
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Situasi dan Lokasi Penelitian  

1. Gambaran Umum SMP Muhammadiyah Imogiri  

a. Letak Geografis Sekolah 

SMP Muhammadiyah Imogiri didirikan pada tahun 

1965 dan pada tahun itu  juga sudah  mulai beroperasi. SMP 

Muhammadiyah Imogiri dibawah naungan yayasan Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Bantul. SMP Muhammadiyah 

Imogiri berada di jalan Raya Imogiri, Kecamatan Imogiri, 

Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Letak SMP Muhammadiyah imogiri sangat strategis, yaitu 

tepat terletak di samping jalan sehingga mudah dijangkau 

oleh masyarakat dengan mayoritas siswanya berdomisili 

Imogiri. 

b. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

1) Visi  

Adapun visi dari SMP Muhammadiyah Imogiri yaitu 

Bertaqwa, Cerdasm, Terampil dan Kompetitif 

2) Misi  

a) Meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan  

b) Meningkatkan pembiasaan sholat berjamaah, sholat 

dhuha dan sholat jumat 
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c) Menanamkan kebiasaan berdoa, tadarus Al-Qur‟an 

dan beramar ma‟ruf nahi munkar 

d) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Al-

Qur‟an 

e) Mempersiapkan generasi muslim yang berakhlak 

mulia dan cerdas 

f) Menignkatkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 

menyenangkan dan bimbingan yang efektif 

g) Meningkatkan pencapaian nilai kelompok pendidikan 

akademik 

h) Mengembangkan potensi olahraga dan seni secara 

maksimal 

3) Tujuan  

a) Mewujudkan peserta didik yang bertaqwa, berakhlak 

mulia, cerdas, terampil, dan percaya pada diri sendiri, 

cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat dan 

negara, mampu beramal menuju terwujudnya 

masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai 

Allah SWT. 

b) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu 

bersaing.  
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c. Profil Umum Sekolah  

1) Identitas Sekolah  

Nama Sekolah   : SMP Muhammadiyah Imogiri  

Kepala Sekolah   : Novesta Tisnadi, M.S.I 

Nomor Statistik Sekolah  : 2020401120411 

NSPN    : 20400307 

2) Alamat Sekolah  

Jalan/ Desa   : Jl. Raya Imogiri Pos Imogiri 

  55782 

Kecamatan   : Imogiri  

Kabupaten   : Bantul 

Provinsi    : DI Yogyakarta  

No. Telepon/ HP  : 085101994024 

Nama Yayasan  : Muhammadiyah  

Tahun berdiri  : 1965  

Tahun Beroperasi  : 1965 

Jenjang Akreditasi  : A  

Luas Tanah  : 2755  

Luas Bangunan  : 2066 m 

d. Keadaan Pendidik dan Peserta didik  

1) Keadaan Pendidik 

Guru yang ada di SMP Muhammadiyah Imogiri 

berjumlah 30 guru.  
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2) Keadaan Peserta Didik 

Keadaan peserta didik merupakan suatu faktor penunjang 

dan pendukung dalam kegiatan pendidikan dan juga 

memiliki peranan penting. Adanya siswa, akan 

memperlancar jalannya proses pendidikan, karena tanpa 

adanya siswa pendidikan tidak akan berjalan. Adapun 

siswa SMP Muhammadiyah Imogiri berjumlah 411 

siswa.  

3) Karakter Religius Siswa SMP Muhammadiyah Imogiri  

Karakter religius siswa di SMP Muhammadiyah Imogiri 

masih kurang, dikarenakan peneliti menemukan adanya 

beberapa siswa yang berperilaku tidak sesuai seperti 

makan dan minum dengan berdiri, dengan menggunakan 

tangan kiri, kurang menghormati orang yang lebih tua, 

kurangnya kesadaran waktu shalat dhuhur berjama‟ah, 

membolos waktu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan 

belajar mengajar. 

e. Sarana dan Prasarana  

SMP Muhammadiyah Imogiri mempunyai fasilitas yang 

memadai yaitu:  

1) Ruang kelas, kekurangan satu kelas 

2) Perpustakaan  

3) Masjid  

4) Laboratorium IPA  
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5) Internet dan Hot Spot Area 

6) Ruang Multimedia  

7) Ruang Batik  

8) Laboratorium Bahasa 

9) UKS 

10) Lahan Parkir 

f. Kegiatan  

1) Baca Tulis Al-Qur‟an 

2) Kultum setelah sholat dhuhur 

3) Sholat dhuhur berjama‟ah 

4) Hafalan surat-surat pendek dan doa harian 

5) Ekstrakurikuler meliputi : Tapak Suci, Hizbul Wathan, 

Drum Band, Sepak Bola, Paduan Suara/Band, Tenis 

Meja, Badminton, Bola Voli, Qiro‟ah. 

6) Pesantren Ramadhan  

7) Pelatihan Qurban 

8) Pengajian peningkatan ketaqwaan  

g. Prestasi  

1) Juara 2 Lomba Tapak Suci (Musaba Cup) tingkat DIY 

Tahun 2017 

2) Juara 3 Lomba Tapak Suci (Musaba Cup) tingkat DIY 

tahun 2017 

3) Juara 3 Lomba Tata Upacara tingkat Kabupaten Bantul 

tahun 2017 
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4) Juara 1 Lomba Musabaqoh Khutbah Jum‟at tingkat 

Kecamatan tahun 2018 

5) Juara 3 Lomba Musabaqoh Adzan tingkat Kecamatan 

tahun 2018 

6) Juara 2 Lomba CCA tingkat Kecamatan tahun 2018 

7) Juara 2 Lomba Musabaqoh Syahril Qur‟an tingkat 

Kecamatan tahun 2018 

8) Juara 3 Lomba Ceramah Agama Putra tingkat Kecamatan 

tahun 2018 

9) Juara 2 Lomba Pidato Agama Putri tingkat Kecamatan 

tahun 2018 

10) Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Agama tingkat Kecamatan 

tahun 2018 

11) Juara 2 Lomba Tilawah (MTQ) Putra tingkat Kecamatan 

tahun 2018 

12) Juara 3 Lomba Tilawah (MTQ) Putri tingkat Kecamatan 

tahun 2018 

13) Juara 3 Lomba Tartil Putra tingkat Kecamatan tahun 

2018 

14) Juara 3 Lomba Tartil Putri tingkat Kecamatan tahun 2018 

15) Juara 2 Lomba Hafalan (MHQ) putra tingkat Kecamatan 

tahun 2018 

16) Juara 2 Lomba Hafalan (MHQ)  putri tingkat Kecamatan 

tahun 2018 
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17) Juara 3 Lomba Kaligrafi Putra tingkat Kecamatan tahun 

2018 

18) Juara 3 Lomba Kaligrafi Putri tingkat Kecamatan tahun 

2018 

19) Juara 3 Lomba Menyanyi Solo tingkat Kabupaten tahun 

2018 

20) Juara 2 Lomba Photography tingkat Provinsi tahun 2018 

21) Juara 2 Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur‟an tingkat 

Provinsi tahun 2018 

22) Juara 2 Lomba Tapak Suci tingkat Nasional tahun 2019 

23) Juara 3 Lomba MTQ tingkat Provinsi tahun 2019 

h. Struktur Organisasi  

Kepala Sekolah   : Novesta Tisnadi, M.S.I. 

Wakil Kepala Sekolah  : H. Jindar Sunarmo, S.Pd. 

Bendahara Sekolah   : Amini Farida, S.Pd. 

Waka. Bidang Kurikulum I  : Suwaryanti, S.Pd. 

Waka. Bidang Kurikulum II  : Aditya Nur Irawan, S.Pd. 

Waka. Bidang Kesiswaan I  : Tri Haryadi, S.Pd. 

Waka. Bidang Kesiswaan II  : Aris Widada, S.H.I. 

Waka. Bidang Humas I  : Aziz Muslim, S.Pd. 

Waka. Bidang Humas II  : H. Sumardi, S.Pd. 

Waka. Bidang SarPras I : Eko Kurnia Budi Gunawan,  

  S.Pd.  

Waka. Bidang SarPras II  : Sudarman, S.Pd.  
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Ka. TU/Urs. SarPras   : Paryanta  

Bendahara BOP   : Eka Dhermawati, S.Pd. 

Ka. Lab    : Subiyanto, S.Pd. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian 

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan tentang hasil 

penelitian dan pembahasan data-data yang telah diperoleh dalam 

pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan dilaksanakan pada semester 

tahun ajaran, yaitu terhadap pihak sekolah yang meliputi: kepala 

sekolah, guru Pendidikan Agama Islam. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SMP 

Muhammadiyah Imogiri yang beralamat di Jl. Raya Imogiri Pos 

Imogiri Imogiri Bantul DI 55782 Yogyakarta. SMP 

Muhammadiyah Imogiri merupakan sekolah swasta yang berada 

dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul. 

Letak daerah sekolah yang strategis karena berada tepat di 

pinggir jalan raya dan sudah terlihat jika ditengok dari pinggir 

jalan. Sehingga letak sekolahan yang strategis mempengaruhi 

dengan meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahunnya. 

2. Deskripsi Subyek Penelitian 

Subyek penelitian disini adalah dari pihak sekolah SMP 

Muhammadiyah Imogiri meliputi: kepala sekolah yang bernama 

bapak Noves Trisnadi, guru Pendidikan Agama Islam yang 

bernama Bapak Atok Susanto, Bapak Supriyanto, Bapak Noves 
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Trisnadi, Ibu Nur‟aini Musyarofah dan peserta didik SMP 

Muhammadiyah Imogiri. Kepala sekolah merupakan informan 

tentang media pembelajaran dan bagaimana kondisi guru dan 

peserta didik. Serta beberapa guru PAI, mengetahui bagaimana 

guru tersebut mampu membentuk karakter religius siswa. 

3. Deskirpsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak 20 Januari 2020 di SMP 

Muhammaiyah Imogiri. Diawali dengan permohonan izin Kepala 

Sekolah dan Waka Kurikulum untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut.  

Setelah mendapat izin dari untuk melakukan observasi 

terlebih dahulu pada hari itu juga, peneliti langsung menerima 

arahan dari bapak Noves terkait kondisi siswa di sekolah tersebut 

serta melakukan observasi kepada guru PAI yang pertama yaitu 

Bapak Atok Susanto, yang kebetulan ada jam mengajar di kelas. 

Dan itu berlangsung selama satu minggu untuk melihat 

bagaimana guru PAI mengajar di kelas. 

Hari Senin tanggal 03 Febuari 2020, peneliti kembali ke 

sekolah tersebut untuk melakukan wawancara dan melihat lagi 

secara langung peran guru PAI diluar kelas. Peneliti melakukan 

wawancara dengan Bapak Noves selaku guru PAI dan Kepala 

Sekolah dari SMP Muhammadiyah Imogiri, wawancara yang 

dilakukan adalah terkait dengan peran guru PAI dalam 
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membentuk karakter religius. Tak lupa mengambil dokumentasi 

terkait dan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

Selanjutnya pada tanggal 04 Febuari sampai 06 Febuari 

2020 untuk melakukan wawancara dengan guru Pendidikan 

Agama Islam yang lain seperti Bapak Atok Susanto, Ibu Nur‟aini 

Musyarofah dan Bapak Supriyanto terkait dengan peran guru 

Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter religius 

siswa. 

C. Pemahaman Guru Pendidikan Agama Islam tentang 

Pembentukan Karakter Religius Siswa  

Religius merupakan proses yang bisa diselipkan ke dalam 

pendidikan. Hasil dari proses pendidikan itu baik merupakan 

terbentuknya perkembangan kognitif seorang siswa, yang pada 

dirinya berperan mengarahkan perilaku moralnya. Melalui kekuatan 

akalnya, seorang siswa mampu menghargai hal yang baik dan apa-

apa yang berguna bagi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama 

seorang siswa akan mampu mengendalikan nafsu dan keinginan 

besar yang lain. 

Karakter religius merupakan kepatuhan dan ketaatan dalam 

melaksanakan ajaran agama yang diyakini. Setiap individu 

diharapkan mempu untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan 

ajaran agamanya masing-masing. Beragama merupakan hak setiap 

orang dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. 

Dengan beragama maka semua akan mengenal tuhan-Nya. Sebagai 
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guru pendidikan agama Islam harus menguasai ilmu tentang agama 

yang luas, dan juga harus paham mengenai pembentukan karakter 

religius siwa.  

“Nah itu tadi mas, membiasakan anak untuk membuang 

sampah pada tempatnya. Terus ada pembiasaan bersalaman dengan 

guru guru atau yang lebih tua dari siswa” (wawancara dengan bapak 

Noves pada tanggal 27 Januari 2020).  

Pemahaman guru dalam pembentukan karakter religius sudah 

paham karena guru telah melaksanakan program-program seperti 

membuang sampah pada tempatnya yang merupakan bentuk dari 

pembiasaan agar siswanya selalu membuang sampah pada 

tempatnya. Untuk pembiasaan bersalaman dengan guru atau yang 

lebih tua juga penting karena merupakan arahan dari guru supaya 

selalu menghormati orang-orang yang lebih tua dari siswa-siswi. 

Pada waktu pagi ada beberapa guru yang bertugas 

menyambut anak-anak untuk memasuki sekolah, guru-guru tersebut 

membentuk shof dan anak-anak disuruh bersalaman dengan guru-

guru tersebut sembari guru mengecek kerapian kelengkapan siswa-

siswi dalam berpenampilan. Pembiasaan ini dilakukan setiap hari 

dan sesuai dengan jadwal (observasi pada tanggal 3 Febuari 2020). 

Dari observasi yang telah dilakukan bahwasanya terdapat 

kesamaan antara yang diucapkan oleh guru dan pada kasus di 

lapangan, maka pemahaman guru PAI dalam membentuk karakter 
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religius siswa dalam melakukan pembiasaan bersalaman dengan 

guru sudah sesuai.  

Menurut saya, menasehati itu penting apalagi untuk 

pendekatan siswa ya, soalnya lebih baik menasehati daripada 

menghukum siswa mas. Kalo saya menasehati siswa ya saat jam 

pelajaran itu waktunya (wawancara dengan bapak Supriyanto pada 

tanggal 31 Januari 2020). 

Metode nasehat juga salah satu metode yang efektif 

digunakan dalam membentuk karakter religius siswa, karena nasehat 

mempunyai pengaruh untuk membuat anak mengerti tentang sesuatu 

yang dilarang dan sesuatu yang harus dilakukan. Namun 

memberikan nasehat sebenarnya tidak hanya dilakukan di kelas saja 

melainkan juga diluar kelas. 

 

 Gambar 1.1 (guru menjelaskan materi tentang aisyiah) 

Pada mata pelajaran kemuhammadiyahan guru mengajarkan 

materi tentang organisasi Aisyiah. Kondisi kelas sangat kondusif 
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untuk belajar, karena pada saat guru memasuki kelas itu tidak ada 

siswa yang tidur tidak ada siswa yang bermain-main. Guru mengajar 

dengan metode sesuai dengan point-point terkait pelajaran yang akan 

diujikan di ulangan di pertemuan yang akan datang. Disitu ada pesan 

yang sangat penting untuk dilakukan oleh siswi, guru menyampaikan 

pentingnya seseorang mengenakan hijab atau kerudung karena hijab 

merupakan kewajiban untuk perempuan agar melindungi dirinya 

sendiri dan melindungi orang tua kita dari siksaan api neraka 

(observasi pada tanggal 30 Januari 2020). 

Pemahaman guru dalam membentuk karakter religius 

berdasarkan observasi diatas guru paham dalam melakukan 

pembentukan karakter religius, karena guru mengajarkan berupa 

pembiasaan ke siswa dan siswi. Guru PAI sangat menekankan 

kepada siswinya untuk selalu menjaga aurat itu dengan baik karena 

nantinya orang tua akan merasakan dari perbuatan siswi yang 

mengumbar auratnya tersebut. Karena dengan membiasakan siswa 

dan siswi untuk menjaga auratnya itu bisa menjadikan anak untuk 

lebih menjaga kedekatannya dengan sang pencipta. 

Kalau seperti itu ya, pribadi saya itu ya memberikan contoh 

yang pertama. Terus yang kedua itu mengingatkan untuk siswa 

siswi. Walaupun itu dilakukan atau enggak sama siswanya yang 

penting itu sudah menjadi kewajiban saya. Misalnya membuang 

sampah, bicara kotor, itu saya wajib menegurnya (wawancara 

dengan ibu Nur „aini pada tanggal 28 Januari 2020). 
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Gambar 1.2 (guru menjelaskakn materi tentang malaikat) 

Ketika guru memasuki ruang kelas, guru mengucapkan salam 

dan beberapa siswa ada yang menjawab dan ada yang tidak 

menjawab salam. Kebetulan pada waktu itu guru PAI mengajar mata 

pelajaran pada jam pertama, jadi sebelum memulai mata pelajaran 

guru mengajak siswa-siswi untuk tadarusan. Surat yang dibaca 

adalah juz 30 yaitu surat An-Naba‟. Ada beberapa siswa yang tidak 

membawa juz „amma dan guru menyuruhnya untuk gabung dengan 

temannya. Setelah membaca tadarus bersama-sama maka guru 

memulai pelajaran dengan materi Iman kepada Malaikat.  

Guru memakai metode ceramah, jadi dalam kelas kondisinya 

terkadang tidak kondusif untuk belajar. Karena ada siswa yang tidur, 

ada siswa yang membawa makanan ringan disitu terjadi keributan 

kecil karena siswa yang lain ingin memintanya. Alhasil siswi yang 

merasa terganggu dengan kejadian itu berteriak kepada ibu guru 
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supaya ibu guru itu menegurnya. Setelah ditegur maka siswa yang 

membuat keributan dengan berebut makanan itu dihukum untuk 

membacakan materi yang ada di buku. 

Kejadian lain yang peneliti temui, ada siswa yang tidur 

ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, karena ibu guru itu 

melihat siswa yang tidur itu maka guru membangunkannya dan 

menanyainya kenapa tidur di kelas, dan jawaban dari siswa itu hanya 

karena bermain game. Dan pelajaran masih berlanjut sampai bel 

berbunyi dan sebelum guru menutup pelajaran di kelas guru 

memberikan contoh yang nyata dari Iman kepada Malaikat ini yakni 

mencontohkan dengan adanya malaikat roqib dan atid yang selalu 

mencatat amal baik dan buruk kita. Maka siswa-siswi disuruh untuk 

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. (observasi 

pada tanggal 21 Januari 2020). 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, guru PAI sudah 

mengerti mengenai pembentukan karakter religius. Program-

program yang mendukung pembentukan karakter religius siswa 

seperti tadarusan sebelum masuk jam pertama dimulai. Program 

tersebut akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter siswa. 

Karena siswa yang belum lancar membaca Al-Qur‟an, jadi guru 

melakukan pembiasaan agar siswa-siswi terbiasa dengan membaca 

atau bahkan menghafalkan surat-surat yang ada di Al-Qur‟an. 

Bentuk dalam nasehat juga guru terapkan di akhir pelajaran yang 
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bahwasanya anak-anak agar lebih giat dalam menjalankan ibadah 

kepada Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. 

“Kalo di pembelajaran saya ketika sebelum memasuki waktu 

belajar itu diawali dengan membaca bacaan sholat. Itu salah satu 

pembiasaan yang sudah saya terapkan” (wawancara dengan bapak 

Atok Susanto pada tanggal 31 Januari 2020) 

Pembiasaan ini sangat baik, mengingat kegiatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang maka pekerjaan apapun akan 

menjadi sebuah kebiasaan. Seperti setiap sebelum memulai 

pelajaran, para siswa dibiasakan untuk membaca doa-doa sholat agar 

siswa-siswi terbiasa dan hafal dalam menjalankan sholat, sehingga 

nantinya sholat mereka bisa sesuai dengan ajaran agama.  

Hal diatas juga didukung oleh wawancara degan ibu 

Nur‟aini, jadi saya menyelipkan beberapa nilai di dalam 

pembelajaran tersebut, misalnya percaya kepada malaikat berarti kita 

harus sadar betul kalo segala sesuatu itu akan dilihat dan dicatat 

(wawancara dengan Ibu Nur‟aini Musyarrofah pada tanggal 28 

Januari). 

Pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas juga tidak 

hanya mengajarkan mata pelajaran semata, akan tetapi dengan 

mengajarkan nilai-nilai yang bisa dipraktekan siswa agar bisa 

menerapkannya. Jadi tidak hanya kognitif dari anak saja, tapi afektif 

dan psikomotor yang diasah. 
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Dari beberapa hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam paham dalam membentuk karakter religius 

siswa. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana guru melakukan beberapa 

pembiasaan yang diterapkan kepada siswa.  

Guru melakukan pembiasaan seperti bersalaman dengan 

siswa ketika datang ke sekolah, selalu berdoa ketika mulai dan 

selesai dalam belajar, membaca surat-surat pendek yang ada pada 

Juz „Amma, membaca doa sehari-hari, bahkan sampai doa ketika 

sholat, selalu berdzikir bersama setelah selesai sholat, shalat sunnah 

rawatib, kemudian membuang sampah pada tempatnya.  

Guru juga memberikan nasehat dalam setiap kegiatan belajar 

yaitu berupa nasehat agar selalu menutup aurat dan selalu berbuat 

baik dan tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan dirinya 

dan bagi orang lain. Itu semua dilakukan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam karena paham mengenai pembentukan karakter 

religius siswa. 

D. Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk 

Karakter Religius Siswa di SMP Muhammadiyah Imogiri 

Guru pendidikan agama islam memiliki kedudukan yang 

sangat berpengaruh di dalam proses belajar mengajar karena guru 

harus benar-benar membawa siswanya menuju ke tujuan yang ingin 

dicapai. Guru harus bisa mempengaruhi siswanya, guru harus 

berwawasan luas, dan juga berwibawa. Guru agama islam yaitu 

tenaga yang paling utama bertanggung jawab dengan akhlak siswa 
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dan meningkatkan akhlak siswa di sekolahan, tidak hanya tanggung 

jawab guru tetapi juga tanggung jawab orang yang lebih tua yang 

berada di sekolahan. Berbicara mengenai peran guru pendidikan 

agama islam dalam membentuk karakter religius siswa, guru 

pendidikan agama islam mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam membentuk karakter siswa di SMP Muhammadiyah Imogiri 

untuk menjadi anak yang berakhlak mulia. 

Guru pendidikan agama Islam sebagai seorang yang 

bertanggung jawab dalam membentuk karakter religius siswa 

memanglah tidak mudah. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam 

sangat berperan penting dalam proses pembentukan karakter religius 

siswa di SMP Muhammadiyah Imogiri.  

“Kalo guru PAI ya harus menjadi contoh yang baik, 

mengingatkan juga untuk siswa belum berperilaku baik, bersikap 

selalu mengayomi atau menganggap siswa itu seperti anak kita 

sendiri” (wawancara dengan Bapak Noves, tanggal 27 Januari 2020). 

Guru PAI itu harus menjadi contoh yang baik dengan selalu 

menjaga wibawa sebagai seorang guru. Dan juga mengingatkan 

siswa untuk selalu berbuat baik apapun kondisinya. Mengayomi 

siswa disaat siswa merasa kurang kasih sayang dan menganggap 

siswa itu sebagai anak sendiri.  

“Jelas kita harus menjadi teladan untuk para siswa, dari 

berpakaian dan tutur bicara, dari kedisiplinan, dan di lingkungan 

sekolah itu harus baik agar siswa melihat kita itu baik, seperti halnya 
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kita mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan kita gitu ya 

mas” (wawancara dengan bapak Atok Susanto, pada tanggal 31 

Januari 2020) 

Dengan menjadikan teladan yang baik bagi siswa maka guru 

sudah berperan dalam membentuk karakter religius siswa di SMP 

Muhammadiyah Imogiri. Keteladanan itu berupa kedisiplinan, 

bebicara, dan juga berpakaian nantinya agar siswa mampu 

menjadikan sosok guru sebagai contoh yang baik layaknya kita 

menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan yang baik bagi umat 

manusia semuanya. 

Adapun peranan guru pendidikan agama islam untuk 

pembentukan karakter religius siswa antara lain : 

1. Peran Guru PAI sebagai Teladan  

Pada saat terdengar adzan dhuhur berkumandang di 

sekolah, guru akan bergegas menuju ke masjid sambil mengajak 

siswa-siswa yang masih bersantai-santai di kelas, di luar kelas 

maupun di kantin untuk melaksanakan sholat dhuhur secara 

berjama‟ah (observasi pada tanggal 20 Januari 2020) 
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Gambar 1.3 (siswa dan guru sholat ba‟diah) 

Terlihat sekali begitu keteladanan yang diterapkan di 

SMP Muhammadiyah Imogiri ini, tak hanya pada waktu sholat 

guru mencontohkan keteladanannya, akan tetapi ditambah 

dengan sholat rawatib atau sholat tatawu‟ setelah dhuhur dengan 

begitu siswa-siswa juga mengikuti apa yang guru kerjakan. 

Membuang sampah pada tempatnya juga dilakukan guru SMP 

Muhammadiyah Imogiri ini, karena kebersihan merupakan 

sebagian dari iman dan lingkunga seolah yang bersih nantinya 

bisa buat belajar dengan nyaman (observasi pada tanggal 20 

Januari 2020). 

Dari pengamatan di atas yang menyebutkan peran yang 

dilakukan guru pendidikan agama islam dalam membentuk 

karakter religius yaitu dengan keteladanan. Peran guru PAI ini 

sudah berjalan dengan baik. 
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2. Peran Guru PAI sebagai Pendidik 

Guru berperan sebagai tenaga pendidik. Guru sebagai 

pendidik maksudnya adalah posisi guru sebagai yang memberi 

arahan dan ajarannya dalam semua hal yang berkaitan dengan 

mata pelajaran yang diampunya terhadap peserta didik. 

“Contohnya pas masuk itu kita biasakan untuk salam 

semyum sapa santun. Serta perhatian yang digunakan untuk 

merapikan anak-anak yang memasuki sekolah, kemudian 

diteruskan dengan tadarus di kelas, sholat berjamaah dan 

termasuk ada kultum anak-anak tiap hari rabu yaitu perwakilan 

dari kelas itu pembiasaan anak supaya berani tampil menjadi 

pembicara di depan. Adapun tahunan yaitu pesantren ramadhan, 

latihan Qurban, lomba-lomba keagamaan seperti MTQ, 

OLIMPICAD” (wawancara dengan bapak Noves pada tanggal 

27 Januari 2020). 

Guru sebagai pendidik itu tidak hanya dengan mengajar 

di kelas, akan tetapi di semua tempat guru harus mengajarkan 

pelajaran. Seperti yang telah dilakukan guru SMP 

Muhammadiyah dalam menjalankan tugasnya. 

Guru PAI SMP Muhammadiyah Imogiri dalam 

mengajarkan pelajaran PAI mampu mengajar dengan baik. Ada 

yang memakai metode ceramah, ada juga memakai metode 

mencatat dan metode video dalam menyampaikan isi 

pelajarannya, meskipun ada beberapa siswa yang kurang 
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memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan suatu pelajaran. 

Akan tetapi siswa yang tidak memperhatikan itu nanti akan 

terkena sanksi seperti hafalan, membaca terkait pelajaran yang 

diajarkan (observasi pada tanggal 20 januari 2020). 

Guru PAI benar-benar memanfaatkan perannya sebagai 

pendidik ketika berada di kelas, karena guru tidak hanya 

mengajarkan materi saja, akan tetapi pengaplikasiannya di 

jelaskan juga kepada siswa-siswi SMP Muhammadiyah Imogiri. 

Yaitu dengan menggabungkan materi ajar dengan contoh-contoh 

kecil dari kegiatan, dampak, suatu kasus yang berhubungan 

dengan pelajaran tersebut. 

 

Gambar 1.4 (kultum siswa di Masjid) 

Setelah sholat dhuhur ada siswa yang bertugas untuk 

kultum (kuliah tujuh menit), disitu siswa berdiri di mimbar untuk 

menyampaikan pesan-pesan dan pelajaran untuk teman-
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temannya. Siswa dalam keadaan kondusif untuk mendengarkan 

temannya yang sedang kultum di depan siswa dan di depan guru, 

dengan arahan guru PAI kultum berjalan dengan lancar 

(observasi pada tanggal 5 Febuari 2020). 

Kultum yang diadakan dan dibawah tanggung jawab guru 

PAI merupakan kegiatan yang bagus untuk membentuk karakter 

religius, selain siswa-siswi bisa berlatih untuk berbicara di depan 

atau tampil di depan sebagai pembicara, siswa juga dilatih agar 

menguasai materi. Siswa yang mendengarkan nantinya juga bisa 

mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh temannya. 

Tujuan pendidikan bisa jadi sebuah rencana yang cuma-

cuma, tatkala perilaku yang ada tidak didorong dengan prakterk 

yang berulang-ulang dan pembiasaan. Pembiasaan mendorong 

dan memberikan ruang peserta didik berupa materi yang 

diawalnya berat akan menjadi mudah dipraktekkan bagi peserta 

didik bila dilakukan secara berulang-ulang. 

“Pembiasaan ya, gini mas. Kalau saya kan di sekolah ini 

cuma beberapa hari saja. Jadi dalam penanaman pembiasaan 

saya ngajarinnya di kelas supaya bisa diaplikasikan di luar kelas 

dan di luar sekolah. Seperti contoh sebelum belajar diawali 

dengan berdoa, mau makan juga berdoa, segala sesuatu itu 

diawali dengan berdoa” (wawancara dengan bapak Supriyanto 

pada tanggal 31 januari). 
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Dari wawancara diatas bahwa memang siswa-siswi 

diajarkan dengan metode pembiasaan untuk melakukan sesuatu, 

sepeti halnya berdoa. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur 

lagi itu guru selalu melakukan ajakan agar selalu senantiasa 

berdoa.  

3. Peran Guru Pembimbing  

Sebagai pembimbing guru harus merancang tujuan dan 

mengenal kompetensi yang akan dicapai, guru harus melihat 

keikutsertaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peran 

guru sebagai pembimbing sangat penting dikarenakan kehadiran 

seorang guru di sekolah yaitu untuk membimbing siswa menjadi 

manusia dewasa yang cakap. Tanpa dibimbing, siswa akan 

kesulitan dalam menghadapi perkembangan diri sendiri. Tetapi 

semakin dewasa, ketergantungan peserta didik akan semakin 

berkurang. Jadi, bimbingan dari seorang guru sangat dibutuhkan 

ketika peserta didik belum mampu untuk berdiri sendiri (Syaiful, 

2000: 38). 

“Penting ya mas, dikarenakan hal itu nanti bisa 

mempengaruhi dari perilaku dan penanaman nilai-nilai karakter 

pada anak supaya nanti anak bisa atau mampu dalam 

menjalankan peraturan sekolah” (wawancara dengan Bapak 

Supriyanto pada tanggal 31 Januari 2020). 

Dalam membimbing siswa perlu adanya perhatian yang 

sangat baik, karena nantinya bisa berpengaruh dengan anak 
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tersebut dalam mengikuti peraturan sekolah maupun pada saat 

siswa-siswi melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas dan di 

luar kelas. 

“Sangat penting itu mas, tapi yaa tentu dengan batasan. 

Karena seperti yang sudah diketahui bahwasanya siswa disini ini 

tuh rata-rata kurang perhatian apabila di rumah. Agar nantinya 

bisa menunjang dalam pembentukan karakter mereka juga” 

(wawancara dengan Bapak Atok Susanto pada tanggal 31 Januari 

2020). 

Dalam wawancara yang dilakukan bersama bapak Atok 

Susanto, bahwasanya membimbing siswa itu salah satunya 

dilakukan dengan memberikan perhatian ke peserta didik. Yang 

penting guru itu mempunyai batasan dengan memberikan 

perhatian tersebut, karena nantinya jika diberikan perhatian yang 

berlebih bisa membuat peserta didik kurang dalam berkembang. 

Dan juga agar nantinya bisa menunjang pembentukan karakter 

siswa sendiri. 

“Penting sekali mas, karena memang pada dasarnya 

siswa-siswi di sekolah ini berlatar belakang broken home. Jadi 

kalo siswa-siswi di rumah aja gak dapat perhatian, di sekolah 

harus lebih diperhatikan” (wawancara dengan Bapak Noves pada 

tanggal 27 Januari 2020).  

Adanya siswa yang yang berlatar belakang broken home, 

maka guru semakin harus meningkatkan rasa perhatian mereka 
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untuk para siswa tanpa berat sebelah. Kondisi siswa yang begitu 

juga yang bisa menjadi pancingan agar bisa dididik di sekolahan 

agar nantinya bisa berguna bagi keluarga, bangsa dan negara. 

“Tentunya dengan nasihat yang baik ya, apabila siswa 

tersebut baik ya kita kasih nasehat agar mempertahankan 

kebaikan tersebut dan terus meningkatkannya. Sedangkan 

apabila ada siswa yang belum baik maka kita nasehati untuk 

berbuat baik dan kita kasih penjelasan dari akibat perbuatan yang 

telah dilakukannya itu” (wawancara dengan bapak Noves pada 

tanggal 27 Januari 2020). 

Selain dengan perhatian yang cukup, siswa juga dikasih 

nasihat dari guru-guru PAI, sebenarnya tidak Cuma guru PAI 

yang memberikan nasehat. Tapi sebagai guru PAI harus lebih 

sering menasehati ke siswanya apabila siswa agak keluar dari 

jalur yang digariskan. 

Memberikan nasehat kepada siswa adalah tindakan yang 

harus dilakuka, melihat siswa SMP Muhammadiyah Imogiri 

yang rata-rata siswanya berlatar belakang broken home. Guru 

selalu memberikan nasehat kepada siswanya tatkala di kelas dan 

diluar kelas, sebagai contoh guru memberikan nasehat tidak 

boleh tidur terlalu malam karena bisa menganggu waktu sholat 

shubuh dan tidur di kelas. Dan juga nasehat diberikan kepada 

siswa yang sedang terkena hukuman karena melanggar peraturan 

sekolah. Para guru di sekolah SMP Muhammadiyah Imogiri 
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tidak lelah dan selalu sabar dalam memberikan nasehat 

(observasi pada tanggal 27 Januari 2020). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa peran yang dilakukan guru pendidikan agama islam dalam 

membentuk karakter religius siswa di SMP Muhammadiyah Imogiri 

yaitu dengan keteladanan dengan mencontohkan segala bentuk 

pribadi yang baik bagi siswa-siswinya, kemudian dengan menjadi 

pendidik yang bukan hanya mengajarkan bahan ajar menurut buku 

tetapi juga dengan menerapkan contoh atau bentuk prakteknya agar 

siswa tidak hanya sekedar sebatas mengetahui, dan yang terakhir 

adalah dengan bimbingan. Dengan membimbing siswa mulai dari 

memberikan nasehat, perhatian maka siswa akan bisa dibentuk 

karakter religiusnya agar nantinya siswa giat dalam menuntut ilmu 

dan bisa berguna untuk orang lain dan dirinya sendiri. 


