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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Implementasi Program 5S 

1) Definisi Implementasi  

 Ripley dan Franklin dalam jurnal Didik Fatkhur Rohman dkk. 

Menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang sudah ditetapkan dan 

yang sudah memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), 

atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi 

mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, 

yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.
13

 

 Implementasi menurut Guntur Setiawan merupakan perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan yang dalam pencapaiannya memerlukan jaringan pelaksana 

dan birokrasi yang efektif.
14

 

 Penjelasan di atas dapat menunjukkan bahwa implementasi berarah 

pada mekanisme suatu sistem. Implementasi juga merupakan suatu 

kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh individu maupun 

kelompok, suatu aktifitas yang dilakukan secara sungguh- sungguh 

berdasarkan acuan dan norma- norma tertentu dalam mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan. 

                                                             
13

 Didik Fatkhur Rahman, dkk, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Terpadu, JurnalAdmisitrasi Publik, Vol. 1, No. 5, (2013), 964 
14

Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2004), hal. 39 
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2) Program 5S ( Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun) 

 Menurut Arikunto dan Jabar yang ditulis oleh Ashiong P Munthe 

pada jurnalnya, ada dua pengertian untuk istilah “program”. Program 

dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Secara 

umum program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. 

”Program” apabila dikaitkan secara langsung dengan evaluasi program 

maka program diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang 

merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung 

dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu 

organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Arikunto juga 

mengatakan bahwa ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan 

dalam menentukan program, yaitu (1) realisasi atau implementasi suatu 

kebijakan, (2) terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal 

tetapi jamak berkesinambungan, dan (3) terjadi dalam organisasi yang 

melibatkan sekelompok orang. Program diartikan sebagai suatu unit 

atau kesatuan kegiatan yang dapat disebut sebagai sistem yang di 

dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu 

kali tetapi berkesinambungan.
15

 

 Donald B. Yarbrough dkk, yang ditulis oleh Ashiong P. Munthe 

dalam jurnalnya mengatakan bahwa: program merupakan aplikasi yang 

dilakukan secara sistematis danbersumber dari daya yang didasarkan 

pada logika, keyakinan, dan asumsi dari kebutuhan manusia dan faktor-

                                                             
15

Ashiong, P Munthe, Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah, 

Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. Jurnal Scholaria, Vol. 5, No. 2, 2015. 5 
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faktor yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah disebutkan. 

Program juga disebut sebagai serangkaian kegiatan yang sistematis 

yang direncanakan, adanya sasaran target atau tujuan adanya sumber 

daya yang dikelola,adanya kebutuhan yang spesifik, adanya partisipasi 

keduanya yaitu individu dan kelompok, maka akan menghasilkan 

output terdokumentasi, hasil dan dampak, terdapat keyakinan yang 

terimplementasi dengan program yang dilaksanakan, dan memiliki 

manfaat.
16

 

 Sama halnya yang dilakukan oleh sekolah SMP Muhammadiyah 4 

Gempol yang menerapkan kebijakan program 5S (Salam, Senyum, 

Sapa, Sopan dan Santun). Program juga dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan atau aktifitas yang terencana dengan sistematis untuk 

diimplementasikan dalam kegiatan nyata secara berkelanjutan serta 

melibatkan banyak orang di dalamnya. Program 5S yang diterapkan 

oleh sekolah SMP Muhammadiyah 4 Gempol wajib dilaksanakan oleh 

seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, pendidik, peserta didik, 

karyawan sekolah dan lain sebagainya.  

a. Salam 

Salam adalah cara untuk seseorang secara sengaja 

mengkomunikasikan kesadaran akan kehadiran seseorang 

didekatnya. Menunjukkan perhatian atau untuk menegaskan jenis 

hubungan status sosial antar individu atau kelompok. Seperti  cara 

                                                             
 

16
 Ibid.  
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komunikasi yang lain, salam juga sangat dipengaruhi budaya, 

situasi dan dapat berubah akibat status dan hubungan sosial. Salam 

juga dapat diekspresikan melalui ucapan  dan gerakan atau dari 

keduanya.
17

 

Salam merupakan suatu ucapan yang indah apabila diucapkan 

sebagai bentuk do‟a dan rasa sayang pada sesama. Salam yang 

dimaksud yaitu dengan mengucapkan “Assalamu‟alaikum 

Warahmatullah Wabarakatuh”. Mengucapkan salam juga termasuk 

kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan disitulah terletaknya 

indahnya islam. 

ًِِ)ص(:ِِاِيِاإِلِساِلِوِِخٍِِرِ؟ِِلبِل:ِِتِطِعِىِانِطِعبوِِ ِِرِجاِلِِسِأِلِانُِِب ٌِ ِِ ِإ  ِِ  ِ ِِ ِ ِ  ِ  ِ  ِِِ  ِ  ِِِِ ِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِِ  ِ  ِِ ِِ ِ ِ ِ  ِ   ِِِِ ِ  ِ  ِ ِ  ِِ  ِ  ِ ِ  ِ  ِ 

ِِ ِوتِِمِرِئِانِساِلِوِعِِِ ِ  ِ  ِ  ِ ِِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِِنِىِِتِعِرِف.ِ  ٍِ ِِعِرِفِتِِوِِي ٍِ ِِهىِِي  ِ  ِ  ِ  ِِ  ِ  ِِ  ِ  ِ ِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِ  ِ ِِ  ِ  

“Seorang bertanya kepada Nabi Salallahu Alaihi Wasallam: 

Islam yang bagaimana yang baik?, Nabi SAW menjawab: membagi 

makanan (kepada fakir miskin) dan memberi salam kepada yang 

dia kenal dan yang tidak dikenalnya”.
18

 

 

Rasulullah pun menjelaskan bahwa mengucapkan salam 

kepada sesama muslim sangat dianjurkan karena dengan begitu 

dapat menunjukkan sosok muslim yang baik, dan sesungguhnya 

Allah juga memperhitungankan segala sesuatu penghormatan 

dalam Islam yaitu dengan mengucapkan Assalamu'alaikum. 

 

 

                                                             
17

Wikipedia, diaksespadatanggal 17 September 2018 darihttps://id.wikipedia.org/wiki/Salam 
18

Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadis Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad, cet.1, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 191), hal. 271 
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ِِإِذاِاِنتِِمٍِِتِىِِفِتاِلِِلِىاِِببنِتِسِهٍِِىِِوانِتِصبِِفِح,ِِوِإذِاِِتِفِرِلِتِىِِفِتِفِرِلِىا  ِ  ِ  ِ   ِ  ِِِ  ِ  ِ ِ  ِ   ِِِ  ِِ  ِ  ِ ِِ  ِ  ِِِ ِ  ِِِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِِِ  ِِِ  ِ  ِ  ِِ   ِِِ  ِ  ِ ِ   ِِ ِ ِِ  ِِ  ِ 

ِسِتِغِفبِر.ِ ِِببْلِِ  ِ  ِِ  ِ  ِ  ِ   ِ  ِِ  

“Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam 

dan bersalam-salaman, dan bila berpisah maka berpisahlah dengan 

mengucapkan istighfar”.
19

 

 

Mengucapkan salam sama halnya kita berdo‟a atas keselamatan 

seseorang tersebut, tidak ada ruginya untuk dapat menjawab salam dari 

seseorang, Allah SWT pun berfirman pada surat An-Nisa ayat 86 

tentang kewajiban menjawab salam yang berbunyi: 

                  

    

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu 

penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih 

baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang 

serupa)”.
20

 Penghormatan disini dimaksudkan untuk kita kaum 

muslim agar menjawab dengan yang lebih baik atau sepadan. 

Apabila mengucapkan Assalamu‟alaikum warahmatullah 

wabarakatuh, dan kita harus menjawab Wa‟alaikum salam wa 

rahmatullahi wa barakatuh.  

 

b. Senyum 

Dalam fisiologi senyum merupakan wujud ekspresi yang 

terjadi akibat bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir 

atau kedua ujungnya, dan disekitar mata.
21

 Abu Dzar 

radhiyallahu‟anhu dia berkata, Rasulullah shallahu „alaihi wasallam 

bersabda:  

                                                             
19

Ibid, hal. 215 
20

QS. An-Nisa 86  
21

Wikipedia, diaksespadatanggal 17 September 2018 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Senyum 
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كِِ ًِ ِِ ِصِدِلِةِنِكِأِخٍِكِىِجِهِفىِتِبِس  ِ  ِ   ِِِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِ  ِ ِ   ِِ   ِِ  ِ  

“senyummu dihadapan saudaramu (sesama muslim) adalah 

(bernilai) sedekah bagimu”.
22

 Hadis diatas menggambarkan bahwa 

senyum merupakan suatu sedekah yang bisa kita lakukan kepada 

sesama, melakukan sedekah tersebut tanpa harus mengeluarkan 

harta benda yang kita miliki cukup dengan menggerakkan otot dari 

wajah kita dan bibir. Karena semakin banyak kita berkomunikasi 

atau bertemu dengan seseorang maka semakin banyak juga 

sedekah yang kita lakukan terhadap mereka dan ini merupakan 

salah satu penerapan akhlak yang mulia yang dapat mencerminkan 

kesempurnaan iman  seorang muslim. 

 

Darwin mengatakan yang sudah dikutip oleh Nida Ul 

Hasanat pada jurnalnya menjelaskan bahwa seseorang yang 

pertama kali menyatakan bahwa, gerakan otot zygomatic major 

(otot yang dapat menarik sudut bibir ke atas sampai tulang pipi) 

merupakan pusat ekspresi emosi positif. Otot tersebut menurut 

Waynbaum akan menyebabkan aliran darah ke otak meningkat, 

sehingga semua sel dan jaringan tubuh menerima oksigen dan hal 

ini menyebabkan perasaan gembira. Selanjumya Waynbaum 

menyatakan, bahwa seseorang yang membuat dirinya tersenyum 

akan merasa lebin bahagia dan hal ini jelas lebih baik untuk 

dikerjakan daripada menunggu sampai merasa bahagia agar dapat 

tersenyum.
23

 

  Senyuman dapat memberikan refleksi kejiwaan yang positif 

kepada orang lain, dengan hal ini juga menandakan bahwa seorang 

                                                             
22

HR at-Tirmidzi (no. 1956), Ibnu Hibban (no. 474 dan 529) dll, dinyatakan shahih oleh 

Ibnu Hibban, dan dinyatakan hasan oleh at-Tirmidzi dan syaikh al-Albani dalam “ash-Shahihah” 

(no. 572). 
23

Nida Ul Hasanat, Anda sedang Bersedih? Cobalah Tersenyum atau Tertawa (Suatu Bukti 

dari Facial Feedback Hypothesis), Buletin Psikologi, tahun V, No. 2, 1997. 29 
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muslim yang tersenyum sama halnya dengan menebarkan 

kebahagiaan dan kasih sayang melalui senyumannya. Selain itu 

Rasulullah juga mempelopori pentingnya memberikan senyuman 

pada sesama sehingga dapat memberikan rasa nyaman antar 

sesama. Seperti halnya hadis dibawah ini untuk mengajarkan 

bagaimana kita berinteraksi kepada sesama: 

ِِ ِطِهِمِبِىِجهِِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ٌِِ ِِ ِخبِكأِتِِهِمُِأونِىِشٍِئبِنًِعِروِفبيُِِتِحِمِر  ِ  ِ  ِ   ِِِ  ِِِ  ِ  ِ ِ  ِ ِِ ِ ِ  ِ ِِ  ِِ  ِ  ِ   ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِْلِِ   

“Janganlah kamu mengganggap remeh apa saja dari 

kebaikan, meski hanya engkau bertemu saudaramu dengan muka 

yang manis (senyum)”
24

.  

 

c. Sapa 

Menurut Alfonsus Sutarno, menyapa identik dengan 

menegur, menyapa bisa berarti mengajak seseorang untuk 

bercakap-cakap. Tegur sapa bisa memudahkan siapa saja untuk 

bergaul akrab, saling kontak, dan berinteraksi.
25

Syafyahya juga 

mengemukakan tentang dua jenis kata sapaan, yaitu. Pertama, kata 

sapaan kekerabatan. Kata sapaan kekerabatan yang dimaksud yaitu 

kata sapaan yang timbul karena keperluan untuk menyatakan 

kedudukan seseorang, kata kekerabatan terbagi lagi atas dua bagian 

yakni kata sapaan bagi keluarga inti. Misalkan sapaan orang tua ke 

anak- anaknya, dan yang kedua kata sapaan yang diperluas, seperti 

sapaan orang tua kepada anak saudaranya. Dan yang kedua yaitu 

                                                             
24

Shahih Muslim Hadits No: 6637. 
25

Alfonsus Sutarno, Etiket Kiat Serasi Berelasi, (Yogyakarta: Kanisius 2008), Hal. 36 
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kata sapaan non kekerabatan. Yakni kata sapaan yang dijangkau 

lebih luas, misalkan sapaan seorang murid kepada gurunya.
26

 

 

ِاْلِسِتًِبِعِِإذِا ٍِ ِاِنِحِدٌِِِجِِإِذاِِحِدِث,ِِوِحِس ٍِ ِِحِس ٍِ ِؤِي ًِ ِِاِخاِلِقِاِن ٍِ ِِ ِي  ِِ  ِ  ِِ  ِ  ِ
 ِ ِِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِِ  ِِ  ِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِ ِِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِِ  ِ  ِ  ِ  ِِ  ِ  ِ  

ِث,ِ ِِحدِِ  ِ   ِ ,ِِوِوِفبِِءِِببِنِىِعِدِِإِذاِِوِعدِ.ِِ  ًِ ِاِنِبِشِرِِإِذاِِنِم ٍِ ِِ ِوِحِس  ِ  ِ ِ  ِِ  ِِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِِِ  ِ ِ  ِِ  ِ  ِ ِِ  ِ  ِ  ِِ  ِِ  ِِ  ِ  ِ  ِ ِ ِِ  ِ  ِ  ِ  ِ  

“Diantara Akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan 

baik, apabila mendengarkan pembicaraan tekun, bila berjumpa 

orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji 

ditepati”.
27

 Saling bertegur sapa kepada seseorang akan lebih 

membuat silaturahim terus berjalan, meskipun hanya dengan 

menegur atau sekedar menanyakan kabar, seseorang tersebut akan 

merasa bahwa dia masih dikenal dan masih diingat.  

 

d. Sopan dan Santun 

 Sopan santun secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu sopan 

dan santun. Dua kata tersebut digabung menjadi sebuah kata majemuk, 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopan santun diartikan sebagai 

berbudi pekerti yang baik, mempunyai tata krama yang baik,  baik dalam 

bertutur kata dan segala macam bentuk perilaku yang baik.
28

  

Menurut Zuriah dalam bukunya mengatakan sopan santun 

merupakan norma yang tidak tertulis dan yang mengatur 

bagaimana selayaknya bersikap dan berperilaku.
29

 Sopan 

merupakan perilaku yang menunjukkan rasa hormat dengan takzim, 

maka yang dimaksud sopan disini yaitu tentang tata cara perilaku 

                                                             
26

Syafyahya, Leny,  Kata Sapaan Bahasa Minangkabau di Kabupaten Agama, (Jakarta:  

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2000) Hal. 7 
27

Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadis Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad, cet.1, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 191), hal. 259 
28

KBBI Diakses pada tanggal 3 Desember 2018, dari https://kbbi.web.id/sopansantun 
29

Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan,(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), Hal. 139 



20 
 

 
 

seseorang dalam bergaul kepada siapa saja yang ada di 

sekelilingnya. Seperti halnya yang dimaksud oleh hadis berikut: 

 

ٌِِِسهِِِىِانِصِغٍِِرِِعِهىِاِنِكِبٍِِر,ِِوانًبِِِرِِعِهىِاِنِمبِعِد,ِِواِنِمِهٍِِمِِعِهىِاِنِكِثٍِِرِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِِ ِِ   ِِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِ ِِ  ِ  ِ  ِِ ِ ِِ ِ   ِِ ِ  ِ  ِ ِِ ِِ  ِ ِِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِ ِِ ِ   ِِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِِ ِ  ِ    ِِ  ِ 

“Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua, 

yang lewat kepada yang duduk dan yang berjumlah sedikit kepada 

yang banyak.”
30

 dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pergaulan juga mempunyai adab, dan sebaik-baiknya adab yakni 

bagaimana cara kita memperlakukan seseorang dengan baik. 

 

Adisusilo menyampaikan pendapatnya bahwa sopan santun 

merupakan peraturan yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok 

orang.
31

Keberhasilan sopan santun dapat ditentukan dari berbagai 

faktor, baik secara intern maupun eksteren. Karena pendidikan 

sopan santun dapat dikaitkan oleh beberapa kemungkinan yang 

terjadi di lingkungannya, misalnya dalam lingkungan keluarga akan 

berdampak juga pada perilakunya di masayarakat dan lingkungan 

masyarakat agar berdampak juga kepada lingkungan sekolahnya
32

.  

 

B. Pembentukan Akhlak 

1. Pengertian 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- 

                                                             
30

Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadis Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad, cet.1, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 191), hal. 271 
31

Adisusilo, Pembelajaran Nilai-Karakter,( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014), hal. 54 
32

Suharti, Pendidikan Sopan Santun dan Kaitannya dengan Perilaku Berbahasa Jawa 

Mahasiswa, Jurnal Diksi, Vol.11, No.1, 2004, 63 
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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.
33

 

Secara etimologi kata akhlak berasal dari bahasa Arab dalam 

bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, 

tingkah laku, pada hakikatnya khuluq ( budi pekerti ) atau akhlak ialah 

suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi 

kepribadian hingga timbul berbagai macam perbuatan dengan cara 

spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan memerlukan pemikiran.
34

 

Penjelasan pengertian akhlak dari bentuk istilah dapat merujuk 

kepada Imam al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam, karena 

kepiawaannya dalam membela islam dari berbagai paham yang 

dianggap menyesatkan dan mengatakan bahwa akhlak adalah: 

“Sifat yang tertanamdalamjiwa yang menimbulkanmacam- 

macamperbuatandengangampangdanmudah, 

tanpamemerlukansuatupemikirandanpertimbangan”.Sejalan dengan 

pemikiran Imam al-Ghazali, dalam akhlak tasawuf Abuddin Nata,  

ibrahim anis berpendapat bahwa akhlak yaitu: “sifat yang tertanam 

dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam- macam perbuatan baik 

dan buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.
35

 

 

Konsepsi akhlak menurut islam adalah menuju perbuatan amal soleh 

yaitu semua perbuatan baik dan terpuji dan indah untuk mencapai 

kebahagiaan didunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT. Sedangkan 

amal soleh itu sendiri adalah inti ajaran islam yang harus diterapkan untuk 

                                                             
33

ZakiahDarajat, Pendidikan Agama Islam dalamKeluargadanSekolah, (Jakarta: Ruhama, 

1995), hal. 10 
34
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melatar belakangi konsepsi akhlak yang hendak dilakukan oleh 

manusia.
36

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa akhlak 

merupakan suatu cerminan yang menjadi tolak ukur seseorang terhadap 

sikap, perilaku, tindakan, cara berbicara baik atau buruk.  

Ahmad amin mengatakan dalam buku Amril yang berjudul akhlak 

tasawuf bahwa akhlak merupakan istilah yang tidak lain ditujukan pada 

suatu kehendak atau keinginan dalam diri manusia yang telah terbiasa 

dilakukan sehingga menjadi tindakan dan perilaku secara spontan.
37

 

Akhlak dalam islam ditentukan dari sumber apakah akhlak tersebut 

tergolong akhlak yang baik atau akhlak yang tercela, secara 

kesuluruhan dapat dikategorikan melalui sumber al-Qur‟an dan Sunnah 

Nabi muhammad SAW. Ukuran baik buruk akhlak dapat dilihat dari 

kedua sumber tersebut, bukan dilihat dari ukuran manusia. Apabila 

diambil dari ukuran manusia, maka hasil ukuran baik dan tercelanya 

maka jawaban yang diperoleh akan berbeda- beda, beberapa menilai 

perbuatan tersebut baik, sebagian yang lainnya menilai buruk dan 

begitu juga sebaliknya. Tidak ada yang menjamin penilaian seseorang 

tersebut benar atau tidaknya. 

Sumber al-Qur‟an dan sunnah merupakan sumber ajaran islam 

pokok dan dasar  yang diakui oleh umat muslim menjadi dalil naqli 

dalam beraqidah. Melalui al-Qur‟an dan sunnah Nabi kita dapat 

mempelajari dan memahami sifat- sifat terpuji, seperti sifat syukur, 
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sabar, tawakkal, ikhlas,pemaaf, pemurah, penyayang kepada 

makhluknya dan lain sebagainya. Sifat- sifat tercela  seperti perbuatan 

syirik, kufur, kikir, nifaq, takabbur, hasad dan perbuatan tercela lainnya. 

Apabila dari kedua sumber tersebut tidak menegaskan tentang nilai- 

nilai yang terkandung dalam sifat- sifat diatas, maka akal manusia tidak 

akan bisa memberikan nilai yang sama pasti berbeda- beda.
38

 

Akhlak Islami merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka 

dan dapat menjadikan manusia sebagai indikator seorang muslim yang 

baik atau buruk. Secara mendasar akhlak sangat berkaitan dengan sang 

khalik (pencipta) dan makhluk (yang diciptakan). Rasulullah ditugaskan 

untuk menyempurnakan akhlak manusia yaitu untuk memperbaiki 

hubungan makhluk, Allah SWT, dan antara makhluk dengan makhluk 

lainnya. Dalam surat al-Qalam [68]: 4: 

ٍىِِ ِظ ِِع ِك ِه ِِخ ِى ِه ِع ِِن َِِك ِإ ِِ ِو ِ  ِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِ  ِ ِ  ِِ  ِ  ِ  ِ  ِ  

Artinya:  

“Dan sesungguhnyaengkau (Muhammad) benar- benar berbudi 

pekerti yang luhur”. Ayatdiatas, Allah SWT menegaskan bahwa Nabi 

Muhammad SAW mempunyai akhlak yang agung. Maka dalam hal ini 

Rasulullah dijadikan uswah al-Hasanah, seperti halnya firman Allah 

dalam Al- Ahzab [33]: 21: 
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Artinya: 

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. 

 

Akhlak tidak akan terlepas dari aqidah dan syariah yang ada, 

karena akhlak merupakan pola perilaku yang mengakumulasikan aspek 

keyakinan dan suatu ketaatan manusia dalam bertindak sehingga 

tergambarkan dalam proses perilaku yang baik. Akhlak juga merupakan 

perilaku yang terlihat dengan jelas, baik dalam perbuatan dan kata- kata 

yang memotivasi oleh dorongan karena Allah, seperti halnya akhlak 

diniyah yang berkaitan dengan sikap atau perilaku kita kepada Allah, 

sesama manusia dan kepada alam semesta.
39

 

Akhlak yang terkandung dalam al-Qur‟an berpegangan pada aspek 

wahyu (agama) dan aspek yang sudah menjadi fitrah dalam diri 

manusia. Pendidikan akhlak dapat ditumbuh kembangkan dengan 

beberapa cara seperti berikut, yaitu: 

a) Menanamkan dan membangkitkan iman dan takwa dengan adanya 

pendidikan agama yang cukup 

b) Menumbuh kembangkan pengetahuan tentang akhlak melalui ilmu 

pengetahuan, pengalaman dan latihan, sehingga dapat membedakan 

perbuatan mana yang baik dan tidak baik untuk dirinya 

c) Melatih diri dengan melakukan yang baik dengan mengajak orang 

disekelilingnya untuk melakukan perbuatan baik tanpa paksaan 

                                                             
39

HabibahSyarifah, AkhlakdanEtikadalam Islam, JurnalPesonaDasar, Vol. 1, No. 4 (2015), 

74 

 



25 
 

 
 

d) Melakukan pembiasaan dalam berbuat baik, sehingga sudah 

menjadi keharusan moral dan perbuatan akhlak yang baik sehingga 

perbuatan tersebut menjadi wajar untuk dilakukan dalam diri 

manusia.
40

 

2. Ruang lingkup Akhlak 

Ruang lingkup akhlak dalam ajaran Islam yang bersifat universal 

harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupan individu, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara secara maksimal. Aktualisasi tersebut tentu 

terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya kepada Tuhan, 

Rasul-Nya, sesama manusia dan lingkungannya. Persoalan ilmu akhlak 

yang mendasar yaitu tentang tingkah laku manusia dengan melihat baik 

dan buruk dari tindakan manusia tersebut, baik menyangkut dengan 

persoalan kebiasaan secara norma- norma agama ataupun juga 

menyangkut hubungannya dengan kebiasaan- kebiasaan adat istiadat 

yang berlaku.
41

 

 Akhlak mempunyai ruang lingkup yang tidak jauh berbeda dengan 

ruang lingkup ajaran Islam tentang bagaimana berinteraksi dengan 

Allah SWT, dengan sesama makhluk dan juga dengan alam.
42

 Akhlak 

juga mempunyai makna yang luas bukan hanya berkaitan dengan 

lahiriah melainkan juga dengan batin ataupun pikiran. Berikut adalah 

ruang lingkup yang dimaksud oleh akhlak: 
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a. Akhlak kepada Allah SWT 

Akhlak kepada Allah yang dimaksud yaitu dengan percaya 

adanya Allah yang maha esa dan mengerjakan perbuatan atau 

ibadah apa saja yang harus dilaksanakan manusia kepada 

penciptanya yakni Allah SWT.
43

Salah satu contoh akhlak kepada 

Allah tertuju pada firman Allah pada surah al-Imron ayat 132 yang 

berbunyi:  

        

Artinya: 

“dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. 

Hubungan manusia dengan Allah merupakan hubungan 

makhluk dengan khaliqnya, dan Allah menciptakan manusia bukan 

tanpa maksud. 

 

           

Artinya:  

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku”. Akhlak manusia kepada sang khaliq 

dapat dilakukan melalui beribadah kepadanya, ibadah tidak hanya 

sholat, tetapi bisa berekonomi yang semata- mata usaha yang 

dilakukan hanya ibadah kepada Allah, berpolitik yang dapat 

menyejukkan hati masyarakat dan disiplin dengan komitmen yang 

dimiliki dan berbudaya.
44
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b. Akhlak kepada makhluk 

Akhlak kepada sesama Makhluk atau manusia meliputi 

akhlak kepada orang tua, akhlak kepada saudara, akhlak kepada 

tetangga,akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada pemimpin, 

akhlak kepada kaum lemah, akhlak kepada guru-guru. Misalnya 

seperti bagaimana berakhlak yang baik kepada guru, yaitu dengan 

menghormati dan menjaga wibawa guru, selalu bersikap sopan 

kepadanya baik dalam ucapan maupun tingkah laku, 

memperhatikan apa yang diajarkan, patuh apa yang di perintahkan, 

mendengarkan segala nasehat-nasehat juga tidak melakukan hal-hal 

yang dilarang atau yang tidak disukainya. 

Akhlak kepada orang tua juga merupakan suatu hal yang 

diwajibkan dan al-Qur‟an secara tegas mengaskan untuk berbakti 

kepada orang tua (birrul Walidain). Nilai kebaikan secara universal dan 

diwajibkan oleh Allah SWT, arti universal disini yaitu dapat berlaku 

sepanjang masa dan terdapat pada seluruh lapisan masyarakat. 
45

 

Akhlak yang dimaksudkan tidak hanya sebatas penjelasan 

diatas, melainkan seperti halnya jujur, jujur merupakan salah satu 

akhlak yang baik dan mempunyai arti kesungguhan untuk teguh 

kepada Allah SWT dan menganjurkan manusia membangun 

kehidupannya diatas kejujuran dalam pergaulannya. Jujur 

mempunyai beberapa bentuk, yaitu: 1) jujur pada diri sendiri, 2) 
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jujur dalam berkata, 3) jujur dalam berjanji, dan  4) jujur dalam 

berusaha.
46

 

c. Akhlak kepada alam 

Dasar yang digunakan sebagai pedoman akhlak terhadap 

lingkungan adalah tugas kekhalifahannya di bumi yang 

mengandung arti pengayoman, pemeliharaan serta pembimbingan 

agar setiap makhluk mencapai tujuan pencitaannya.
47

 

Al-Qur‟an juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit 

dan bumi ini untuk manusia (Qs.2:29) dan manusia diberikan hak 

untuk mengelolah, mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan, dan 

yang menjaga dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan 

kelestarian alam tersebut. 

3. Pembentukan akhlak 

Muhammad Athiyah al- Abrasyi yang dikutip oleh Abuddin Nata 

mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan 

tujuan pendidikan Islam. Jadi berbicara masalah pembentukan akhlak 

sama halnya dengan membicarakan tujuan pendidikan. Demikian pula 

Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam 

adalah identik dengan tujuan hidup setiap Muslim, yaitu untuk menjadi 

hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepada-

Nya dengan memeluk agama Islam.
48
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Sebagian para ahli akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak 

adalah instinct (garizah) yang dibawa manusia sejak lahir. Menurut 

golongan ini bahwa masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia 

sendiri, yaitu kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada 

dalam diri manusia, dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang 

selalu cenderung kepada kebenaran. Ibnu Miswakaih, Ibn Sina, al- 

Ghazali dan lain- lain termasuk pada kelompok yang mengatakan 

bahwa Akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pendidikan dan 

perjuangan masing- masing. Usaha- usaha pembentukan akhlak dapat 

dilakukan dalam berbagai macam metode, dan ini mennjukkan bahwa 

akhlak memang harus di bentuk dan dibina agar dapat menjadikan 

pribadi muslim yang berakhlak mulia.
49

 

Adapun hal- hal yang perlu dibentuk dan dibiasakan berakhlak 

yang baik dalam islam, yaitu: 

a. Berani dalam kebaikan, berkata jujur serta memberikan manfaat 

bagi dirinya bahkan orang lain 

b. Bersikap adil 

c. Arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan 

d. Ikhlas dalam beramal 

e. Dermawan 

f. Tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah 

g. Lapang dada dansabar 
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h. Malu melakukan hal yang tidak baik (tercela) 

i. Rela berkorban untuk kepentingan umat dan dalam membela 

agama Allah.
50

 

4. Tujuan Pembentukan Akhlak 

Qur‟an surah az- Zariyat ayat 56: 

           

Artinya: 

“dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar 

mereka mengabdi kepadaku” 

 

Ayat diatas menunjukkan bahwa tujuan dari terciptanya manusia 

bukan hanya semata- mata tercipta begitu saja, melainkan terdapat 

tujuan. Tujuan manusia diciptakan agar diharapkan dapat menebar 

akhlak yang baik di bumi, dan manusia juga mempunyai tugas penting 

di bumi yaitu bagaimana kehendak- kehendak Allah SWT dapat 

terealisasikan melalui manusia. Sama halnya dengan misi kenabian 

yang menyempurnakan akhlak manusia.  

Pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang 

berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan terwujud secara kukuh dalam 

diri seseorang apabila setiap empat unsur utama kebatinan diri yaitu 

daya akal, daya marah, daya syahwat dan daya keadilan, Berjaya 

dibawa ke tahap yang seimbang dan adil sehingga tiap satunya boleh 

dengan mudah mentaati kehendak syarak dan akal. Akhlak mulia 

merupakan tujuan pokok dalam pembentukan akhlak Islam. Akhlak 
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seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai – 

nilai yang terkandung dalam al-Qur‟an.  

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud tujuan pembentukan akhlak 

setidaknya memiliki tujuan yaitu: 1) Mempersiapkan manusia-manusia 

yang beriman yang selalu beramal sholeh. Tidak ada sesuatu pun yang 

menyamai amal saleh dalam mencerminkan akhlak mulia ini. Tidak ada 

pula yang menyamai akhlak mulia dalam mencerminkan keimanan 

seseorang kepada Allah dan konsistensinya kepada manhaj Islam. 2) 

Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang menjalani kehidupannya 

sesuai dengan ajaran Islam; melaksanakan apa yang diperintahkan 

agama dengan meninggalkan apa yang diharamkan; menikmati hal-hal 

yang baik dan dibolehkan serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang, 

keji, hina, buruk, tercela, dan munkar. 3) Mempersiapkan insan beriman 

dan saleh yang bisa berinteraksi secara baik dengan sesamanya, baik 

dengan sesama muslim maupun nonmuslim. 4) Mempersiapkan insan 

beriman dan saleh yang mampu dan mau mengajak orang lain ke jalan 

Allah, melaksanakan amar ma‟ruf nahi munkar. 5) Mempersiapkan 

insan beriman dan saleh, yang mau merasa bangga dengan 

persaudaraannya sesama muslim dan selalu memberikan hak-hak 

persaudaraan. 6) Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa 

bahwa dia adalah bagian dari seluruh umat Islam yang berasal dari 

daerah, suku, dan bahasa. 7) membentuk insan yang rela mengorbankan 

harta, kedudukan, waktu, dan jiwanya demi tegaknya syari‟at Islam.
51
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5. Pendekatan dalam Pembentukan Akhlak 

a. Pendekatan alami 

Kepribadian manusia dalam islam dilakukan melalui interaksi 

nafs, galb, „aql dan bashirahnya yaitu interaksi dengan jiwa, hati, 

akal dan hati nurani. Kepribadian tersebut sudah merupakan fitrah 

dari manusia sejak lahir dan didapat dari warisan genetik orang 

tuanya, dan dapat terbentuk melalui proses yang panjang.
52

 

                 

            

Artinya:  

“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. Bahwa manusia pada 

hakikatnya memiliki potensi untuk dididik dengan menggunakan alat 

panca indra mereka, dan melalui potensi tersebut dapat diisi dengan  

terus mengasah pendidikan dan pembelajaran yang ada. 

 

b. Pendekatan tidak alami 

Keinginan untuk dapat membentuk manusia menjadi yang 

berkepribadian dan berakhlak bisa dimiliki oleh orang tua terhadap 

anaknya, pendidik dengan peserta didiknya atau seseorang yang 

memiliki perhatian khusus kepada yang lainnya. Insfrastruktur 

yang harus digunakan untuk dapat membentuk akhlak seseorang 

yaitu: 
53
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1) Mengisi akal dan fikiran tentang nilai 

Akal dan fikiran manusia sudah dipengaruhi oleh aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Akal fikiran manusia sangat 

berpengaruh pada kehidupannya, apabila manusia dapat 

mempunyai keseimbangan dari tiga sapek tersebut maka ia 

akan dapat hidup secara harmoni terhadap sekelilingnya karena 

ia mampu mengamati dan merespon suatu permasalahan yang 

ada. Nilai- nilai akhlak yang bisa disampaikan yaitu dengan: 

a) Ketika dirumah orang tua dapat dilakukan dengan 

dongeng yang berujung dengan nasihat- nasihat, wejangan 

yang ketika anak akan bepergian jauh, ketika akan 

melakukan sesuatu yang dapat mengubah dirinya, ketika 

akan menikah dan lain sebagainya. 

b) Ketika di sekolah, pendidik dapat meningkatkan akhlak 

peserta didiknya dengan adanya pembelajaran dengan 

pendidikan akhlak dan budi pekerti, disiplin sekolah yang 

bermuatan dengan nilai- nilai akhlak. 
54

 

2) Menciptakan sosok idola (teladan) 

Sosok idola atau suri tauladan dapat memberikan kesan dan 

akhlak pada seseorang. Misalnya anak akan mengidolakan 

ayahnya karena dalam alam psikoligisnya bahwa ayah adalah 

sosok yang bisa memenuhi pilihan yang dikaguminya dan akan 
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bertingkah laku seperti sosok tersebut secara tidak langsung. Hal 

ini akan berlajut ketika remaja, maka sosok idola itu akan 

berubah pada sosok yang lebih modis dan kekinian tanpa melihat 

dan memahami kehebatan apa yang dimiliki oleh sosok idolanya 

tersebut. Lanjut ke dewasa proses mengidolakan seseorang akan 

lebih pada mengunggulkan karya- karya besar, sosok idola yang 

menjadi catatan sejarah. 
55

 

Membaca sejarah orang- orang yang berjasa untuk negara 

dan agama dapat menimbulkan rasa jiwa baru yang mendorong 

seseorang untuk mencontoh berprilaku baik dan menjauhkan 

perilaku yang buruk. Seperti Muhammad Hatta, Musthafa 

Kamal, Washington dan lain- lain. Selain tokoh- tokoh diatas 

dalam Al-Qur‟an juga banyak menyebutkan sejarah- sejarah 

Rasul antara lain, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi 

luth, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW.
56

 

           

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat 

pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal”. 

 

3) Lingkungan sekitar yang kondusif 

Menurut Dr. Zakiah Daradjat pada buku Achmad 

Mubarok mengatakan bahwa presentasi perilaku manusia 

dipengaruhi oleh apa yang dilihat sebanyak 83%, apa yang di 
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dengar 11% dan sisanya dari berbagai stimulus sebanyak 6%. 

Maka dalam prespektif diatas menunjukkan bahwa 

pembentukan kepribadian seseorang berpengaruh besar pada 

lingkungan sekitarnya.  

              

              

   ِ

Artinya:  

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui”. Fitrah Allah yang dimaksud yaitu ciptaan 

Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama 

Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, 

Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu 

hanyalah lantara pengaruh lingkungan. 

 

Lingkungan keluarga merupakan salah satu lingkungan 

yang bagus dalam hal masa pertumbuhan psikologis terhadap 

anak- anak dan anggota keluarga yang lainnya, lingkungan 

keluarga yang kondusif akan menanamkan konsep diri yang 

positif dan tempat yang mempunyai lautan kasih sayang 

sehingga akan mengikat psikologi anak pada cinta keluarga 

dan keindahan kehidupan.
57
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4) Pembiasaan tingkah laku yang konstruktif 

Pembentukan tingkah laku merupakan tujuan dari 

pendidikan dan pendidikan juga merupakan transfer budaya, 

sementara budaya masyarakat dimanapun terdapat unsur- 

unsur akhlak atau etika, estetika, ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Tingkah laku manusia tidak selamanya logis 

sebaliknya perilaku manusia lebih banyak terbangun oleh 

pembiasaan. Seseorang yang terbiasa bangun pagi maka dia 

akan terus bangun pagi meskipun waktu jam tidurnya 

terlambat, sama halnya dengan seseorang yang suka makan 

makanan yang asin dan dalam hal ini sedang tidak bicara 

masalah logis dan tak logis tetapi lebih pada pembiasaan rasa. 

Demikian juga dengan berperilaku sopan dan santun, hal itu 

akan biasa apabila dilakukan setiap saat dan tidak lagi diukur 

dengan logis dan ketidaklogisannya.
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Penjelasan yang sudah dikemukakan diatas merupakan 

beberapa cara dalam pembentukan akhlak seseorang yaitu 

dengan adanya pembiasaan, dan pembiasaan yang baik dapat 

melalui 1) perilaku sopan dan santun, 2) kebersihan dan 

kerapihan atau ketertiban, 3) kejujuran dan 4) disiplin.  

 

                                                             
58

Ibid, hal. 210 




