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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang penting bagi pertumbuhan 

manusia.Karena dengan pendidikan memungkinkan sekali tumbuhnya 

kreatifitas dan potensi peserta didik, yang pada akhirnya mengarahkan peserta 

didik untuk mencapai suatu tujuan.Seperti halnya dengan fungsi pendidikan 

nasional pada Undang- undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3. “Pendidikan 

nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif , mandiri dan dapat menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
1
 Kemudian dalam 

pasal 4 menjelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian 

pendidikan berupaya untuk dapat membentuk peserta didik yang mempunyai 

ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan juga disertai iman dan taqwa kepada 

Allah SWT sehingga ia akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan tersebut untuk kebaikan masyarakat. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan media dalam mendidik dan 

mengembangkan potensi yang terdapat pada seseorang secara primodial. 
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Karena pada sejatinya pendidikan merupakan gerbang untuk mengantarkan 

seseorang tersebut menuju peradaban yang lebih tinggi dan humanis dengan 

berlandaskan pada keserasian hubungan manusia, lingkungan sekitar dan 

pencipta.
2
 

Pendidikan juga mempunyai tujuan untuk berkembang sehingga 

bermanfaat untuk kepentingan hidup, dalam pencapaian tujuan tersebut 

pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih materi, strategi, 

serta teknik penilaiannya yang sesuai. Kegiatan pendidikan dapat dilakukan 

pada tiga lingkungan yaitu, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 
3
 

Sebagai generasi penerus bangsa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri 

dan dapat menjadi warga negara yang sesuai kepribadian bangsa serta sesuai 

dengan nilai- nilai islami. Untuk dapat menjadi pribadi yang baik maka 

diperlukan proses yang berkesinambungan dalam proses pendidikan, karena 

dalam hal ini peserta didik menjadi objek esensial pendidikan yang 

diharapkan dapat melaksanakan prinsip- prinsip kemanusiaan secara efektif 

dan operatif, yaitu melalui pendidikan agama Islam. 

Pendidikan agama Islam mengajarkan ilmu yang mengandung ilmu 

ilmiah dan  rohani untuk dapat mengantarkan peserta didik mencapai 

keseimbangan secara pribadi maupun universal. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan melakukan latihan- latihan kejiwaan, kecerdasan, akal pikiran, 
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pancaindra dan perasaan. Oleh sebab itu pendidikan Islam berupaya agar 

dalam kehidupan manusia dapat menyentuh aspek secara spiritial, intelektual, 

imajinasi dan keilmiahan. 
4
 

Pendidikan agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, 

pendidikan agama juga merupakan bagian dari pendidikan yang berkenaan 

langsung dengan nilai- nilai kehidupan, seperti akhlak, keagamaan dan sosial 

masyarakat. Maka dari itu agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan 

diamalkan oleh peserta didik sehingga dapat menjadi manusia yang 

berkepribadian utuh. Karena agama bisa mengatur bagaimana manusia dapat 

berhubungan langsung dengan sang khalik, manusia dengan manusia, 

hubungan manusia dengan lingkungannya dan hubungan manusia dengan 

dirinya sendiri sehingga terciptanya keserasian dalam kehidupan manusia 

secara lahiriah dan rohaniah. 
5
 

Menerapkan nilai akhlak dapat dilihat dari hadist yang menyatakan 

pentingnya sebuah akhlak yang baik bagi manusia. Seperti halnya Rasulullah 

Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk dapat memperbaiki umat 

manusia dalam hadist yang berbunyi, dari Abu Huroiroh r.a Rasulullah SAW 

bersabda:  

ِمِِمِكاِرِمِاأِلِخالقِِ ِِ ِإِنِماِِبِعِثِتِألِِتمِِ ِ  ِ  ِ ِِ  ِ  ِ ِ ِ  ِ ِ  ِ   ِ  
 ِ ِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِِِ  ِ  ِ ِ 
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“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan 

akhlak.”
6
Dari hadist tersebut Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rosul 

untuk membimbing dan menyempurnakan akhlak.Sebaik- baiknya suri 

tauladan yang baik yakni Rasulullah, karena beliaulah yang berhasil 

mengemban risalah ilahiah yang dapat mengubah manusia jahiliyah menjadi 

manusia yang beradab, dari kehancuran moral menjadi berakhlak mulia.  

Upaya dalam menerapkan nilai- nilai akhlak sudah terlaksana ketika 

anak dalam pengasuhan orang tua. Karena dari orang tualah anak akan 

menerima pendidikan pertama mereka. Pergaulan dalam keluarga bisa 

dijalankan secara harmonis, karena apabila adanya kekurangan keharmonisan 

akan menimbulkan kerenggangan secara kejiwaan pada anak dan anak akan 

merasa canggung ketika dekat dengan keluarganya. Keadaan yang kurang 

terkontrol akan memberi pengaruh yang kurang baik bagi 

pertumbuhanperkembangan anak tersebut. Maka dari itu orang tua harus bisa 

menjadi teladan yang baik bagi anak- anaknya. 
7
 

Fenomena lain yang muncul di masyarakat saat ini, sering kali terlihat 

perilaku anak yang menyimpang dari aturan Islam. Seperti, berani kepada orang 

tua, tidak menghormati orang yang lebih tua, mencuri barang milik teman, kebut-

kebutan di jalan, pelanggaran terhadap rambu-rambu yang dapat menyebabkan 

orang lain celaka, pemerkosaan, mabuk-mabukan, dan banyak lagi perbuatan 

yang menyimpang lainnya yang dilakukan anak- anak sekarang ini.  
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Terdapat tiga lembaga pendidikan yang sangat berperan dalam 

pembentukan akhlak anak yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Pendidikan tidaklah cukup hanya dilakukan dilingkungan keluarga saja, 

melainkan perlu pembinaan dari orang yang memang berkompetensi dalam 

melaksanakan tugas mendidik. Maka kedua orang tuanya menyerahkan 

sebagian tanggung jawabnya kepada lembaga-lembaga yang terkait. Sasaran 

utamanya adalah sekolah dengan harapan nantinya anak tidak hanya menjadi 

pintar dan pandai tetapi dapat bertingkah laku sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dan tuntutan agama. 

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal 

maupun eksternal. Faktor internal mencakup seluruh faktor yang berasal dari 

dalam diri peserta didik yang bersangkutan, misalnya motivasi, sedangkan 

faktor eksternal meliputi komponen-komponen yang berada diluar diri peserta 

didik, seperti lingkungan pendidikan dan pendidik.
8

 Proses pencapaian 

keberhasilan pendidikan dalam pembentukan akhlak juga merupakan tugas 

utama diutusnya Muhammad SAW ke dunia, maka pendidikan akhlak dapat 

dikatakan sebagai jiwa pendidikan dalam islam, sehingga pencapaian akhlak 

mulia merupakan tujuan dari pendidikan yang sebenarnya.  

SMP Muhammadiyah 4 Gempol adalah salah satu sekolah pendidikan 

swasta Muhammadiyah yang tidak hanya mementingkan kecerdasan secara 

intelektual saja pada peserta didiknya, tetapi juga mementingkan pendidikan 

akhlak dengan menerapkan program 5S  (Salam, senyum, sapa, sopan dan 
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santun) dalam kegiatan di sekolah. Hal tersebut merupakan perwujudan dari 

visi misi SMP Muhammadiyah 4 Gempol yaitu menjadi sekolah yang unggul, 

yang berkahlak mulia, beriman, bersikap santun, bertanggung jawab serta 

unggul dalam akademik dan non akademik. Hal tersebut dapat diwujudkan 

dengan program 5S (Salam, senyum, sapa, sopan dan santun) dalam kegiatan 

sehari- harinya di sekolah. 

Sekolah yang berdiri di pinggiran kota Pasuruan ini masih peduli 

terhadap nilai- nilai akhlak yang sangat penting dalam menjalin hubungan di 

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Di sekolah ini 

mempunyai macam- macam program sekolah yang membuat berbeda dengan 

sekolah lainnya. Salah satunya adalah program 5S yang berisi tentang akhlak-

akhlak terpuji yang bertujuan untuk membentuk karakter setiap peserta didik. 

program ini dibentuk untuk menjaga akhlak agar membiasakan peserta didik 

bersikap sopan santun terhadap sesama dan yang utama terhadap para guru. 

Atas dasar inilah peneliti ingin membuktikan penelitian di lapangan untuk 

mengetahui proses dan hasil dari program tersebut hingga sejauh mana target 

yang telah ditempuh dalam hal ini target ada di dalam isi program 5S tersebut 

dalam proses pembentukan akhlak peserta didik seutuhnya di SMP 

Muhammadiyah 4 Gempol. Maka dari itu, patutlah kiranya masalah akhlak 

dalam pergaulan peserta didik yang diterapkan menjadi suatu program dalam 

pembentukan akhlak peserta didik perlu dikaji ulang agar dapat menjadi 

benteng pada perilaku remaja yang menyimpang bisa terealisasikan, tidak 

hanya menjadi program saja. 
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Terciptanya program 5S ini secara tidak langsung dapat menjadikan 

peserta didik lebih tanggap dengan lingkungan sekitarnya, berdasarkan 

penjelasan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dalam melakukan 

penelitian tentang bagaimana Implementasi dari programyang menggunakan 

5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun dalam membentuk Akhlak 

pada peserta didik di SMP Muhammadiyah 4 Gempol. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi program 5S (Salam, senyum, sapa, sopan dan santun) 

dalam proses pembentukan akhlak siswa di SMP Muhammadiyah 4 Gempol? 

2. Bagaimana hasilprogram 5S (Salam, senyum, sapa, sopan dan santun) 

dalam membentuk akhlak siswa di SMP Muhammadiyah 4 Gempol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis yang ingin 

dicapai sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan implementasi program 5S (Salam, senyum, sapa, sopan 

dan santun) dalam proses pembentukan akhlak siswa di SMP 

Muhammadiyah 4 Gempol 

2. Mendiskripsikan hasil program 5S (Salam, senyum, sapa, sopan dan 

santun) dalam membentuk akhlak siswa di SMP Muhammadiyah 4 

Gempol 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis yang ingin 

dicapai sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan implementasi program 5S (Salam, senyum, sapa, sopan 

dan santun) dalam proses pembentukan akhlak siswa di SMP 

Muhammadiyah 4 Gempol 

2. Mendiskripsikan hasil program 5S (Salam, senyum, sapa, sopan dan 

santun) dalam membentuk akhlak siswa di SMP Muhammadiyah 4 

Gempol 

 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah mengidentifikasi istilah- istilah kata kunci.Istilah kata 

kunci pada umumnya diperoleh dari kata yang menjadi fokus pada masalah. 

1. Program 5S (salam,senyum, sapa, sopan dan santun) 

 Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari 

beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, 

untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program 

mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang 

sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, 

yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.
9
 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program disusun 

dengan adanya tujuan yang dirumuskan secara jelas, saling berhubungan 
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dengan kegiatan yang lain dengan sama- sama ingin melakukan usaha 

pembangunan program seefektif mungkin. 

Salam, senyum, sapa, sopan dan santun dalam penjelasan sebagai 

berikut: 

a. Salam  

Salam merupakan cara untuk seseorang secara sengaja 

mengkomunikasikan kesadaran akan kehadiran seseorang didekatnya. 

Untuk menunjukkan perhatian atau untuk menegaskan jenis hubungan 

status sosial antar individu atau kelompok. Seperti cara komunikasi 

yang lain, salam juga sangat dipengaruhbi budaya, situasi dan dapat 

berubah akibat status dan hubungan sosial. Salam juga dapat 

diekspresikan melalui ucapan dan gerakan atau dari keduanya.
10

 

b. Senyum  

Dalam fisiologi senyum merupakan wujud ekspresi yang terjadi 

akibat bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir atau kedua 

ujungnya, dan di sekitar mata.
11

 

c. Sapa 

Sapa yang dimaksud yaitu dengan menegur, menyapa bisa 

berarti mengajak seseorang untuk bercakap-cakap. Tegur sapa bisa 

memudahkan siapa saja untuk bergaul akrab, saling kontak, dan 

berinteraksi. 
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d. Sopan  

Sopan merupakan perilaku yang menunjukkan rasa hormat 

dengan takzim, maka yang dimaksud sopan yaitu tentang tata cara 

perilaku seseorang dalam bergaul kepada siapa saja yang ada di 

sekelilingnya. 

e. Santun 

Sikap yang santun menunjukkan ramah tamah, baik dan halus 

dalam arti tenang, sikap santun dapat dilihat dari bagaimana seseorang 

dalam berkata dengan bahasa yang baik dan lemah lembut. 

2. Definisi Akhlak 

  Akhlak merupakan perlakuan yang timbul dari hasil perpaduan dari 

pikiran, hati nurani, perasaan dan kebiasaan menjadi satu membentuk 

suatu kesatuan tindakan kahlak yang dihayati dalam kehidupan sehari- 

hari. Dari semua kegiatan yang dilakukan akan melahirkan perasaan yang 

terdapat pada diri masing- masing sebagai fitrah, sehingga ia mampu 

membedakan mana yang baik dan salah, mana yang bermanfaat dan yang 

tidak bermanfaat, mana yang cantik dan mana yang buruk.
12

dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya proses pembentukan 

akhlak maka peserta didik dapat lebih dewasa dalam berpikir dan 

bertindak.  
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini 

terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I, pendahuluan. Pendahuluan dalam bab ini membahas tentang 

mengenai gambaran umum terkait dengan penulisan. Bab ini memiliki sub-

bab di antaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II, Kajian Pustaka. Kajian pustaka dalam bab ini membahas 

tentang kerangka teorotis dari bahasan judul skripsi. Diantaranya yaitu kajian 

penulisan terdahulu, definisi- definisi terkait pembahasan. 

BAB III, Metode Penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai 

metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini. Beberapa diantaranya 

adalah pendekatan penilitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data.  

BAB IV, Pembahasan Hasil Penelitian. Pada bab ini membahas 

tentang hasil dari penelitian yang dilakukan beserta dengan penyajian data 

dari hasil penelitian. 

BAB V, Kesimpulan dan Saran. Bab ini peneliti akan memberikan 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan disertai dengan saran 

yang diberikan oleh peneliti. 




