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PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK KELAS VIII PASCA 

PANDEMI MELALUI PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI SMP 

MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

ABSTRAK 

Penelitian ini di latar belakangi oleh peserta didik yang sudah hampir 2 tahun 

belajar di rumah secara online mulai meninggalkan kedisiplinan yang diterapkan 

di sekolah sehingga para guru dan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta mulai berusaha membentuk kembali karakter dan kebiasaan baik yang 

sering dilakukan peserta didik di sekolah dan agar diterapkan juga di kehidupan 

sehari-hari. Yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mendeskripsikan 

pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta, mendeskripsikan pembentukan karakter peserta didik kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, dan mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat dalam proses pembentukan karakter peserta didik kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, melalui 

pendekatan fenomenologis, pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dan juga menggunakan triagulasi teknik.  

Hasil dari penelitian ini yaitu  pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak kelas VIII 

di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta sama seperti pembelajaran lainnya hanya 

saja ada sedikit tambahan yaitu seperti peserta didik setelah pembelajaran selesai 

diberi tugas mencatat perilaku yang pernah dilakukan sejujur-jujurnya, 

pembentukan karakter peserta didik kelas VIII di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta yaitu dengan pembinaan setiap hari senin di kelas masing-masing dan 

pembelajaran aqidah akhlak, dan faktor pendukung dalam pembentukan karakter 

peserta didik kelas VIII di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta yaitu keluarga yang 

harmonis dan mampu memberi contoh yang baik, lingkungan sekitar yang baik, 

teman sebaya yang mengajak melakukan kegiatan baik, sekolah yang mendukung 

dan memfasilitasi peserta didik dalam melakukan hal baik, kesadaran diri peserta 

didik untuk berbuat baik. Faktor penghambat dalam pembentukan karakter peserta 

didik kelas VIII di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta yaitu keluarga yang tidak 

harmonis, lingkungan sekitar yang buruk, teman sebaya yang mengajak untuk 

melakukan hal buruk, dan tidak ada kesadaran diri untuk melakukan hal baik.  

Kata Kunci: pembentukan karakter, pembelajaran, aqidah akhlak  

ABSTRACT 

This research is motivated by students who have been studying at home online for 

almost 2 years starting to leave the discipline applied at school so that teachers 

and principals of SMP Muhammadiyah 4 Surakarta begin to try to reshape good 

characters and habits that are often done by students at school. and to be applied 

also in everyday life. What will be discussed in this study are describing the 

implementation of Aqidah Akhlak learning for class VIII at SMP Muhammadiyah 
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4 Surakarta, describing the character formation of class VIII students at SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta, and identifying supporting and inhibiting factors in 

the process of character building for class VIII students at SMP Muhammadiyah. 

4 Surakarta. 

This study uses a qualitative field research, through a phenomenological 

approach, data collection is carried out by observation, interviews, and 

documentation and also uses triagulation techniques. 

The results of this study are the implementation of learning aqidah morals in class 

VIII at SMP Muhammadiyah 4 Surakarta is the same as other learning, except that 

there are a few additions, namely, after learning students are given the task of 

recording behavior that has been done honestly, character building of class VIII 

students in SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, namely by coaching every Monday 

in their respective classes and learning aqidah morals, and supporting factors in 

building the character of class VIII students at SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, 

namely a harmonious family and able to set a good example, a good surrounding 

environment , peers who invite to do good activities, schools that support and 

facilitate students in doing good things, self-awareness of students to do good. 

The inhibiting factors in forming the character of class VIII students at SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta are a family that is not harmonious, a bad 

environment, peers who invite them to do bad things, and there is no self-

awareness to do good things. 

Keywords: character building, learning, moral aqidah 

1. PENDAHULUAN 

Di masa pandemi covid-19 yang hampir 2 tahun yang mengharuskan para guru dan para 

peserta didik diwajibkan melakukan pembelajaran jarak jauh atau disebut juga 

pembelajaran online. Disatu sisi pembelajaran online memiliki banyak dampak positif 

dan juga tidak terlepas dari dampak negatif, dampak negatif dari pembelajaran online 

ini salah satunya mengenai perubahan kebiasaan dan perilaku para peserta didik. Sejak 

bulan September tahun 2021 pemerintah mengumumkan sekolah jenjang SD, SMP, 

SMA boleh dibuka untuk melakukan pembelajaran tatap muka karena kasus pandemi 

yang  semakin menurun, tetapi para peserta didik yang bisa memasuki kelas untuk 

melakukan pembelajaran hanya 50%, peserta didik yang lainnya bisa bergilir di hari 

yang lain. Akibat dari pembelajaran tatap muka ini membuat para pihak sekolah 

terutama guru dan kepala sekolah memiliki tugas yang begitu penting dalam 

membentuk kembali karakter dan kebiasaan baik para peserta didik. 



3 

 

         Para peserta didik yang sudah hampir 2 tahun belajar di rumah secara online mulai 

meninggalkan kedisiplinan yang diterapkan di sekolah, seperti memakai atribut yang 

lengkap, datang tepat waktu sebelum jam 07:00, rambut tidak boleh panjang (bagi 

putra), melaksanakan sholat dhuha sebelum kegiatan belajar mengajar, tidak boleh 

berantam dengan teman, bersikap sopan santun kepada yang lebih tua, dan lain-lain. 

Dengan begitu setelah pembelajaran tatap muka dilaksanakan para peserta didik 

kembali melakukan pembelajaran ke sekolah, terutama para guru dan kepala sekolah 

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta mulai berusaha membentuk kembali karakter dan 

kebiasaan baik yang sering dilakukan peserta didik di sekolah dan agar diterapkan juga 

di kehidupan sehari-hari. Para guru dan kepala sekolah yang sudah diamanahkan oleh 

orang tua atau wali menitipkan anaknya di sekolah dengan harapan anaknya agar cerdas 

dalam ilmu pengetahuan dan juga memiliki karakter yang baik, tetapi tidak dipungkiri 

peran guru dan kepala sekolah saja tidak cukup dalam pembentukan karakter peserta 

didik harus diseimbangi juga dengan peran keluarga atau orang tua agar juga turut andil 

dalam pembentukan karakter peserta didik. Karakter yang baik sangat menguntungkan 

dan dapat memberikan kebahagiaan tidak hanya bagi peserta didik itu sendiri tetapi juga 

menuntungkan dan dapat memberikan kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya dan 

lingkungan masyarakat. 

Allah berfirman. 

ٰٓ إَِّلا ِمثْ  ئَِك يَدُْخلُىَن َمْه َعِمَل َسيِّئَةً فَََل يُْجَسي 
ٰٓ ً  َوُهَى ُمْؤِمٌه فَأُ۟ولَ  ه ذََكٍر أَْو أُوثَ ِلًحا ّمِ يُْرَزقُىَن فِيَها  ْلَجىاةَ ٱلََها ۖ َوَمْه َعِمَل َص 

 بِغَْيِر ِحَسابٍ 

Artinya:                                                                                          

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan 

sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik 

laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan 

masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. (QS. al-Mu’min, 40:40) 

        Ayat-ayat diatas menjelaskan tentang keberuntungan atau manfaat dari akhlak 

mulia. Allah menyuruh untuk bersegera melakukan amal-amal yang baik, meraih surga 
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yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. 

Mereka akan memperoleh kehidupan yang baik, mendapat rezeki yang berlimpah, 

mendapat pahala diakhirat dengan masuknya ke dalam surga. Hal ini menggambarkan 

bahwa manfaat dari akhlak mulia itu adalah keberuntungan hidup di dunia dan akhirat.
1
 

Menurut M.Quraish Shihab, janji-janji Allah yang demikian itu pasti akan terjadi, 

karena ia merupakan sunnatullah sama kedudukannya dengan sunnatullah yang bersifat 

alamiah, asalkan hal tersebut ditempuh dengan cara-cara yang tepat dan benar.
2
 

              Perbuatan baik disini adalah setiap perbuatan yang ditetapkan Allah dan 

dijelaskan rasulNYA sebagai kebaikan. Inilah standar kebaikan di dalam  Islam. Dan 

kita sebagai manusia jangan merasa puas dengan kebaikan yang sudah dilakukan, kita 

harus terus melakukan peningkatan dalam kebaikan yang telah dilakukan dan juga 

berlomba-lombalah dengan yang lainnya dalam berbuat kebaikan. 

            Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul 

“PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK KELAS VIII PASCA PANDEMI 

MELALUI PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI SMP MUHAMMADIYAH 4 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021/2022”. 

            Berdasarkan latar belakang diatas yang dikemukakan penulis, maka penulis 

ingin merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, 

bagaimana pembentukan karakter peserta didik kelas VIII pasca pandemi melalui 

pembelajaran aqidah akhlak di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, dan apa saja faktor 

pendukung dan penghambat dalam proses pembentukan karakter peserta didik kelas 

VIII pasca pandemi melalui pembelajaran aqidah akhlak di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta. Terkait pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak kelas VIII di SMP 

                                                           
1
 Nata, Abuddin. 2000. Akhlak Tasawuf. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

2
 M. Quraish Shihab pada acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan R.I ke-51, tanggal 

17 Agustus 1996 di halaman IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta. 
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Muhammadiyah 4 Surakarta, untuk mendeskripsikan pembentukan karakter peserta 

didik kelas VIII di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, dan untuk mengidentifikasi faktor 

pendukung dan penghambat dalam proses pembentukan karakter peserta didik kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Diharapkan penelitian ini bermanfaat baik 

secara teoritis yaitu agar dapat meningkatkan keilmuan dan wawasan pengetahuan 

penulis tentang kiat-kiat pembentukan karakter melalui pembelajaran Aqidah Akhlak. 

Dan secara praktis yaitu untuk menjadi evaluasi guru aqidah akhlak dalam 

meningkatkan kembali pembentukan karakter peserta didik kelas VIII pasca pandemi di 

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta melalui pembelajaran Aqidah Akhlak. 

2. METODE  

Di dalam sebuah penelitian, metode sangat penting digunakan untuk membuktikan data 

yang diperoleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan penelitian ini diharapkan mampu mencari metode 

yang tepat sesuai dengan objek dan subjek permasalahan yang ingin diteliti. Dilihat dari 

jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke “lapangan” untuk 

mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. 

Penelitian kualitatif lapangan ini memiliki tujuan untuk melihat dan mengetahui upaya 

pembentukan karakter peserta didik kelas VIII pasca pandemi di SMP Muhammadiyah 

4 Surakarta melalui pembelajaran aqidah akhlak. Penelitian ini dilakukan dengan 

mencari informasi langsung dengan guru mata pelajaran aqidah akhlak di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Pelaksanaan Pembelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta 

Sejak bulan September tahun 2021 pemerintah mengumumkan sekolah jenjang SD, 

SMP, SMA boleh dibuka untuk melakukan pembelajaran tatap muka karena kasus 

pandemi yang  semakin menurun, tetapi para peserta didik yang bisa memasuki kelas 
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untuk melakukan pembelajaran hanya 50%, peserta didik yang lainnya bisa bergilir 

untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas di hari yang lain. Pembelajaran 

tatap muka ini masih baru percobaan dan masih sangat diawasi oleh pemerintah, peserta 

didik pulang lebih awal yaitu  jam 11:00 sehingga pihak sekolah terutama guru dan 

peserta didik masih sangat terbatas dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah.  

   Menurut Ibu Asni Fauziyah selaku guru mata pelajaran aqidah akhlak menerangkan 

bahwa tujuan dari pembelajaran aqidah akhlak yaitu untuk menanamkan kepada siswa 

agar memiliki keyakinan yang benar tentang aqidah (rukun iman) dan agar memiliki 

akhlākul karīmah yang tidak hanya sekedar teori akan tetapi bisa diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga sesuai dengan al-qur’an dan hadits.
3
  

   Peraturan menteri Agama RI nomor 2 tahun 2008 mengenai Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi, tujuan pembelajaran Aqidah Akhlak di Mts adalah: (1) 

menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 

tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT; (2) mewujudkan manusia Indonesia 

yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.
4
 

     Mengenai langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak peserta didik 

kelas VIII  SMP Muhammadiyah 4 Surakarta yaitu yang pertama Guru menunggu 

kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar  mengajar di kelas,  Guru 

memeriksa keadaan di dalam kelas dan tata tertib seperti memeriksa kelengkapan 

peserta didik apakah masih ada yang di luar kelas atau tidak. Guru menunggu peserta 

didik lengkap semua di dalam kelas dan peserta didik tenang tidak ribut di dalam kelas. 

Yang kedua, Berdo’a sebelum pembelajaran. Yang ketiga, Guru melakukan presensi 

dan menanyakan kabar peserta didik. Setelah kelas kondusif Guru mulai mengabsen 

                                                           
3
 Lihat BAB III, 76. 

4
 Lihat BAB II, 40. 
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peserta didik siapa saja yang tidak masuk sekolah hari ini. Peserta didik yang tidak 

masuk wajib memberi alasan atau keterangan kenapa tidak masuk sekolah. Yang 

keempat, Guru memulai kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian selanjutnya Guru 

memulai kegiatan belajar mengajar dengan diawali bertanya untuk mengingatkan 

peserta didik apakah masih ingat pembelajaran aqidah akhlak pada minggu lalu, 

kemudian Guru menjelaskan materi Aqidah Akhlak kepada peserta didik dengan 

menggunakan metode ceramah tetapi peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

sehingga kegiatan pembelajaran tidak pasif. Selama pembelajaran di kelas keadaan 

peserta didik berjalan dengan baik, tenang dan peserta didik sangat aktif bertanya 

mengenai materi yang disampaikan oleh Guru. Yang kelima, Guru memberi tugas 

kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah. Diakhir kegiatan belajar mengajar 

Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah kemudian 

dikumpulkan di hari berikutnya. Guru memberikan tugas sesuai dengan materi yang hari 

ini dipelajari peserta didik diminta untuk menulis kegiatan sehari-hari dengan sejujur-

jujurnya. Tugas ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki 

karakter yang jujur. Yang keenam, menutup pembelajaran dengan membaca Hamdalah.
5
 

       Pada langkah-langkah metode tanya jawab disela-sela dijelaskan materi peserta 

didik bisa bertanya mengenai pembahasan materi yang belum dipahami dan Ibu Asni 

Fauziyah selaku guru aqidah akhlak juga mengajukan beberapa pertanyaan untuk para 

peserta didik dan guru maupun peserta didik bisa untuk mengajukan pertanyaan.
6
 

    Evaluasi dalam pembelajaran aqidah akhlak di kelas VIII  di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta yang dilakukan Ibu Asni, ada 2 evaluasi yang pertama mengenai penilaian 

sikap ini menjadi poin yang paling tinggi dalam penilaian dibanding penilaian tertulis 

dengan di kelas mata pelajaran aqidah akhlak Ibu Asni Fauziyah selalu mengingatkan 

peserta didik untuk berperilaku baik dimanapun dan kapanpun dan yang kedua yaitu 

penilaian tertulis.
7
 Tes tertulis adalah suatu tes yang menuntut siswa memberikan 

                                                           
5
 Lihat BAB III, 79. 

6
 Lihat BAB II, 43. 

7
 Lihat BAB III, 82. 
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jawaban secara tertulis dan tes perbuatan adalah bentuk tes yang menuntut jawaban 

siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Peserta didik bertindak sesuai 

dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan.
8
 

2) Pembentukan Karakter Peserta Didik Kelas VIII Pasca Pandemi Melalui 

Pembelajaran Aqidah Akhlak di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 

Pembentukan karakter peserta didik kelas VIII pasca pandemi di SMP Muhammadiyah 

4 Surakarta mengalami hambatan tidak bisa melakukan kegiatan lain selain kegiatan 

belajar mengajar di kelas seperti ekstrakurikuler yang belum bisa berjalan, dalam 

pembentukan karakter peserta didik sekolah hanya mengandalkan dalam kegiatan 

belajar mengajar dan pembinaan setiap hari senin. Pembelajaran aqidah akhlak yang 

berperan dalam membentuk karakter peserta didik dengan memberi tugas yang 

bertujuan agar peserta didik memiliki karakter yang jujur dan tidak lupa Ibu Asni 

Fauziyah selaku guru aqidah akhlak terus menyampaikan dan menasehati peserta didik 

untuk melakukan hal baik dimanapun dan kapanpun.
9
 

     Pembentukan karakter peserta didik perlu diberi pemahaman terus menerus dengan 

nilai kebaikan dari materi yang disampaikan, dan dengan strategi pembentukan karakter 

yang digunakan yaitu  pendekatan organik-sistematis, yaitu pendidikan karakter 

merupakan kesatuan atau sebagai sistem sekolah yang berusaha mengembangkan 

pandangan atau semangat hidup berbasis nilai dan etika.
10

 

3) Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Karakter Peserta Didik 

Kelas VIII Pasca Pandemi Melalui Pembelajaran Aqidah Akhlak di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta 

                                                           
8
 Lihat BAB II, 50. 

9
 Lihat BAB III, 84. 

10
 Lihat BAB II, 34. 
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Faktor Pendukung diantaranya yaitu: Keluarga yang baik, baik dalam agama, harmonis 

dan penuh perhatian,
11

 selain itu juga perlu adanya pengalaman yang baik dari orang 

tua, sehingga akan menjadi acuan bagi pengembangan anak,
12

 kesadaran diri peserta 

didik melakukan hal baik dimanapun dan kapanpun,
13

 perhatian diri menyebabkan 

orang membandingkan diri dengan standar, seperti penampilan fisik, kinerja intelektual, 

kekuatan fisik, atau integritas moral.
14

 lingkungan pergaulan peserta didik yang tenang, 

tentram dan damai, dan sekolah memberikan berbagai fasilitas seperti kegiatan belajar 

mengajar, ekstrakurikuler dan lain-lain. 

    Faktor Penghambat diantaranya yaitu: Keluarga yang tidak harmonis, tidak perhatian 

dan kurangnya ilmu agama, peserta didik yang tidak memiliki kesadaran dan tidak mau 

berubah menjadi lebih baik, dan lingkungan sekitar yang suka berjudi, minum-minuman 

keras dan pergaulan bebas. 

4) PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada BAB sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta sama seperti pembelajaran lainnya yang 

menggunaka metode ceramah dan tanya jawab. Guru menunggu kesiapan peserta didik 

untuk mengikuti kegiatan belajar  mengajar di kelas, Guru memeriksa keadaan di dalam 

kelas dan tata tertib seperti memeriksa kelengkapan peserta didik apakah masih ada 

yang di luar kelas atau tidak. Guru melakukan presensi. Guru memulai kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Kemudian selanjutnya Guru memulai kegiatan belajar mengajar 

dengan diawali bertanya untuk mengingatkan peserta didik apakah masih ingat 

pembelajaran aqidah akhlak pada minggu lalu, kemudian Guru menjelaskan materi 

Aqidah Akhlak kepada peserta didik dengan menggunakan metode ceramah tetapi 

peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya sehingga kegiatan pembelajaran tidak 

pasif. Selama pembelajaran di kelas keadaan peserta didik berjalan dengan baik, tenang 

dan peserta didik sangat aktif bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Guru. 

Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah. Diakhir kegiatan 

                                                           
11

 Lihat BAB III, 91. 

12
 Lihat BAB II, 34. 

13
 Lihat BAB III, 92. 

14
 Lihat BAB II, 36. 
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belajar mengajar Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah 

kemudian dikumpulkan di hari berikutnya. Guru memberikan tugas sesuai dengan 

materi yang hari ini dipelajari peserta didik diminta untuk menulis kegiatan sehari-hari 

dengan sejujur-jujurnya. Tugas ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik 

agar memiliki karakter yang jujur. 

    Pembentukan karakter peserta didik kelas VIII pasca pandemi melalui pembelajaran 

aqidah akhlak di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta dalam kegiatan sehari-hari di 

sekolah diluar kegiatan belajar mengajar di kelas mengalami hambatan padahal kegiatan 

seperti ini dapat membentuk karakter peserta didik tersebut seperti setiap pagi sebelum 

kegiatan belajar mengajar di kelas para peserta didik bersama-sama melakukan sholat 

dhuha. Dan disamping itu ada kegiatan ekstrakurikuler juga memiliki pengaruh yang 

besar dalam membentuk karakter peserta didik tetapi di masa pasca pandemi ini 

ekstrakurikuler belum bisa berjalan. Di awal pembelajaran tatap muka pasca pandemi 

ini, dalam membentuk karakter peserta didik yang masih sangat terbatas yang baru bisa 

dilakukan pihak sekolah SMP Muhammadiyah 4  Surakarta adalah sebagai berikut: 

Pembinaan biasanya dilakukan setiap hari senin oleh masing-masing wali  kelas untuk 

menasihati peserta didik yang memiliki masalah di sekolah. Khusus dalam mata 

pelajaran Aqidah Akhlak, setelah Guru menerangkan materi pembelajaran kepada  

Peserta Didik di kelas. Kemudian Guru memberi tugas yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan pada hari itu, tugasnya yaitu Peserta Didik diminta untuk menulis kegiatan 

sehari-hari yang pernah dilakukan dengan sejujur-jujurnya. Pada pelaksanaan 

pembelajaran aqidah akhlak di kelas peserta didik selalu diberi nasihat untuk selalu 

ingat dan melakukan sholat karena sholat dapat menghindarkan seseorang dalam 

melakukan perbuatan keji ini merupakan langkah awal dalam membentuk karakter 

peserta didik dan mengembalikannya semuanya ke al-qur’an dan hadist. 

    Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Karakter Peserta Didik Kelas VIII 

Pasca Pandemi Melalui Pembelajaran Aqidah Akhlak di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta. Faktor Pendukung diantaranya yaitu: Keluarga yang baik, baik dalam agama, 

harmonis dan penuh perhatian, kesadaran diri peserta didik melakukan hal baik 

dimanapun dan kapanpun, lingkungan pergaulan peserta didik yang tenang, tentram dan 

damai, dan sekolah memberikan berbagai fasilitas seperti kegiatan belajar mengajar, 

ekstrakurikuler dan lain-lain. Faktor Penghambat diantaranya yaitu: Keluarga yang tidak 

harmonis, tidak perhatian dan kurangnya ilmu agama, peserta didik yang tidak memiliki 

kesadaran dan tidak mau berubah menjadi lebih baik, dan lingkungan sekitar yang suka 

berjudi, minum-minuman keras dan pergaulan bebas. 
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