiasaan yang mampu dilakukan secara virtual.  

SMP Negeri 1 Teras merupakan salah satu sekolah yang masih menjalankan proses 

penanaman karakter religgius secara optimal pada masa pandemi COVID-19. Dalam 

pelaksanaannya SMP Negeri 1 Teras memiliki komitmen yang kuat untuk terus 

menembangkan karakter religius siswa meski dalam keterbatasan pembelajaran online yang 

dihadapi pada masa pandemi. Beberapa pembiasaan yang masih bisa dilaksanakan saat 

pembelajaran online diantaranya adalah melaksanakan doa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, 

dan melantunkan asmaul husna sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Kemudian karena 

adanya keterbatasan tersebut membuat guru PAI SMP Negeri 1 Teras terus mengembangkan 

strategi-strategi pelaksanaan pendidikan karakter religius siswa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter religius pada masa pandemi di SMP Negeri 1 

Teras? Bagaimana guru mengembangkan strategi agar tetap mampu menanamkan karakter 

religius siswa pada masa pandemi? Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk 
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mendeskripsikan bagaimana strategi yang digunakan guru serta hasil dari penanaman karakter 

religius siswa SMP Negeri 1 Teras pada masa pandemi COVID-19.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertempat di SMP Negeri 1 Teras, 

Boyolali, dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, dimana data-data yang 

didapat dari lapangan disajikan dalam bentuk uraian kata-kata. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan teknik observasi,wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data-data 

yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana data kan 

dianalisis melalui tahap pengumpulan data lalu masuk pada reduksi data, kemudian penyajian 

data, lalu terakhir penarikan kesimpulan. 

2. METODE 

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologis, dimana menurut Lodico dkk. pendekatan kualitatif merupakan 

suatu metode yang diturunkan dari ilmu sosiologi dan antropologi yang kemudian 

diadaptasikan kedalam setting pendidikan. Dalam penelitian ini data-data diuraikan tidak 

dalam bentuk angka namun dalam uraian kata-kata. Penelitian jenis ini menggali masalah-

masalah dalam masyarakat serta tata cara yang ada didalamnya, termasuk hubungan, kegiatan, 

sikap, pandanggan, serta proses-proses yang sedang terjadi dan pengaruh dari suatu fenomena. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga komponen yaitu, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi yang terbagi menjadi dua jenis yaitu triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penanaman Karakter Religius Siswa pada Masa Pandemi COVID-19 di SMP Negeri 

1 Teras 

Sehubungan dengan adanya wabah COVID-19 dunia pendidikan tak luput dari dampaknya. 

Karena adanya pandemi COVID-19 sistem pembelajaran mau tidak mau juga mengalami 

perubahan, menyesuaikan dengan perintah untuk melaksanakan social distancing, maka 

pembelajaran jarak jauh menjadi satu-satunya pilihan. Tak terkecuali yang terjadi di SMP 

Negeri 1 Teras, di sekolah ini pembelajaran jarak jauh juga diterapkan. Semua kegiatan 

pembelajaran yang biasanya dapat dilaksanakan di ruang kelas kini hanya dapat dilaksanakan 

secara virtual dari rumah masingg-masing siswa. 

Adanya hal tersebut tentu mempengaruhi proses penanaman karakter yang telah ada. 

Banyak kegiatan penanaman karakter yang tidak lagi dapat dilaksanakan sehubungan dengan 
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keterbatasan jarak saat pembelajaran berlangsung. Kemudian pelaksanaan penanaman karakter 

religius juga demikian. Karakter religius menjadi penting adanya untuk ditanamkan kepada 

siswa karena merupakan aspek yang perlu ada dalam siswa guna menciptakan karakter siswa 

yang berakhlak mulia dengan menginternalisasikan nilai-nilai religius pada siswa. 

Kegiatan penanaman karakter religius di SMP Negeri 1 Teras selama pandemi sedikit 

terhambat, khususnya pada pelaksanaan pembiasaan-pembiasaan yang membutuhkan praktek. 

Guru tidak dapat secara langsung mengawasi karena proses pembelajaran yang dilaksanakan 

secara jarak jauh. Pada masa pandemi pelaksanaan penanaman karakter tetap dapat dijalankan 

namun dengan beberapa perubahan untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang 

dilaksanakan secara virtual. Misalnya kegiatan sholat yang dilaksanakan secara individu 

dirumah, penilaian praktek sholat dilaksanakan dengan mengirimkan video, pembiasaan 

sebelum pembelajaran yakni membaca Al-Quran yang dilakukan secara kelompok melalui 

video call agar lebih efektif, dan lain sebagainya. 

Selama masa pandemi dimana seluruh kegiatan dilaksanakan secara virtual, 

pelaksanaan penanaman karakter religius yang ada sejatinya ialah bagaimana guru dapat 

memastikan siswa dapat mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada pada masa 

sebelum pandemi di sekolah untuk kemudian tetap dapat dilakukan secara mandiri di rumah 

masing-masing, khususnya untuk siswa kelas 8 dan 9. Penanaman karakter religius pada masa 

pandemi ditekankan pada internalisasi nilai-nilai religius baik melalui materi pembelajaran 

yang ada maupun informasi-informasi tambahan baik yang berkaitan dengan materi ataupun 

diluar materi yang disampaikan guru saat pembelajaran berlangsung. Selain itu guru juga 

berkewajiban untuk memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa, teladan dalam 

bertutur kata, dalam berpakaian, dalam kedisiplinan, dalam berperilaku dan lain sebagainya. 

Dengan terus mengingatkan dan memberikan pemahaman akan baik buruknya suatu hal maka 

diharapkan dapat membentuk dasar yang kuat bai siswa untuk selalu berakhlak mulia dan 

konsisten terhadap amalan-amalan yang telah dilaksanakan di sekolah pada saat kegiatan tatap 

muka masih berjalan. 

3.1.1 Strategi Pemahaman 

Penanaman karakter juga ikut terpengaruh atas perubahan ini. Karena adanya perubahan 

kegiatan pembelajaran ke sistem virtual learning maka proses penanaman karakter terutama 

pada proses menciptakan pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai religius yang harus 

dimengerti siswa akan ditekankan kepada penguatan integritas siswa akan nilai-nilai religius 

yang  ada.  
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Penanaman pemahaman siswa terhadap nilai-nilai religius yang harus dimiliki oleh 

siswa selalu ditanamkan saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan dengan 

senantiasa memberikan pemahaman secara rutin, baik melalui materi pembelajaran yang ada 

maupun melalui keteladanan dari guru agar nilai-nilai karakter religius tersebut dapat dipahami 

dan dihayati oleh siswa secara utuh agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemudian untuk menciptakan suasana belajar yang tidak membosankan guru akan menyelingi 

materi dengan video interaktif yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai 

karakter religius yang harus dimiliki siswa. 

Selain ditanamkan dalam bentuk praktek atau pembiasaan-pembiasaan tertentu, 

menanamkan pemahaman akan pentingnya nilai-nilai religius pada siswa juga perlu. Siswa 

perlu memiliki dasar pemahaman yang utuh dalam melaksanakan sesuatu. Seperti halnya 

dalam mengamalkan nilai-nilai religius siswa juga perlu memahami tentang pentingnya hal 

tersebut untuk dilaksanakan. 

Dalam upaya memberikan pemahaman yang utuh pada siswa, guru menjelaskan urgensi 

dari suatu materi, mencontohkan, serta mengaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada 

disekitar agar lebih mudah dipahami siswa. Seperti halnya memberikan pemahaman pada siswa 

pentingnya berdoa, pentingnya beribadah, pentingnya untuk selalu menghormati orang tua dan 

juga sesama, dan lain sebaggainya. Kemudian tak lupa juga memberikan pemahaman apa 

imbalan yang akan diterima jika siswa melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Hal ini 

dilakukan agar siswa memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan maupun menghadapi segala 

sesuatu. 

3.1.2 Strategi Pembiasaan 

Adanya pembiasaan dalam menanamkan karakter merupakan suatu strategi yang amat penting 

untuk dilaksanakan. Dengan melakukan kegiatan secara rutin maka akan membentuk suatu 

kebiasaan bagi anak. dalam membentuk suatu kebiasaan yang memang pada awalnya harus ada 

ketegasan dari guru untuk selalu mengingatkan dalam pelaksanaannya, namun lambat laun jika 

terus dilaksanakan secara rutin akan dapat membentuk suatu kebiasaan yang kemudian akan 

rutin dilakukan anak meski tidak diingatkan karena sudah menjadi suatu rutinitas. Selain itu 

pembiasaan juga menjadi suatu bentuk implementasi dari apa yang telah dipahami oleh siswa. 

Pada siswa SMP Negeri 1 Teras selama pembelajaran jarak jauh sudah sangat baik 

dalam mengikuti arahan guru terkait pelaksanaan pembiasaan-pembiasaan yang harus tetap 

dilaksanakan siswa meski pembelajaran dilaksanakan di rumah. Seperti rutin menyetorkan 

bukti melaksanakan pembiasaan sholat, kemudian secara tertib mengikuti rangkaian 

pembiasaan sebelum kelas (berdoa, membaca Al-Quran, membaca asmaul husna).  
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Untuk kegiatan membaca Al-Quran siswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil 

berisi 5-6 anak, hal ini dilakukan agar guru dapat memantau lebih detail kemampuan masing-

masing siswa dalam membaca Al-Quran. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan video call 

melalui whatsapp dengan waktu yang telah disepakati antara guru dan kelompok tersebut. 

Untuk pembiasaan sholat, pada masa pandemi guru tidak dapat memantau secara 

langsung. Maka dari itu hal ini tetap dilaksanakan dengan menggunakan alternatif pemantauan 

yakni siswa mengirimkan bukti telah melaksanakan sholat dengan foto atau video utamanya 

ketika pengambilan nilai keterampilan. Dalam masa pandemi ini guru tidak dapat setiap saat 

memantau apakah siswa mampu melaksanakan dengan tertib kegiatan-kegiatan tersebut, maka 

dari itu perlu adanya pantauan dari pihak orang tua agar hal ini dapat terus dilaksanakan secara 

maksimal. 

Pada masa pandemi guru tidak dapat secara langsung mengawasi pelaksanaannya, pada 

masa pandemi guru hanya perlu untuk menjaga siswa untuk dapat melanjutkan kebiasaan-

kebiasaan yan sebelumnya dilaksanakan di sekolah secara mandiri dan istiqomah di rumah 

masing-masing. 

3.1.3 Strategi Keteladanan 

Pemberian contoh sikap yang baik tentu akan mempengaruh pembentukan karakter siswa ke 

arah yangg baik pula. Di SMP Negeri 1 Teras, guru sebagai contoh teladan bagi siswa akan 

selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukan akhlak yang baik agar dapat diconth 

oleh siswa. Seperti selalu menunjukkan sopan santun, bertutur kata yang baik, disiplin dan 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan lain sebagainya. Karena pada umumnya anak-anak 

usia sekolah menengah juga masih berpotensi untuk meniru apa yang sering ia lihat. Jadi perlu 

bagi guru untuk memberikan contoh-contoh yang baik dalam berperilaku. 

Dalam pelaksanaannya bu Asih selaku guru PAI SMP Negeri 1 Teras memberikan 

teladan agar selalu bersikap baik melalui bertutur kata yang baik, saling menghargai, kemudian 

juga mencontohkan agar dapat hidup disiplin melalui hal-hal seperti memakai seragam yang 

tertib, memulai dan mengakhiri kegiatan belajar tepat waktu, disiplin terhadap tugas yang 

diberikan, dan lain sebagainya. Selain melalui guru itu sendiri, keteladanan juga datang dari 

seluruh warga sekolah. Jika seluruh warga sekolah dapat memberikan contoh-contoh perilaku 

yang baik tentu akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter anak 

ke arah yang lebih baik. 

Hasil dari pemahaman dan pembiasaan dapat diperkuat dengan memberikan teladan 

yang baik pada siswa. Dengan memberikan teladan secara tidak langsung dapat memberikan 

dorongan kepada siswa untuk selalu berperilaku yang baik karena adanya pengaruh yang baik 
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pula dari sekitar. Maka dari itu, dalam hal ini tidak hanya guru yang berperan memberikan 

pengaruh sebagai teladan siswa, namun orang tua dan lingkungan sekitar juga dapat menjadi 

teladan bagi siswa. 

3.1.4 Strategi Kedisiplinan 

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas penanaman karakter, guru juga memberikan 

pengawasan terhadap perkembangan karakter siswa tiap harinya, yang dilaksanakan secara 

observatif pada setiap kegiatan pembelajaran dilihat dari tingkah laku siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran, bagaimana siswa merespon guru, serta bagaimana siswa bertanggung 

jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan baik individu maupun kelompok. Apabila dalam 

pengawasan tersebut terdapat siswa menyimpang kemudian akan diambil tindakan. 

Pelaksanaan penanaman karakter religius yang ada di SMP Negeri 1 Teras selain 

menggunakan pemahaman, pembiasaan dan keteladanan kemudian juga dipertegas dengan 

menerapkan kedisiplinan bagi siswa. Kedisiplinan disini maksudnya dengan memberikan 

ketegasan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pembelajaran yangg apabila terjadi suatu 

pelanggaran atau penyimpangan pada siswa maka akan diberikan sanksi sebagai 

konsekuensinya. Pada setiap pelanggaran sanksi kedisiplinan yang akan diberikan berbeda-

beda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilaksanakan dan frekuensi pelanggaran. Dari 

yang paling ringan berupa peringatan lisan, dan yang paling berat adalah pemanggilan orang 

tua hingga dikeluarkan dari sekolah. 

Berdasarkan penuturan bu Asih tersebut, sebagai bentuk peringatan apabila siswa 

melakukan kesalahan pertama akan diinggatkan secara lisan, setelah itu jika masih berlanjut 

siswa akan diberi penambahan poin pelanggaran tertentu sesuai dengan yang ditetapkan 

sekolah dengan pihak bimbingan konseling, dan apabila setelahnya siswa masih melanggar dan 

tidak menunjukkan perubahan yang baik maka akan dilakukan pemanggilan orang tua. Hal-hal 

tersebut dibuat untuk menciptakan efek jera agar siswa dapat terus mengembangkan 

kepribadian yang unggul 

Dengan adanya penerapan kedisiplinan pada siswa, pada awalnya akan mempengaruhi 

siswa dalam melaksanakan kegiatan dengan dalih agar tidak terkena sanksi. Namun dengan hal 

ini pula lambat laun akan menjadi suatu kebiasaan yang akan dilaksanakan siswa tanpa 

memikirkan masalah sanksi lagi. Kemudian selain itu adanya kedisiplinan yan terapkan 

digunakan untuk memberikan efek jera pada siswa yan melakukan pelanggaran agar tidak 

mengulanginya serta dapat memberikan pelajaran pada anak bahwa segala sesuatu memiliki 

konsekuensinya masing-masing, dan juga mengajarkan bahwa akan ada suatu hukuman bagi 

siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dalam pelaksanaannya perlu adanya 
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ketegasan dan kebijaksanaan dari guru agar strategi kedisiplinan tersebut dapat memperkuat 

strategi yang lainnya sehingga dapat menerapkan karakter religius secara optimal pada siswa 

3.2 Hasil Penanaman Karakter Religius Siswa pada Masa Pandemi COVID-19 di 

SMP Negeri 1 Teras 

Selama kegiatan pembelajaran siswa sudah dapat menunjukkan sikap yang bagus. Terlihat dari 

bagaimana siswa bersikap dan bertutur kata selama mengikuti kegiatan pembelajaran, 

kemudian cara siswa berkomunikasi dan bertutur kata dengan guru di media pendukung seperti 

whatsapp, serta bagaimana siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, baik 

individu maupun kelompok. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan 

karakter siswa, misalnya faktor keluarga dan lingkungan sekitar. Hal ini membuktikan bahwa 

peran orang tua dalam mengawasi kegiatan anak sangatlah penting. Selain guru, orang tua juga 

perlu memberikan bimbingan pula kepada anak, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat 

ini. Dimana mayoritas kegiatan anak dilakukan dirumah. Orang tua perlu aktif ikut serta dalam 

mengawasi dan membimbing karakter anak.  

Dari tiga ranah yang menjadi sasaran keberhasilan pendidikan, penilaian keberhasilan 

penanaman karakter religius siswa khususnya dapat dilihat dari ranah afektif dan psikomotor. 

Perkembangan karakter siswa dinilai dari keseharian saat melakukan pembelajaran dari 

bagaimana ia bersikap, menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan hubungan antar 

sesama. Untuk melihat perkembangan karakter siswa guru melihat dari bagaimana siswa 

menjalankan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan sebelum KBM, atau secara khusus 

mengadakan penilaian praktek tertentu (praktek sholat, membaca Al-Quran, dan lain 

sebagainya) 

Kemudian sehubungan dengan tabel pengelompokkan diatas, berikut adalah pemaparan 

hasil dari penanaman karakter religius di SMP Negeri 1 Teras yang dievaluasi berdasarkan 

ranah-ranah yang menjadi sasaran atau tujuan dari terselenggaranya pendidikan : 

3.2.1 Ranah Kognitif 

Keberhasilan guru dalam menanamkan karakter religius di SMP Negeri 1 Teras pada ranah 

kognitif terlihat dari bagaimana kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. 

Dimana nilai-nilai karakter dimasukkan dalam setiap pembelajaran. 

Sesuai dengan teori taksonomi bloom, pada ranah kognitif berkaitan dengan 

kemampuan memahami suatu hal, menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi suatu 

masalah, atau bisa dikatakan kemampuan yang berkaitan dengan penalaran dan pikiran. 

Siswa SMP Negeri 1 Teras sudah mampu menunjukkan pengetahuannya mengenai 

nilai-nilai karakter yang ada, hal ini terlihat dari bagaimana siswa mampu menjawab 



10 
 

pertanyaan-pertanyaan mengenai nilai-nilai karakter religius yang harus dimiliki, baik saat 

pembelajaran dengan guru maupun saat ulangan. 

Kemudian selain itu siswa juga mampu menyampaikan pendapat mereka ketika 

diperlihatkan sebuah gambar ataupun video yang menunjukkan suatu contoh perilaku manusia. 

Siswa mampu menelaah contoh tersebut dan mengaitkannya dengan nilai-nilai religius yang 

ada, kemudian mengutarakan hasil pandangannya. Hal ini menunjukkan kemampuan kognitif 

siswa sudah sangat menunjukkan perkembangan. Hal ini pula menunjukkan bahwa pada aspek 

kognitif penanaman karakter religius yang ada telah dapat disampaikan kepada siswa secara 

optimal. 

3.2.2 Ranah Afektif 

Pada ranah afektif sesuai dengan teori yang ada bahwa pada ranah afekti berkaitan dengan 

aspek-aspek emosional seperti perasaan, sikap, kepatuhan terhadap moral dan lain sebagainya. 

Maka keberhasilan dalam penanaman karakter dievaluasi melalui observasi guru terhadap 

perilaku siswa baik selama pembelajaran berlangsung. 

Pada siswa SMP Negeri 1 teras selama mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh 

sudah dapat mengikuti dengan tertib. Adapun selama pembelajaran berlangsung siswa mampu 

menunjukkan sikap menghormati dan menghargai guru dengan tetap fokus saat guru 

menerangkan materi dan tetap mengikuti pembelajaran sesuai dengan aturan yang ada seperti 

tetap menyalakan kamera dan berpakaian seragam yang rapi saat tatap muka melalui zoom 

serta mengikuti pembelajaran sesuai jadwal. 

Selain itu guru juga mengevaluasi siswa dari bagaimana hubungannya dengan satu 

sama lain melalui adanya tugas kelompok. Dalam pengerjaan tugas kelompok siswa akan 

dilatih untuk dapat saling menghargai pendapat orang lain, saling tolong menolong dan 

menumbuhkan toleransi antar sesama. Dalam pelaksanaannya guru dapat mengecek hal 

tersebut melalui laporan keaktifan kelompok yang ada. 

Selanjutnya evaluasi sikap siswa juga dapat dilihat dari bagaimana siswa 

berkomunikasi dengan guru. Pada masa pandemi ini, komunikasi selain saat mengadakan tatap 

muka virtual juga dilakukan komunikasi antara guru dan siswa melalui media whatsapp. Dari 

sana guru juga dapat menilai bagaimana karakter siswa dari cara siswa bertutur kata saat 

mengirim pesan, baik saat merespon di grup kelas, saat bertanya ataupun meminta izin atas 

suatu hal. 

Evaluasi terhadap keberhasilan penanaman karakter religius siswa dilaksanakan dengan 

menggunakan beberapa angket penilaian yakni penilaian diri dan penilaian antar teman yang 

kemudian ditambah dengan penilaian berdasarkan jurnal observasi guru terhadap siswa. Hasil 
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penilaian diri dan antar teman menunjukkan sudah banyak siswa yang mampu menerapkan 

nilai-nilai karakter religius, dalam penilaiannya mungkin hanya ada satu atau dua anak dalam 

kelas yang didapati melakukan pelanggaran yang tercatat dalam jurnal penilaian sikap. 

Melalui beberapa hal diatas hasil dari penanaman karakter religius siswa dapat 

dievaluasi. Pada siswa SMP Negeri 1 Teras pada umumnya siswa sudah dapat menunjukkan 

sikap yang mencerminkan nilai-nilai karakter religius yang ada.  

3.2.3 Ranah Psikomotorik 

Pada ranah psikomotorik hasil penanaman karakter siswa SMP Negeri 1 Teras sudah cukup 

baik. Sesuai dengan teori yang ada bahwa ranah psikomtorik berkaitan dengan gerak tubuh 

atau aktivitas fisik maka hasilnya dievaluasi dengan melihat gerak-gerik siswa selama 

pembelajaran dan juga melalui tes praktik keterampilan siswa. 

Pada pelaksanaannya hal ini dievaluasi dari keterampilan siswa dalam mempraktikkan 

apa yang telah diajarkan sebelumnya. Seperti pada praktik sholat, dan membaca Al-Quran. 

Pada masa pandemi kegiatan seperti ini tetap dilakukan dengan alternatif siswa mengirimkan 

video untuk praktik sholat dan untuk membaca Al-Quran siswa dibagi ke dalam kelompok-

kelompok kecil untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran secara real time 

menggunakan media video call whatsapp. 

Secara keseluruhan siswa sudah dapat menjalankan dengan baik. Penilaian 

keterampilan juga menjadi media untuk menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap hal 

yang sudah disampaikan. Selama pandemi walaupun kegiatan praktek tidak dapat dilaksanakan 

secara langsung namun siswa dapat mengikuti dengan tertib. Dan berdasarkan penilaian 

tersebut menunjukan bahwa nilai-nilai karakter religius sudah nampak pada aspek 

psikomotorik siswa. 

Kemudian untuk menjaganya agar dapat terus dilaksanakan dan menjadi rutinitas yang 

baik perlu adanya kontribusi dari orang tua agar selalu mengawasi dan membimbing anak. 

Karena dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada satu dua anak yang 

masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, atau ada yang masih bandel tidak mengikuti 

penilaian prakik maka guru akan berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut agar 

selanjutnya sang anak agar dapat lebih diawasi dan dibimbing dengan lebih baik 

Dengan menggunakan cara-cara tersebut guru tetap dapat mengetahui dan 

mengevaluasi bagaimana pengimplementasian siswa terhadap nilai-nilai religius yang telah 

dipahami sebelumnya, khususnya untuk nilai ibadah. Kemudian untuk nilai-nilai yang lainnya 

seperti nilai akhlak dapat dievaluasi dari bagaimana perilaku siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung  
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4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

4.1.1 Strategi yang digunakan guru dalam menanamkan karakter religius di SMP Negeri 1 

Teras yang pertama dengan menggunakan Strategi Pemahaman, yaitu dengan menanamkan 

urgensi dari nilai-nilai karakter religius agar siswa memiliki pemahaman yang utuh sebagai 

bekal dalam pengimplementasian nilai-nilai tersebut. Selanjutnya melalui strategi pembiasaan, 

yaitu dengan membiasakan siswa untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu, membiasakan 

sholat sunnah dhuha, membiasakan siswa membaca Al-Quran, dan sikap-sikap terpuji lainnya. 

Lalu strategi keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik kepada siswa, seperti selalu 

berseragam yang rapi, bertutur kata yang baik, menjaga sopan santun, dan saling menghormati 

dan menghargai sesama. Terakhir dengan strategi kedisiplinan, yaitu dengan menggunakan 

ketegasan dan kebijaksanaan guru memberikan tindakan atau sanksi jika ada siswa yang 

melanggar peraturan ataupun bersikap kurang pantas. 

4.1.2 Hasil dari pelaksanaan penanaman karakter religius di SMP Negeri 1 Teras dipaparkan 

dalam tiga ranah, yang pertama pada ranah kognitif diketahui mayoritas nilai pengetahuan atau 

nilai akademik siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sudah melampau KKM, 

yang mana dapat disimpulkan bahwa siswa sudah dapat memahami nilai-nilai religius yang 

ada. Kemudian yang kedua pada ranah afektif, berdasarkan jurnal penilaian sikap siswa, angket 

penilaian diri, dan angket penilaian antar teman diketahui mayoritas siswa sudah dapat 

menunjukkan sikap dan peghayatan terhadap nilai-nilai religius yang ada dengan baik. 

Selanjutnya pada ranah psikomotorik, berdasarkan penilaian keterampilan siswa diketahui 

bahwa kemampuan siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai religius khususnya nilai 

ibadah sudah sangat baik, siswa mampu menunjukan keterampilannya dalam melaksanakan 

praktek-praktek seperti sholat baik wajib maupun sunah, membaca Al-Quran, dan bersuci. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi sekolah agar dapat selalu meningkatkan upayanya dalam memfasilitasi proses 

pembelajaran yang ada, serta menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung 

terciptanya lingkungan sekolah yang religius sehingga mampu mendukung optimalisasi 

pembentukan karakter religius siswa. 

4.2.2 Bagi guru agar dapat selalu mengembangkan kompetensi diri guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi para siswa sehingga 

dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Selalu berinovasi dan mengembangkan 

kreativitasnya untuk menciptakan alternatif-alternatif pilihan yang dapat digunakan dalam 
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upaya menanamkan karakter religius pada siswa khususnya pada situasi pembelajaran jarak 

jauh yang berjalan saat ini. 

4.2.3 Bagi siswa agar dapat selalu meningkatkan kualitas diri sebagai pelajar dengan 

mengikuti kegiatan pembelajaran secara tertib, mematuhi peraturan-peraturan yang ada, 

mengerjakan tugas sebagai mana yang diperintahkan, menjaga sikap dan perilaku baik kepada 

guru, teman, maupun warga sekolah lainnya, serta menerapkan apa yang telah diajarkan ke 

dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 

4.2.4 Bagi orang tua agar dapat selalu ikut serta dalam setiap perkembangan anak. Dapat ikut 

secara aktif untuk selalu mengawasi serta membimbing anak dalam proses perkembangan 

karakternya, serta memfasilitasi kegiatan belajar anak utamanya saat berkegiatan dirumah.  
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