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ABSTRAK
Nama

: Andriyani

Jurusan

: Pendidikan Agama Islam

Judul

:Implementasi 3 S Senyum, Salam, Sapa dalam Membentuk
Akhlak Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi
Penelitian lapangan ini mengunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif

yang diambil meliputi struktur organisasi, jumlah guru dan karyawan, jumlah
siswa, analisa penelitian dan segala sesuatu yang mendukung penelitian.Teknik
pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara.
Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam membentuk akhlak siswa
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi

ini bisa didasarkan melalui

slogan 3 S yakni senyum salam sapa. Berdasarkan hasil data penelitian yang
diperoleh di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi melalui teknik
observasi, interview dan dokumentasi ini menyatakan bahwa siswa sudah
melaksanakan atau menerapkan disekolah dalam 3 S tersebut. hal ini meskipun
hanya sebuah slogan namun bisa merubah akhlak siswa menjadi lebih baik. Dan
bisa dilihat dari keseharian para siswa selama berada di sekolah. Mereka selalu
bersikap sopan santun dan selalu memberi salam sambil mencium tangan sang
guru. Ini secara tidak langsung juga membentuk akhlak para siswa-siswi. Tidak
hanya itu saja bahkan para guru sebisa mungkin mencontohkan sikap dari isi
slogan tersebut. jadi para anggota sekolah yakni guru, staf, dan siswa-siswi secara
efektif menerapkan 3 S (senyum salam sapa ).

Kata Kunci: implementasi, 3 S, pembentukan akhlak
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ABSTRACT

Name
Department

: Andriyani
: Islamic Education

Title

: Implementation (Technique of 3 S Smiles, Greetings, Greetings)
in Forming the Morals of High School Students 2 Muaro Jambi

This field research uses qualitative data types. Qualitative data taken
includes the organizational structure, the number of teachers and employees, the
number of students, research analysis and everything that supports research. Data
collection techniques use documentation, observation, and interviews.
In this study explained that in shaping the morals of students of SMAN
2 Muaro Jambi, this could be based on the slogan 3S, that is a greeting smile.
Based on the results of research data obtained at SMAN 2 Muaro Jambi through
observation, interview and documentation techniques stated that students have
implemented or implemented schools in the 3S slogan. Even though this is only a
slogan, it can change the morals of students for the better. And it can be seen from
the daily lives of students while in school. They are always polite and always give
greetings while kissing the teacher's hand. This indirectly also forms the morals of
the students. Not only that, even the teachers as much as possible exemplify the
attitude of the contents of the slogan. so the school members namely teachers,
staff, and students effectively apply the slogan 3S (greetings smiles).

Keywords: implementation, 3S slogan, moral formation
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan suatu yang penting dalam kehidupan, bahkan
tidak dapat dipisahkan sama sekali dari kehidupan. Pendidikan adalah bagian
dari upaya untuk membantu manusia memperoleh kehidupan yang bermakna
baik secara individu maupun kelompok. Pendidikan juga merupakan faktor
utama dalam pembentukkan pribadi manusia. Pendidikan adalah hal yang
tidak bisa lepas dari diri manusia. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat,
dimulai sejak manusia dalam kandungan sampai akhir hayat manusia.
Pendidikan yang diterima oleh tiap individu akan mempengahuri kepribadian
mereka.
Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2013
(UU RI No.20 Tahun 2003) Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih jauh Masnur Muslich (2011:
69) menjelaskan pendidikan merupakan proses internalisasi budaya ke dalam
diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat
menjadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu
pengetahuan semata. Pendidikan juga sebagai sarana pembudayaan dan
penyaluran nilai.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pendidikan merupakan
usaha terencana oleh pendidik untuk mengembangkan semua aspek
kepribadian peserta didik. Pendidikan akan mengubah tingkah laku peserta
didik menjadi beradab dan menjadi lebih baik. Pendidikan bukan hanya

1

2

mentransfer ilmu tetapi juga mengajarkan nilai. Pendidikan harus dapat
membuat peserta didik memiliki karakter yang baik.
Tujuan pendidikan di Indonesia sudah jelas tertera dalam UndangUndang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2013 (UU RI No.20
Tahun 2003) Bab II Pasal 3 yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.
Sedangkan Hummel dalam Uyoh Sadulloh (2010, hlm.59) berpendapat
bahwa tujuan pendidikan harus mengandung tiga nilai. Pertama, autonomy
adalah memberikan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan secara
maksimum kepada individu maupun kelompok, untuk dapat hidup mandiri,
dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Kedua, equity
(keadilan) berarti tujuan pendidikan harus memberi kesempatan kepada
seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan
berbudaya dan kehidupan ekonomi, dengan memberinya pendidikan dasar
yang sama. Ketiga, survival, yang berarti bahwa dengan pendidikan akan
menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi
berikutnya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan pendidikan Indonesia seperti yang
tertuang dalam Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)
2013 (UU RI No.20 Tahun 2003) belum terlaksana secara maksimal. Sekolah
lebih mementingkan aspek kognitif peserta didik dan mengabaikan
perkembangan afektif dan psikomotor peserta didik, hal ini dibuktikan
dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang hanya mengukur nilai sebagai
standar kelulusan sekolah. Sekolah belum dapat mencetak generasi penerus
bangsa yang berkarakter, ini dapat dibuktikan dengan berbagai kasus
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kecurangan dan kekerasaan yang ada di dalam masyarakat yang menandakan
merosotnya moral bangsa Indonesia.
Sekolah adalah program Pemerintah yang wajib bagi masyarakat
untuk mendidik para generasi muda bangsa sejak dini dari awal pembelajaran
tingkat PIAUD, TK, SD kemudian melanjutkan ke tingkat SMP sebelum
melanjutkan ke tingkat SMA dan ke jenjang Perguruan Tinggi, generasi muda
adalah penerus masa depan bangsa dengan harapan dapat menjadikan bangsa
ini jauh lebih baik di masa yang akan datang dengan para calon-calon yang
sedang menuntut ilmu dan mencari jati diri yang baik. Tingkat SMP
merupakan masa pembentukan karakter dan kepribadian karena masa - masa
di saat seperti ini para anak didik butuh diberikan arahan dan pembentukan
karakter dengan berkepribadian yang baik sejak dini.
Guru sebagai pendidik diharapkan berinisiatif memperbaiki moral
generasi penerus bangsa, sehingga karakter bangsa tidak hilang. Pemerintah
tidak diam saja untuk memperbaiki moral generasi penerus, kementerian
pendidikan nasional (Kemendiknas) berusaha memperbaiki moral generasi
penerus dengan merancang sebuah pendidikan karakter.
Akhlak secara etimologi merupakan bentuk dari khuluq yang berarti
budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dari pengertian etimologi ini,
akhlak bukan saja merupakan aturan yang mengatur hubungan sesama
manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga
alam semest. Menurut Imam Al- Ghazali, akhlak merupakan sifat yang
tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah,
tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan. Dapat dipahami bahwa akhlak
adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia yang akan muncul secara
spontan ketika diperlukan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. (
Mustaqim, 2013, hlm.68)
Dalam penerapan akhlak, metode pembiasaan merupakan salah satu
metode yang efektif dalam mendidik anak. Pembiasaan yang dilakukan oleh
guru terhadap peserta didik di ruang lingkup sekolah akan memudahkan
peserta didik untuk melakukan apa yang dibiasakannya. Metode pembiasaan
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merupakan metode yang digunakan pendidik dengan cara menanamkan
kebiasaan baik seperti yang dilakukan para tokoh untuk dibiasakan dalam
kehidupan sehari-hari. Seperti implementasi nilai- nilai akhlak yang
dicontohkan Rasululloh SAW dimana beliau adalah seorang pendidik yang
berhasil memberikan contoh dan teladan yang baik.
Dengan

demikian,

Implementasi

metode

pembiasaan

untuk

penanaman nilai- nilai akhlak merupakan tujuan untuk membiasakan anak
agar mempunyai akhlak yang baik dan terbiasa melakukan kegiatan
keagamaan. Dalam menerapkan nilai-nilai akhlak melalui metode pembiasaan
di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Muaro Jambi, dilatar
belakangi bahwasannya sangatlah penting diterapkannya nilai-nilai akhlak
diberikan kepada peserta didik untuk menanamkan akhlakul karimah yang
berguna sebagai bekal hidup pada diri peserta didik.
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Muaro Jambi berada di
Sengeti sekolah ini berusaha mewujudkan terbentuknya insan beriman,
peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan visi dan misi sekolah.
Melihat kurangnya kesadaran peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai
akhlak pada umumnya, maka sekolah ini berusaha untuk mewujudkan
kesadaran peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai akhlak. Dalam
menanamkan nilai-nilai akhlak guru harus memaksimalkan waktu agar
peserta didik dapat memiliki bekal akhlak sebagai bahan dalam menghadapi
tantangan di luar. Hal ini menjadikan alasan bagi penulis untuk melakukan
penelitian mengenai implementasi nilai-nilai akhlak melalui metode
pembiasaan yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Muaro
Jambi. Metode pembiasaan dipilih karena sebagian dari peserta didik masih
perlu diingatkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan latar
belakang diatas, Penulis ingin meneliti bagaimana proses metode pembiasaan
yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Muaro
Jambi agar penerapan nilai-nilai akhlak bisa terealisasi dalam kehidupan
sehari-hari.
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Sekolah yang berdiri di Sengeti Kecamatan Sekernan ini masih peduli
terhadap nilai- nilai karakter yang sangat penting dalam menjalin hubungan di
lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat kelak. Di sekolah ini ada
berbagai macam budaya sekolah yang membuat berbeda dengan sekolah
lainnya. Salah satunya adalah 3 S yang berisi tentang akhlak-akhlak terpuji
yang bertujuan untuk membentuk karakter setiap anak didik. Budaya atau
slogan ini dibentuk untuk menjaga akhlak/karakter siswa siswi supaya selalu
bersikap sopan santun terhadap sesama dan yang utama terhadap para guru.
Seperti yang telah diketahui dalam pergaulan sehari-hari hampir seluruh
siswa-siswi di sekolah tersebut benar-benar menjalankan budaya sekolah
tersebut yang telah menjadi slogan di sekolah tersebut. Ini membuktikan
bahwa meskipun Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) ini terletak di
Sengeti Kecamatan Sekernan yang tidak sedikit anak yang perbuatannya
tidak sesuai dengan aturan agama Islam tetapi para siswanya bisa
melaksanakan sekolah 3 S (senyum, sapa, salam) dalam pergaulan sehariharinya.
Dengan demikian, patutlah kiranya masalah etika, moral dalam
pergaulan siswa untuk pembentukan karakter siswa perlu dikaji sebagai
penangkal perilaku remaja mereka membutuhkan pendidikan agama islam
agar siswa bisa bersikap hormat sopan santun patuh dan taat terlebih pada
orang tua untuk mengontrol mereka dan merubah sikap buruk mereka. Guru
Pendidikan Agama

Islam berupaya

mengajarkan siswa-siswi untuk

mebiasakan 3 S disekolah mau pun luar sekolah dan saling tolong menolong
terhadap sesama ikut membantu masyarakat dalam kegiatan peka terhadap
kegiatan sosial yang ada, Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Implementasi (Teknik 3 S Senyum, Salam, Sapa)
dalam Membentuk Akhlak Siswa SMAN 2 Muaro Jambi”.
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini membahas tentang Implementasi (Teknik 3 S
Senyum, Salam, Sapa) dalam Membentuk Akhlak Siswa Sekolah Menengah
Atas Negeri 2 (SMAN 2) Muaro Jambi siswa kelas XI IPS 2
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana konsep slogan 3 S dalam membentuk akhlak siswa SMAN
2 Muaro Jambi?
2.

Bagaimana akhlak siswa di SMAN 2 Muaro Jambi?

3.

Bagaimana efektivitas penerapan slogan 3 S (Senyum, Sapa, Salam)
dalam membentuk akhlak siswa di SMAN 2 Muaro Jambi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran
tentang implementasi slogan 3 S (senyum, salam,sapa) dalam
membentuk akhlak siswa di SMAN 2 Muaro Jambi.
Adapun tujuan secara lebih khusus penelitian ini adalah :
a. Ingin mengetahui implementasi slogan 3 S (senyum, salam, sapa)
dalam membentuk akhlak siswa SMAN 2 Muaro Jambi.
b. Ingin mengetahui keadaan karakter siswa di SMAN 2 Muaro Jambi.
c. Ingin mengetahui efektifitas penerapan slogan 3 S (senyum, salam,
sapa) dalam membentuk akhlak siswa SMAN 2 Muaro Jambi.
Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:
a. Secara teoritis
Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan
khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan
terhadap Implementasi (Teknik 3 S Senyum, Salam, Sapa) dalam
Membentuk Akhlak Siswa SMAN 2 Muaro Jambi”.
b. Secara Praktis
a. bagi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi,
hasil penelitian ini dijadikan dokumentasi dan sumber rujukan
bagi

peneliti

mahasiswa.

selanjutnya,

sekaligus

sebagai

kajian

bagi
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b. Hasil penelitian ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan
program sarjana strata (S1) dalam ilmu pendidikan agama islam
fakultas Tarbiyah dan Keguruan Bagi Universitas Islam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam dunia
pendidikan yang ditekuni saat ini.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
Berdasarkan fokus permasalahan di atas maka penulis dalam hal ini
memerlukan beberapa pendapat para ahli berkenaan dengan permasalahan
yang di teliti, oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa definisi yang
berkaitan dengan pokok penelitian yaitu tentang implementasi (teknik 3 S
senyum, salam, sapa) dalam membentuk ahlak siswa di SMAN 2 Muaro
Jambi sebagai berikut:
1. Implementasi
a. Pengertian Implementasi
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks
Implementasi

Berbasis

Kurikulum

mengemukakan

pendapatnya

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya
mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi
suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
(Usman, 2002, hlm.70).
Menurut Syaukani dkk (2004, hlm.295) implementasi merupakan
suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada
masyarakat
sebagaimana

sehingga

kebijakan

diharapkan.

tersebut

Rangkaian

dapat

kegiatan

membawa

tersebut

hasil

mencakup,

kesiapaan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpreksi dari
kebijakan tersebut. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan
kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber
daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab

8

9

melaksanakan

kebijakan

tersebut.

Bagaimana

menghantarkan

kebijkasanaan secara kongkrit ke masyarakat.
Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat
dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu
kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh
berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh
karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek
berikutnya.
2. Konsep Teknik 3 S (Senyum, Salam, Sapa)
Agar dalam pelaksanaan/penerapan pendidikan karakter di sekolah
dapat berlangsung lebih efektif, maka di lingkungan sekolah sebaiknya
ditempel Logo/teknik yang bersifat inspiratif mendorong/merangsang
warga sekolah (Guru, karyawan dan siswa) untuk berperilaku sesuai
dengan tujuan atau karakteristik model pendidikan karakter yang
diterapkan di suatu sekolah tersebut.
Teknik yang terdapat di SMA Negeri 2 Muaro Jambi yang
mengangkat tema pendidikan akhlak atau lebih tepatnya teknik 3 S
(Senyum, Sapa, Salam). Pengertian teknik sendiri adalah perkataan atau
kalimat pendek yang menarik dan mudah di ingat untuk memberitahukan
atau menyampaikan sesuatu. Teknik juga bertujuan untukmenyampaikan
suatu informasi dan memengaruhi pandangan serta pendapat orang
terhadap informasi tersebut. Teknik memiliki ciri-ciri bahasa yang
menarik, mudah dipahami, serta bersifat persuasive. Isinya singkat dan
jelas, kalimatnya pendek, menarik dan mudah diingat, menjelaskan visi,
misi dan tujuan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia teknik
di artikan sebagai perkataan atau kalimat menarik, mencolok dan mudah di
ingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi.
Peserta didik adalah sesuatu yang sangat subtansial dalam
tercapainyamutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh
seberapa jauh peserta didik tersebut menguasai setiap materi yang
diajarkan, melainkan norma dan nilai juga turut berperan. Oleh karena itu,
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antara guru dengan peserta didik saling bertegur sapa dan menjaga
kesantunan agar dapat membangun interaksi yang baik antar keduanya. (
Ikhsan, 2015, hlm.9)
Untuk menumbuhkan sikap yang demikian, maka diperlukan
adanya 3 S, 3 S adalah Senyum, Sapa, Salam. Perlunya 3 S dalam
membangun hubungan yang baik antara guru dan peserta didik adalah agar
terciptanya pembelajaran yang kompleks, yang tidak mengedepankan
pengetahuan yang bersifat materi saja melainkan ditanamkannya sikap
santun antar keduanya.
Sebelum penerapan 3 S diterapkan pada peserta didik, hendaknya
pahami dahulu psikologi perkembangan peserta didik. Manfaat yang akan
diperoleh dari mempelajari perkembangan peserta didik, di antaranya yaitu
seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak
dan remaja, dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat
terhadap perilaku tertentu seorang anak, dapat membantu guru mengenali
kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai, memungkinkan
para guru untuk sebelumnya mempersiapkan menghadapi perubahan yang
akan terjadi pada tubuh dan prilakunya, memungkinkan para guru
memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak, serta dapat
memberikan banyak informasi tentang bagaimana cara mengenali diri
sendiri.
a. Senyum
Senyum adalah tanda dimulainya sesuatu ikatan yang secara
tidak langsung telah terjalin adanya rasa ukhuwah. Memang benar
dengan adanya senyum pada diri seseorang akan menjadi karisma bagi
seseorang.

Serta

dengan

adanya

senyum

pada

diri

akan

menyembunyikan kedukaan seseorang. Maka tersenyumlah demi
membahagiakan orang lain. Senyumlah dari hati dan akan kembali ke
hati itulah indahnya senyuman.
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Dengan memberikan senyuman yang tulus kepada orang yang
mempunyai hubungan dengan kita, akan membuat hubungan itu akan
terasa lebih akrab, akan membawa keceriaan dalam kehidupan dan
menambah keakraban dengan orang yang ada disekitar.
Senyum merupakan ibadah biasanya seseorang tersenyum
karena mereka sedang bahagia, senyuman menambah manisnya wajah
walaupun berkulit sangat gelap dan keriput. Menurut depertemen
pendidikan nasional (2008, hlm.1277) senyum merupakan gerak tawa
ekspresi yang tidak bersuara untuk menunjukkan rasa senang, gembira,
suka dan sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. Sedangkan
Saikhul Hadi (2013, hlm.37) berpendapat bahwa, secara pisiologi
senyum merupakan ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya atau
timbulnya suatu gerakan di bibir atau kedua ujungnya, atau pula
disekitar mata menjelaskan bahwa senyuman dapat melumpuhkan
musuh, menyembuhkan penyakit, perekat tali persaudaraan, pengobat
luka jiwa, dan bisa menjadi sarana tercapainya perdamaian dunia.
Senyum adalah tanda dimulainya sesuatu ikatan yang secara
tidak langsung telah terjalin adanya rasa ukhuwah. Memang benar
dengan adanya senyum pada diri seseorang akan menjadi karisma serta
dengan adanya senyum pada diri seseorang akan menyembunyikan
kedukaan kita. Maka tersenyumlah demi membahagiakan orang lain.
Senyumlah dari hati dan akankembali ke hati itulah indahnya
senyuman. Dengan memberikan senyuman yang tulus kepada orang
yang mempunyai hubungan dengan kita, akan membuat hubungan itu
akan terasa lebih akrab,akan membawa keceriaan dalam kehidupan dan
menambah keakraban dengan orang yang ada disekitar kita.
Senyum dalam ajaran Islam bernilai ibadah. Seluas senyuman
yang disunggingkan kepada seseorang setara dengan nilai bersedekah.
Sebgaimana sabda Rasulullah SAW.

تبسَل فً ٗ جٔ أ خٍل ىل صد قة
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Artinya senyummu di depan saudaramu, adalah sedekah bagimu (H.R.
Tirmizi no 1956).
Pengertian sedekah tidak terbatas hanya pada materi saja.
Senyum merupakan sedekah yang paling mudah tetapi juga bisa
menjadi sangat sulit diberikan oleh seseorang. Pada dasarnya, semua
orang bisa tersenyum dengan siapa saja. Namun, kadang karena ketidak
seimbangan fisik maupun mentalmembuat sebagian orang sulit untuk
tersenyum. Senyuman itu dapat menggambarkan suasana hati
seseorang.
Senyuman yang tulus dari seseorang meberikan refleksi
kejiwaan positif kepada orang lain. Seorang muslim selalu diajarkan
agar memiliki sifat lapang dada dan senantiasa terbuka menebarkan
senyuman kepada orang lain, Lebih jauh tentang makna senyuman,
seorang muslim yang tersenyum saja sama telah menebarkan
kegembiraan dan kasih sayang melalui senyumannya.
Sejalan dengan misi Islam menebarkan keceriaan di muka bumi
ini. Nabi Muhammad telah memlopori pentingnya senyuman agar
memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Rasulullah pernah
memotivasi para sahabatnya tentang makna senyuman itu. Wajah yang
penuh senyuman adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Selain menjadi
bagian dari praktek akhlak mulia Rasulullah, senyuman juga hal yang
diperintahkan oleh beliau kepada ummatnya dalam berinteraksi sosial.
Ada hadist yang berbunyi:Janganlah kamu mengganggap remeh apa
saja dari kebaikan,meski hanya engkau bertemu saudaramu dengan
muka yang manis (senyum)”

 ال: ٌٗعِ أبً ذز زضً هللا عْٔ قاه ىً زس٘ه هللا صيى هللا عئٍ ٗسي
ٌ زٗآ ٍسي. تحقسُ ٍِ اىَعسٗف شًء ٗى٘ أُ تيقى أ خاك ب٘جٔ طيق
Artinya: dari Abu Dzar Ra. Berkata, rasulullah Saw. Bersabda
padaku, jangan sekali-kali kamu merendahkan suatu kebaikkan,
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walaupun hanya dengan menampakan wajah manis ketika bertemu
dengan saudaramu (HR. Muslim). ( An-Nawawi, 2013, hlm.75)
Senyuman kini telah dikembangkan menjadi sebuah terapi yang
menyejukkan diri sendiri dan orang lain. Dunia bisnis manajemen saja
mengajarkan senyuman yang memikat orang lain. Senyuman dapat
mempengaruhi penampilan seseorang sehingga orang merasa lebih
dihargai dan terlayani. “Sungguh luar biasa ajaran Islam yang
meletakkan dasar akhlakul karimah.

b. Salam
Salam adalah ucapan yang terindah yang sering diucapkan
sebagai bentuk rasa sayang dan doa pada sesama. Menyebarkan salam
juga termasuk kewajiban sebagai seorang muslim. Dengan adanya
salam antara muslim satu dengan yang lain saling mendoakan. Itulah
indahnya salam.
Bagi seorang Muslim, sungguh ucapan ini jauh lebih baik dari
sapaan-sapaan gaul atau pun greets ala barat. Karena saling
mengucapkan salam akan menumbuhkan kecintaan terhadap hati
sesama muslim serta dengan sendirinya membuat suasana Islami di
tengah kerabat dan keluarga anda.
Dalam

Islam

di

anjurkan

kalimat

salam

berupa

Assalamu’alaikum Warahmutullahiwabarokatuh, artinya adalah salam
sejahtera, rahmat Allah. Orang yang membalasnya akan menjawab
Wa’alaikumsalam Warohmatullahiwabarokatuh, artinya adalah dan
keaatsmu salam, rahmat Allah, dan berkatnya. “Abdullah bin Amr
mengisahkan bahwa seesorang bertanya kepada rasullah SAW, apakah
amalan terbaik dalam Islam? Rasulullah SAW, menjawab berilah
makan orang-orang dan tebarkanlah ucapan salam satu sama lain, baik
kamu saling mengenal atau tidak. “(Sahihin, 2007, hlm.39). Dalam
Islam

salam

merupakan

ibadah,

memberi,

menebarkan salam termasuk amal soleh.

mengucapkan

dan
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Kata salam berasal dari bahasa Ibrani : syalom yang berarti
damai. Menurut Alfonsus Sutarno (2008, hlm.38) damai mengandung
unsur silaturrahmi, suka cita, dan sikap atas pernyataan hormat kepada
orang lain. Bentuk salam bisa bermacam-macam. Ada salam
perkenalan, salam perjumpaan, dan salam perpisahan. Depertemen
pendidikan nasional (2008, hlm.1208) menjelaskan salam merupakan
sebuah pernyataan hormat. Jika seorang memberi salam kepada orang
lain berarti seseorang itu bersikap hormat kepada orang yang diberi
salam. Salam akan sangat mempererat tali persaudaraan. Pada saat
seseorang mengucapkan salam kepada orang lain dengan ikhlas,
suasana menjadi cair dan akan merasa bersaudara.
Menyebarkan salam juga termasuk kewajiban sebagai seorang
muslim. Dengan adanya salam antara muslim satu dengan yang lain
saling mendoakan. Itulah indahnya salam.Salam yang dimaksud adalah
ucapkan „Assalamu’alaikum„ atau lebih baiklagi „Assalamu’alaikum
Warahmatullah Wabarakatuh„.
Bagi seorang Muslim, sungguh ucapan ini jauh lebih baik dari
sapaan-sapaan gaul atau pun greets ala barat. Karena saling
mengucapkan salam akan menumbuhkan kecintaan terhadap hati
sesama muslim serta dengan sendirinyamembuat suasana Islami di
tengah kerabat dan keluarga
Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, saling
mengucapkan salam akan menumbuhkan rasa cinta. Bukan cinta biasa,
namun cinta karena iman, cinta karena memiliki aqidah yang sama. Dan
yang luar biasa lagi, ternyata dengan kebiasaan menebarkan salam, bisa
menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dan ucapan salam
adalah doa. Kita mengucapkan salam kepada seseorang, berarti
mendoakan keselamatan baginya. Dan doa ini akan dibalas oleh doa
Malaikat untuk orang yang mengucapkan salam, walaupun orang yang
tidak memberi salam tidak membalas. ( Yulian, 2013, hlm.15)
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Jadi sama sekali tidak ada ruginya mengucapkan salam kepada
seseorang walaupun tidak dibalas, karena Malaikat yang akan
membalas salam kita. Hadits ini juga menunjukkan tercelanya sikap
enggan menjawab salam. Allah Ta’ala berfirman dalam surah Annisa
ayat 86:

             
  
Artinya:apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu
penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik
dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).
Q.S Surah Annisa ayat 86. (Salim Bahreisy, 2005, hlm.467)
Kemudian etika/akhlak mulia yang mudah diterapkan dalam
pergaulan sehari-hari ialah bersalaman ketika bertemu bertemu dengan
saudara seiman, baik yang sudah dekat ataupun baru dikenal, raihlah
tangannya untuk bersalaman.
c. Sapa
Sapa merupakan sebuah penghormatan seseorang tehadap orang
lain. Ketika orang lain di sapa, mereka merasa dihormati. Sebaliknya,
orang lain juga akan saling menghormati kita, Sapa akan membawa aura
kebaikan Menyapa merupakan bentuk perilaku untuk menghargai satu
sama lain, sapa dengan menyebutkan nama, sapa juga bisa berupa senyum
atau salam. Tujuan dari penerapan sapa disekolah adalah untuk
membentuk karakter siswa menjadi mudah bergaul dan saling mengenal
satu sama lain tidak bertegur sapa dengan sesama muslim tidak dibolehkan
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

الٌحو ىسجو أُ ٌٖجس أخآ اىَسيٌ ف٘ق ثال ث ٌيتقٍاُ فٍعس ض ٕرا
ٌزٗآ اىبخازي ٗ ٍسي. ًٗخٍس َٕا اىري ٌبدأ باىسال
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Artinya: tidak halal bagi seorang muslim apabila ia memutuskan
hubungan dengan saudaranya sesama muslim melebihi tiga hari,
keduanya saling bertemu namun saling mengacuhkan satu sama lain dan
yang terbaik dari keduannya adalah memulai dengan mengucap
salam.(HR. Bukhari 5727 dan Muslim 2560). ( M.Salih, 2017, hlm.32 )
Menurut Alfonsus Sutarno (2008, Hlm.36) 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. Sedangkan depertemen pendidikan
nasional (2008, Hlm.1225) menjelaskan bahwa sapa berarti perkataan
untuk menegur. Dalam hal ini bukan berarti menegur karena salah,
melainkan menegur karena bertemu dengan seseorang, misalnya saja
dengan memanggil namanya atau menggunakan sapan-sapaan yang sudah
sering di ucapkan seperti “hai, apa kabar, dan memangil nama”. Bila
seseorang menyapa orang lain maka suasana akan menjadi hangat dan
bersahabat.

3. Ahlak
a. Pengertian Ahlak
Dalam kehidupan sehari-hari istilah akhlak sering diartikan
dengan istilah seperti, peranggai karakter, sopan santun, etika dan
moral. Akhlak merupakan istilah yang netral, yang mencakup
pengertian perilaku baik buruk seseorang. Jika perbuatan yang
dilakukan seseorang itu baik maka disebut dengan istilah al-khlaq alkarimah (akhlak yang mulia) sebaliknya bila perbuatan yang muncul
dari seseorang itu buruk atau jahat, maka disebut al-khlaq almadzmumah (akhlak tercela).
Pengertian akhlak dan

moral sebenarnya secara subtansial

tidak terlalu berbeda, sebab keduanya mengacu pada masalah
perbuatan baik dan buruk. Oleh karena itu sebagian ahli menyebut
bahwa akhlak adalah konsep moral dalam Islam. Dalam kajian akhlak
tentang perilaku baik dan buruk. Ajaran akhlak dan ajaran moral
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biasanya mengacu kepada ajaran-ajaran, wejengan, khutbah-khutbah,
patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan baik lisan
maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan
bertindak agar ia menjadi yang lebih baik.(Abdul Mustaqim, 2013,
hlm.3-4)
Berakhlak Islamiah berarti melaksanakan ajaran Islam dengan
jalan yang lurus terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Kedudukan akhlak
dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sebagai
individu, sebab jatuh bangunnya seseorang tergantung kepada
bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah
lahir dan batinnya, begitupun sebaliknya. Nabi memiliki akhlak yang
agung, disebut sebagai suri teladan yang baik. Allah SWT berfirman
dalam Q.S. Al-Ahzab/ 33:21, sebagai berikut :

            
    
Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
Q.S. Al-Ahzab ayat 21.( Salim Bahreisy, 2005, hlm.567)
Secara etimologis, kata akhlak adalah bentuk jamak dari
khuluq (khuluqun) yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku,
atau tabi‟at. Akhlak disamakandengan kesusilaan, sopan santun.
Khuluq merupakan gambaran sifat batinmanusia, gambaran bentuk
lahiriah manusia, seperti raut wajah. Akhlak diartikan sebagai ilmu
tata karma, ilmu yang berusaha mengenal tingkah laku manusia,
kemudian memberi nilai kepada perbuatan baik atau buruk sesuai
dengan norma-norma dan tata susila. ( Mustaqim, 2012, hlm.6)
Sementara secara terminologis, akhlak mengandung beberapa
pengertian yang berbeda-beda, namun intinya sama yaitu tentang
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perilaku

manusia.Ada

beberapa

pendapat

para

ahli

yang

mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut :
a. Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum al din mengatakan
bahwa akhlak adalah : sifat yang tertanam dalam jiwa yang
menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan
mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
b. Ibrahim Anas mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya
membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia,
dapat disifatkan dengan baik danburuknya.
c. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaanbaik dan
buruk. Contohnya apabila kebiasaan memberisesuatu yang baik,
maka disebut akhlakul karimah danbila perbuatan itu tidak baik
disebut akhlaqul madzmumah. ( Abdu Hadi, 2010, hlm.27)
Akhlak merupakan perilaku yang tampak ( terlihat ) dengan
jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh
dorongan karena Allah. Namun demikian, banyak pula aspek yang
berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran, seperti akhlak diniyah
yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu pola perilaku kepada
Allah, sesama manusia, dan pola perilaku kepada alam. (M. Hakim,
2009, hlm.31)
Akhlak Islam dapat dikatakan sebagai aklak yang Islami
adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasulullah.
Akhlak Islami ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka
sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seorang muslim
yang baik atau buruk. Akhlak ini merupakan buah dari akidah dan
syariah yang benar. Secara mendasar, akhlak ini erat kaitannya
dengan kejadian manusia yaitu khaliq ( pencipta ) dan makhluq (
yang diciptakan ). Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak
manusia yaitu untuk memperbaiki hubungan makhluq ( manusia )
dengan khaliq ( Allah Ta‟ala ) dan hubungan baik antara makhluq
dengan makhluq.
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Islam sangat menjunjung tinggi akhlak dan menyeru seluruh
manusia kepadanya. Demikian tingginya kedudukan akhlak dalam
Islam hingga ia menjadi barometer keimanan. Rasulullah bersabda:

اَ ْم ََ ُو ْاى َُ ْؤ ٍِِْ ٍَِْ اِ ٌْ ََاًّا اَحْ َسُُْٖ ٌْ ُخيُقًا
Artinya: orang mukmin yang paling sempurna imanya adalah yang
paling baik akhlaknya. (H.R. Abu Daud dan Tarmizi). (Ibrahim
Bafadhol, 2017, hlm.54)
Ajaran akhlak dalam Islam bersumber dari al-Qur‟an dan
hadis. Dalam hal ini, Rasulullah saw. Telah memberikan petuahpetuah dan keteladanan kepada ummatnya untuk berakhlak mulia.
Sebab itulah, salah satu misi utama, sebagaimana disebutkan dalam
hadis sahih, Nabi Muhammad saw. Sendiri diutus ke dunia tidak lain
adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Diriwayatkan dari
Abu Hurairah, Nabi saw.

اَّا بعثت التََا ٍنازً االحالق
Artinya: sesunguhnya aku di utus kedunia, semat-mata untuk
menyempurnakan akhlak manusia (HR. Bukhari, Abu Daud,
Hakim). (Abdul Mustaqim, 2013, hlm.4)
Ada beberapa ciri-ciri akhlak islami antara lain
1. Jujur
Jujur adalah keinginan atau tingkah laku yang untuk mengatakan
kebenaran dengan tujuan kebaikan. Salah satu sahabat Nabi yang
mendapat julukan ash shidiq adalah Abu Bakr Ash Shidiq karena
beliaulah orang membenarkan peristiwa Isra Mirajnya Rasulullah.
Bentuk-bentuk jujur 1) Benar dalam perkataan 2) Benar dalam
pergaulan 3) benar dalam keinginan 4) Benar dalam janji 5) Benar
dalam kenyataan. ( Ahmad Yani, 2007, hlm.12-16)
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2. Berperilaku baik (husnul khuluqi)
Berperilaku baik wajib dimiliki setiap muslim karena dengan
berperilaku baik dapat dengan mudah kaum muslim berbaur dengan
masyarakat dan bersosial akhlak setiap orang beriman meningalkan
setiap perkara yang dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani
Contoh sederhana dari perilaku baik dengan mengucapkan salam saat
berpapasan dengan sesama muslim. (Haya, 2004, hlm.123-124)
3. Malu (Al-haya)
Wajib bagi muslim untuk memiliki rasa malu, seperti dalam hadist

ُاىحٍاء ٍِ االٌَا
Artinya: sesunguhnya sifat malu itu sebagian dari iman (HR.
Bukhari).
Setiap agama mempunyai ajaran-ajaran khas sendiri, dan rasa malu
adalah khas dari ajaran islam, Bahwa malu adalah akhlak (perangai)
yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan
yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari
melakukan dosa dan maksiat serta mencegah sikap melalaikan hak
orang lain., (Nurul wulandari, 2017, https://muslimahsaudariku
hiasilah dirimu dengan sifat malu. 02 April 2019)
4. Rendah hati (Tawadhu)
Arti tawadhu adalah rendah hati, tanpa merasa hina dan rendah hati.
Lawannya tinggi hati, sombong, atau disebut juga dengan kabur.
Orang yang tawadhu‟ adalah orang yang tidak memandang dirinya
lebih dari orang lain, meski pun ia memiliki kelebihan dibanding orang
lain . Tawadhu‟ yang berlebihan bisa membuat seseorang terjebak
menjadi rendah diri. Islam memerintahkan rendah hati tapi melarang
kita rendah diri. ( Ahmad Yani, 2007, hlm.101)
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5. Sabar (Ash-shobr)
Para ulama mendefinisikan makna sabar, sabar berarti menahan diri
berarti tidak teragitasi ketika menghadapi hal-hal yang tidak
diinginkan. Al-Sayyid

Ali al-Jurjani, dalam kitab al-Ta’rifat

menyatakan bahwa sabar bisa berarti menahan diri untuk tidak
mengeluh karena musibah atau derita yang menimpanya, kecuali
kepada Allah SWT. sabar diibagi tiga bagian. 1). Sabar dalam
ketaatan. 2). Sabar meningalkan maksiat. 3). Sabar ditimpa musibah.
(Abdul Mustaqim, 2013, hlm.66)

b. Ruang Lingkup Akhlak
Akhlak dalam agama tidak dapat disamakan dengan etika.
Etika dibatasi oleh sopan santun pada lingkungan sosial tertentu dan
hal ini belum tentu terjadi pada lingkungan masyarakat yang lain.
Etika juga hanya menyangkut perilaku hubungan lahiriah. Misalnya,
etika berbicara antara orang pesisir, orang pegunungan dan orang
keraton akan berbeda,dan sebagainya.
Akhlak mempunyai makna yang lebih luas, karena akhlak
tidak hanya bersangkutan dengan lahiriah akan tetapijuga berkaitan
dengan sikap batin maupun pikiran. Akhlak menyangkut berbagai
aspek diantaranya adalah hubungan manusia terhadap Allah dan
hubungan manusia dengan sesama makhluk (manusia, binatang,
tumbuh-tumbuhan,benda-benda bernyawa dan tidak bernyawa).
Adapun ruang lingkup akhlak :
a) Akhlak terhadap Allah
Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan
kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun perilaku yang
dikerjakan adalah:
1. Bersyukur kepada Allah, manusia diperintahkan untuk memuji dan
bersyukur kepada Allah karena orang yang bersyukur akan
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mendapat tambahan nikmat sedangkan orang yang ingkar akan
mendapat siksa.
2. Meyakini kesempurnaan Allah, meyakini bahwa Allah mempunyai
sifatkesempurnaan. Setiap yang dilakukan adalah suatu yang baik
dan terpuji.
3. Taat terhadap perintah-Nya, tugas manusia ditugaskan di dunia ini
adalah untuk beribadah karena itu taat terhadap aturanNya
merupakan bagian dari perbuatan baik.
b) Akhlak terhadap sesama manusia
Banyak sekali rincian tentang perlakuan terhadap sesama manusia.
Petunjuk mengenai hal itu tidak hanya berbentuk larangan melakukan
hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau
mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga menyakiti
hati dengan jalan menceritakan aib sesama.
Di sisi lain, manusia juga didudukkan secara wajar.Karena nabi
dinyatakan sebagai manusia seperti manusialain, namun dinyatakan
pula beliau adalah Rasul yangmemperoleh wahyu Illahi. Atas dasar itu
beliaumemperoleh penghormatan melebihi manusia lainnya.
c) Akhlak terhadap lingkungan
Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segalasesuatu yang berada di
sekitar manusia, baik binatang,tumbuh-tumbuhan maupun bendabenda tak bernyawa. Dasar yang digunakan sebagai pedoman akhlak
terhadap lingkungan adalah tugas kekhalifahannya dibumi yang
mengandung arti pengayoman, pemeliharaan serta pembimbingan
agar setiap makhluk mencapai tujuan pencitaannya.
Ada beberapa faktor akhlak yang terbentuk didalam diri seseorang
dari dua faktor yang utama yakni: stimulus merupakan faktor dari luar diri
seseorang tersebut (faktor eksternal), dan respons merupakan faktor dari
diri orang yang bersangkutan (faktor internal). Faktor eksternal atau
stimulus adalah merupakan faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, dan
non fisik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.
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Dari penelitian-penelitian yang ada faktor ekdternal yang paling besar
peranannya dalam membentuk perilaku manusia adalah faktor sosial dan
budaya dimana seseorang tersebut berada. Sedangkan faktor internal yang
menentukan seseorang itu merespons stimulus dari luar adalah: perhatian,
pengamatan, persepsi, motivasi, fantasi, sugesti, dan sebagainya.
Faktor sosial sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi akhlak
antara lain, struktur sosial, pranata-pranata sosial, dan permasalahanpermasalahan sosial yang lain. faktor budaya sebagai faktor eksternal yang
mempengaruhi perilaku seseorang antara lain: nilai-nilai, adat istiadat,
kepercayaan, kebiasaan masyarakat, tradisi, dan sebagainya. Sedangkan
faktor-faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya perilaku seperti
perhatian, motivasi, intelegensi, fantasi, dan sebagainnya. (Soekidjo
Notoatmodjo, 2014, hlm.22-23).

c. Pembentukan Akhlak
Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara
tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para
ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan
akhlak. Misalkan pendapat Muhammad Athiyah al-Abrasyi yang dikutip
oleh Abuddin Nata, mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan
akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad D.
Marimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islamadalah identik
dengan tujuan hidup setiap Muslim, yaitu untukmenjadi hamba Allah,
yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepada-Nya dengan
memeluk agama Islam.
Menurut sebagian ahli akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak
adalah instinct (garizah) yang dibawa manusia sejak lahir.Bagi 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. Dengan pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh
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dengan sendirinya, walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan. Kelompok
ini lebih lanjut menduga bahwa akhlak adalah gambaran batin
sebagaimana terpantul dalam perbuatan lahir. Perbuatan lahir ini tidak
akan sanggup mengubah perbuatan batin. Orang yang bakatnya pendek
misalnya tidak dapat dengan sendirinya meninggikan dirinya. Demikian
juga sebaliknya. (Abdul Latif, 2007, hlm.20)
Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah
hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan
sungguh-sungguh. Akhlak manusia itu sebenarnya boleh diubah dan
dibentuk. Orang yang jahat tidak akan selamanya jahat, seperti halnya
seekor binatang yang ganas dan buas bisa dijinakkan dengan latihan dan
asuhan. Maka manusia yang berakal bisa diubah dan dibentuk perangainya
atau sifatnya. Oleh sebab itu usaha yang demikian memerlukan kemauan
yang gigih untuk menjamin terbentuknya akhlak yang mulia. (Aziz, 2011,
hlm.17)

d. Tujuan Pembentukan Akhlak
Telah di wakilkan terdahulu bahwa pembentukan akhlak adalah
sama dengan pendidikan akhlak, jadi tujuannya pun sama. Tujuan
pendidikan akhlak dalam Islam adalah agar manusia berada dalam
kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah
digariskan oleh Allah SWT. Inilah yang akan mengantarkan manusia kepada
kebahagiaan di dunia dan diakhirat.
Proses pendidikan atau 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 pembentukan akhlak Islam ini. Akhlak
seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminka nilai - nilai
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yang terkandung dalam al-Qu‟an. Secara umum Ali Abdul Halim Mahmud
menjabarkan hal-halyang termasuk akhlak terpuji yaitu :
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 orang muslim maupun non muslim.
Mampu bergaul dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan
mencari ridha Allah, yaitu dengan mengikuti ajaran-ajaran-Nya dan
petunjuk-petunjuk Nabi-Nya, dengan semua ini dapat tercipta kestabilan
masyarakat dan kesinambungan hidup umat manusia.
4. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang mampu dan mau
mengajak orang lain ke jalan Allah, melaksanakan amar ma‟ruf nahi
munkar24 dan berjuang fii sabilillah demi tegaknya agama Islam.
5. Mempersiapkan insan beriman dan saleh, yang mau merasa bangga
dengan persaudaraannya sesama muslim dan selalu memberikan hak-hak
persaudaraan tersebut, mencintai dan membenci hanya karena Allah, dan
sedikit pun tidak menjado celaan orang hasad selama dia berada di jalan
yang benar.
6. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa bahwa dia adalah
bagian dari seluruh umat Islam yang berasal dari daerah, suku, dan bahasa.
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Atau insan yang siap melaksanakan kewajiban yang ia penuhi demi
seluruh umat Islam selama dia mampu,
7. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa bangga dengan
loyalitasnya kepada agama Islam dan berusaha sekuat tenaga demi
tegaknya panji-panji Islam dimuka bumi. Atau insan yang rela
mengorbankan harta, kedudukan, waktu, dan jiwanya demi tegaknya
syari‟at Islam.

B. Studi Relevan
1. Hasil penelitian Chuyyizatul Azizah (2013), yang berjudul Efektifitas
Penerapan Slogan 6 S (Senyum Sapa Salam Salim Sopan Santun)
dalam Proses Pembentukan Karakter di SMP Negeri 4 Surabaya, pada
penelitiannya berbicara mengenai bagaimana implemtasi slogan 6 S
dalam proses pembentukan karakter siswa meskipun hanya slogan 6 S
tapi menyakini bisa mengubah karakter siswa menjadi lebih baik bisa
diliat dari keseharian di sekolah mereka bersikap santun dan memberi
salam sambil mencium tanggan sang guru. para guru mencontohkan
sikap dari isi slogan semua anggota sekolah seperti guru, staf, dan
siswa-siswi secara efektif menerapkan budaya atau slogan 6 S.
2. Hasil penelitian Istingadatu Faozah (2014), yang berjudul Pelaksanaan
Pendidikan Karakter Melalui Program 5 S (Senyum Salam Sapa Sopan
Santun) di SD Negeri 1 Sedayu Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul,
pada penelitiannya berbicara mengenai bagaimana pelaksanaan
pendidikan karakter melalui progras 5 S. guru telah memahami hakikat
pendidikan karakter. kegiatan dari program 5S dilaksan akan dalam
program pengembangan diri yang meliputi kegiatan rutin sekolah,
kegiatan spontan, keteladanan, program 5S juga dilaksanakan dalam
kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan ekstrakurikuler nila- nilai
yang ada dalam program 5S adalah nilai toleransi, peduli sosial, dan
cinta damai. pendukung dari program 5S adalah adanya guru,
lingkungan

sekolah,

dan

materi

pelajaran

yang

mendukung,
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penghambatnya adalah adanya peserta didik yang berperilaku tidak
tertib dan susah untuk diatur, upaya yang dilakukan untuk mengatasi
faktor penghambat adalah dengan menegur ataupun memberi nasihat
kepada peserta didik.
3. Hasil penelitian Laila Ikrimah (2015), yang berjudul Implementasi
Nilai-nilai Akhlak Melalui Pembelajaran Kurikulum 2013 Pada Siswa
SMP Negeri 5 Malang, pada penelitiannya berbicara mengenai
mplementasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran K 13 pada siswa.
bahwa

implementasi

nilai-nilai

akhlak

melalui

pembelajaran

kurikulum 2013 pada siswa SMP Negeri 5 Malang dilakukan dengan
terintegrasi melalui mata pelajaran, terintegrasi melalui kegiatan
keagamaan. pendukung dalam implementasi nilai-nilai akhlak melalui
pembelajaran Kurikulum 2013 pada siswa SMP Negeri 5 Malang
adalah motivasi/tekad siswa, dukungan orang tua terhadap kegiatan
sekolah, kerjasama antar guru penghambatnya antara lain siswa yang
malas mengikuti kegiatan kondisi orang tua yang kurang menunjang
terhadap proses implementasi.
Persamaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah samasama menerapkan metode kualitatif, ada pun perbedaannya dibadingkan
penelitian yang pernah dibuat sebelumnya oleh orang lain adalah skripsi
ini lebih fokus Implementasi Teknik 3 S Senyum, Salam, Sapa dalam
Membentuk Akhlak Siswa SMAN 2 Muaro Jambi. Penelitian ini lebih
menekan pada Implementasi (Teknik 3 S Senyum, Salam, Sapa) dalam
Membentuk Akhlak Siswa hendaknya mereka dapat memcontohkan
akhlak terpuji sopan santun di kalangan teman-teman, masyarakat sekitar.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Berdasarkan dengan judul yang penulis ambil, jenis penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam
terhadap suatu organisasi, lembaga/gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya,
maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit
tetapi dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam. (Suharsimi
Arikunto, 2002, Hlm.120)
Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong
mendefinisikan bahwa ”penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan
pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orangorang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. (Lexy J
Moleong, 2011, Hlm.3) Metode deskriptif juga dapat didefinisikan sebagai
suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu
set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang.
Denzin dan Linclon mendefinisikan metode kualitatif merupakan
penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai
metode yang ada. Dengan berbagai karateristik khas yang dimiliki, penelitian
kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian
kuantitatif (Sukardi, 2003, Hlm.158).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya
untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan,
karena sifatnya menggunakan penekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain
penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang
28
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sedang berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari
lapangan dan kemudian dianalisis beradasarkan variable yang satu dengan
lainnya sebagai upaya untuk memberikan solusi kepada guru dalam
implementasi untuk membentuk akhlak siswa SMAN 2 Muaro Jambi.
Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan.
Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan
dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung
hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih
pekadan lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh
bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Lexy J Moleong, 2011,
Hlm.5)
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di SMAN 2 Muaro Jambi, atas
berbagai pertimbangan implemntasi komunikasi efektif dengan teknik 3 S
dalam membentuk akhlak siswa SMAN 2 Muaro Jambi.
2. Subjek Penelitian
Atas berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas maka
yang akan dijadikan sebagai informan (Subjek penelitian) ini adalah:

a) Para guru
b) Para siswa
Penentuan subjek didasarkan dengan tekhnik purposive sampling.
Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan
persyaratan sampel yang di perlukan. Dalam bahasa sederhana purposive
sampling itu dapat dikatakan secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika
orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat,
karakteristik, ciri, kriteria) sampel. (Lexy J Moleong, 2011, Hlm.5) Sebagai
subjek utama yaitu para guru SMAN 2 Muaro Jambi. Adapun para siswa
sebagai sumber informasi untuk memperoleh data tentang implementasi
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komunikasi efektif (teknik 3 S Senyum Salam Sapa) dalam membentuk
akhlak siswa SMAN 2 Muaro Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari sumber utama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur-literatur serta
sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata
lain data sekunder dapat diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi
serta peristiwa yang bersifat lisan atau tulisan. Data sekunder ini digunakan
sebagai data pelengkap atau data pendukung dari data primer.
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti
kepada sumbernya, tanpa adanya perantara. (Mukhtar, 2010, Hlm.86)
Yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan
pengamatan (observasi) terhadap implementasi komunikasi efektif
(teknik 3 S Senyum Salam Sapa) dalam membentuk akhlak siswa
SMAN 2 Muaro Jambi.

b.

Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari dokumentasi (profil
sekolah dan struktur organisasi) atau publikasi lainnya. (Mukhtar,
2010, Hlm.90) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui
dokumentasi yang meliputi profil SMAN 2 Muaro Jambi dan struktur
organisasi SMAN 2 Muaro Jambi.

2.

Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah
subjek dari mana data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2002, Hlm.207)
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Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber
data adalah subyek darimana data-data diperoleh. (Suharsimi Arikunto,
2002, Hlm106) Sumber data yaitu berbentuk perkataan maupun tindakan,
yang didapat melalui wawancara. Sumber data peristiwa (situasi) yang
didapat melalui observasi. Dan sumber data dari dokumen didapat dari
instansi terkait. “menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.(Jam‟an Satori, 2009, Hlm. 105)

Sumber data di sini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh
yaitu :
a) Sumber data berupa manusia, yakni Para guru , Para siswa.
b) Sumber data berupa suasana, dan kondisi di SMAN 2 Muaro
Jambi.
c) Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip
dokumentasi resmi yang berhubungan dengan kegiatan SMAN 2
Muaro Jambi.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

adalah

cara

yang

ditempuh

untuk

mendapatkan data/fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk memperoleh
data yang valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi.
1. Metode Observasi
Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung,
(Lexy J Moleong, 2011, Hlm.125) Metode ini dilakukan dengan jalan terjun
langsung kedalam lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai
dengan pencatatan terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi
data yang dibutuhkan. Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati
secara langsung data yang ada di lapangan, terutama tentang data yang ada
di SMAN 2 Muaro Jambi.

32

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data yang mana secara
langsung dapat mengamati hal-hal yang berhubungan dengan implementasi
komunikasi efektif dengan teknik 3 S dalam memebentuk akhlak siswa.
Langkah-langkah yang dilakukan:
a. Mengamati aktifitas proses belajar mengajar di SMAN 2 Muaro
Jambi.
b. Mengamati implementasi teknik 3 S dalam membentuk akhlak
siswa SMAN 2 Muaro Jambi.
c. Memperhatikan akhlak siswa di SMAN 2 Muaro Jambi.
d. Memperhatikan penerapan teknik 3 S (Senyum Sapa Salam) dalam
membentuk akhlak siswa SMAN 2 Muaro Jambi.
2. Metode Wawancara / interview
“interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal
semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi”(Nasution, 2006:
113) Metode wawancara ini penulis lakukan untuk mengambil data, dengan
mengadakan

tanya

jawab

secara

langsung

dengan

responden

dan

mendengarkan langsung serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan
oleh responden, Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi
dari beberapa sumber data yang bersangkutan yaitu, siswa, para guru yang
menerapkan slogan tersebut. Sebelum penulis melalukan wawancara, penulis
sudah mempersiapkan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan
penelitian.
Adapun datanya antara lain:
a. Aktifitas proses belajar mengajar di SMAN 2 Muaro Jambi.
b. Implementasi teknik 3 S dalam membentuk akhlak siswa SMAN 2
Muaro Jambi.
Interview ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka dibedakan menjadi:
a.

Interview

bebas

(inguided interview) dimana pewancara bebas

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan
dikumpulkan.
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b.

Interview terpimpin (guided interview) yaitu interview yang dilakukan
oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan
terperinci seperti, yang dimaksud dalam interview terstruktur.

c.

Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan
interview terpimpin. (Suharsimi Arikunto, 2002, Hlm.132)

3. Metode Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal
seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
prasasti, majalah, agenda dan lain sebagainya. (Sugiono, 2012, Hlm.138)
Data tersebut antara lain :
a. Historis dan geografis
b. Struktur Organisasi
c. Keadaan sekolah
d. Keadaan sarana dan prasarana.
4.

Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah melalui pendekatan
kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah suatu proses
berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat umum kemudian
dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus. Analisis data meliputi :
a.

Reduksi Data
“Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang

tersedia dari dri berbagai sumber yaitu dari wawancara, observasi, dan
dokumentasi”.(Jam‟an Satori, 2009, Hlm. 219) Setelah dibaca, dipelajari,
maka langkah selanjutnya adalah reduksi data.
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data-data kasar yang muncul
dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama
penelitian berlangsung.
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b.

Penyajian data
Setelah melalui reduksi data langkah selanjutnya dalam analisa data

adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan
peneliti melalukan penarikan kesimpulan.
c.

Verifikasi / penarikan kesimpulan
Setelah data terkumpul direduksi yang selanjutnya disajikan. Maka

langkah terakhir dalam penganalisa data adalah menarik kesimpulan atau
verifikasi dan analisanya menggunakan analisa model interaktif, artinya
analisa ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama
tersebut.
5.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk menetapkan keterpercayaan data, maka diperlukan tehnik

pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu,
ada beberapa tehnik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan temuan,
diantaranya :
a. Perpanjang keikutsertaan
Perpanjang keikutsertaan dalam artian memperpanjang waktu di
lapangan sehingga kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal ini
dilakukan maka membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
membatasi kekeliruan peneliti, dan mengkonpensasikan pengaruh dari
kejadian atau peristiwa yang memiliki pengaruh sesaat. Perpanjangan
waktu di lapangan akan memungkinkan penungkatan derajat kepercayaan
data yang dikumpul. (Sugiono, 2012, Hlm.219)
b. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan dalam pengamatan berarti menemukan ciri-ciri dan
unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu
yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri terhadap hal-hal
tersebut secara rinci berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang
menonjol. (Sugiono, 2012, Hlm.99) Hal ini diharapkan dapat mengurangi
distorsi data yang timbul akibat peneliti terburu-buru dalam menilai suatu
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persoalaan, ataupun kesalahan responden yang tidak benar dalam
memberikan informasi.
c. Triangulasi
Trianggulasi merupakan teknik pemerikasaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu diluar data pokok. Untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu, terdapat empat macam teknik
pemerikasaan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori. (Lexy J
Moleong, 2011, Hlm.178)
Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Penelitian ini
menggunakan triangulasi dengan sumber membandingkan dan mengecek
balik derajat keperayaan/informasi yang diperoleh melalui waktu
penelitian kualitatif.
Triangulasi dengan metode menurut Moleong adalah: pertama,
pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa
teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaaan
beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan
penyidik memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan
pengecekan kembali derajat kepercayaan data atau dengan cara
membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya.
Sedangkan, triangulasi dengan teori dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
secara induktif dan secara logika. (Lexy J. Moleong, 2004:Hlm.306-307)
Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakannya secara pribadi
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
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d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, dan orang
berpendidikan.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
G. Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan, maka
penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal
penelitian sebagai berikut:

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Historis dan Geografis Sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Muaro Jambi
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi terletak di desa
Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi berdiri sejak tahun 1990,
sebelumnya bernama SMU Negeri 1 Jaluko atau Pijoan dan setelah adanya
pemekaran kabupaten dengan berdirinya Kabupaten Muaro Jambi pada
tahun 1999 sekolah ini berganti nama menjadi SMA Negeri 2 Muaro
Jambi. (Dokumentasi SMAN 2 2019)
Sekolah ini memiliki luas tanah 2 Hektar lebih, bangunan 1050 M2,
luas halaman 800 M2, luas lapangan olahraga 400 M2, dan pagar keliling
400 M2. Sejak menjadi salah satu SMA pertama di Kabupaten Muaro
Jambi SMA Negeri 2 Muaro Jambi secara mandiri terus memperluas
jumlah dan meningkatkan kemampuan guru jumlah guru juga tidak banyak
hanya 8 guru serta menambah fasilitas seperti: ruang kelas baru,
Laboratorium IPA, dan lain-lain.
Dari perkembangannya yang pesat maka mulai tahun pelajaran 2008 2019 ditetapkan sebagai rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) /
Sekolah Standar Nasional (SSN) di bawah pembinaan Direktorat
Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Managemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan Nasional. (Dokumentasi

SMAN 2

2019)
2. Visi dan Misi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi
a. Misi
1. Menumbuh kembangkan semangat berprestasi dalam bidang
akademis kepada seluruh warga sekolah untuk menuju sekolah
unggul standar nasional
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2. Meningkatkan profesional guru melalui pelatihan/ pendidikan
sesuai bidangnya
3. Melaksanakan proses pembelajaran dengan bimbingan yang
intensif agar siswa dapat berkembang secara optimal
4. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang intensif dan terpadu
kepada segenap warga sekolah
5. Menumbuh kembangkan keyakinan terhadap ajaran agama yang di
anut sehingga terwujud masyarakat yang beradab dan madani yang
bermuara kepada penyuburan iman dan taqwa
6. Mengembagkan

sarana

prasarana

serta

alat

dan

bahan

pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimal dan
kebutuhan kurikulum
7. Penataan lingkungan yang rapi, bersih dan sehat sehingga tercipta
suasana belajar yang kondusif.
b. Visi
1. Prestasi dalam akademis menuju sekolah unggul standar nasional
2. Prestasi dalam peningkatan profesionalisme guru
3. Prestasi dalam ketuntasan kompetensi belajar
4. Prestasi dalam bidang non akademis
5. Taat dan beriman kepada tuhan yang maha esa
6. Prestasi dalam bidang sarana dan prasarana
7. Prestasi dalam lingkungan sekolah yang bersih, rapi dan sehat
8. Prestasi dalam partisipasi masyarakat
9. Disiplin dalam perilaku. (Dokumentasi MAN 2 2019)
3. Susunan Organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi
Organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau
susunan yakni dalam penyusunan/penepatan hubungan antara orang dalam
kewajibabdan

tangung

jawab

masing-masing.

Penentuan

struktur,
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hubungan tugas dan tangung jawab itu dimaksudkan agar tersusun suatu
pola kegiatan untuk menuju kearah tercapainya tujuan bersama.

Susunan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro
Jambi

(Dukumen SMAN 2. 2019)
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4. Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro
Jambi
Guru merupakan unsur yang sangat penting dalam dunia
pendidikan. Tanpa guru tidak ada istilah pembelajaran disebuah
sekolah atau Madrasah. Guru yang mencukupi ditopang oleh
pengetahuan dan pengalaman yang luas akan turut membantu
terciptanya keberhasilan proses belajar

Tabel 4.1 Keadaan Guru

Nama Guru

Pendidikan

Jabatan

1

M. Nasir

S. 1

Kepala Sekolah

2

Saifudin

S.1

Komite

3

Lukman, S.Ag

S.1

Kepala Administrasi

4.

Drs. Masrizal

S.1

Waka. B. Sarana Prasarana

5.

Juliana S,
S.Pd.M.Pd

S.2

Waka.B.Akedemik &
Kurikulum

No

6.

7.

Dra. Dewi Mastaria
Siregar
DM. Fatmi Endra,
S.Pd.

S.2

S.1

Waka B.Kesiswaan
Waka B. Hubungan
Masyarakat

8.

Sulika, S.Pd

S.1

Sejarah

9.

Hefni Azhari, S.Pd

S.1

Ekonomi

10

Fitriyanti, S.Pd

S.1

B.inggris

11

Eko pujiardi, S.Pd

S.1

Fisika

S.1

Pendidikan Agama Islam

12

Jumratul isnaini,
S.Pd

13

Nurjihan, S.Pd

S.1

Kimia

14

Siti Nurhikmah,

S.1

Biologi
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S.Pd
15

Eva lidya S. S.Pd.
M.Pd

S.2

Bahasa indonesia

16

Prihatin, S.Pd

S.1

Matematika

17

Suryadi, S.Pd

S.1

Penjas

S.1

Pendidikan Agama Islam

S.1

B.inggris

S.1

Sosiologi

S.1

Fisika

18

19
20
21

Euis Munawaroh,
S.Pd
Yesi Indrayani,
S.Pd
Rabayani, S.Pd
Saut parulian S.
S.Pd

22

Kusetio Reni, S.Pd

S.1

Seni

23

Purwaningsih,S.Pd

S.1

Pkn

24

Novri Suryadi, S.Pd

S.1

Prakarya

25

Aripa, S.Pd

S.1

Matematika

26

Puhairah, S.Pd

S.1

Kimia

S.2

Seni

S.1

Pkn

S.1

Guru

S.1

Sejarah

S.1

Guru

S.2

Matematika

S.1

Pendidikan Agama Islam

S.1

Pkn

27

28
29
30
31
32

33
34

Mardiana, S.Pd.
M.Pd
Aminah Candra K.
S.Pd
Ridwan Efendi,S.Pd
Nova Novel Lia,
S.Pd
Yuliana, S.Pd
Warnida, S.Pd.
M.Pd
Aprida
Hasnita,S.Pd
Juliana sinulingga,
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S.Pd
35

Lina hartika, S.Pd
Remida

36

Nainggolan,S.Pd
Lindung Siringo,

37

S.Pd
Tri Sutrisno, S.Pd.

38

M.Pd
Frida Hanum M,

39

S.Pd

S.1

Biologi

S.1

Penjas

S.1

Ekonomi

S.2

Sejarah

S.1

Bahasa indonesia

.
(Dokumentasi SMAN 2 .2019)
Status Guru
Table.4.2
Status

Jumlah

Total

35

PNS

28

Honor

7
(Dukumentasi SMAN 2.2019)

5. Keadaan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi
Data siswa Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi T.A 2018/2019:
Tabel 4.2 Keadaan Siswa
No

Kelas

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

KELAS XI IPS 1

21

10

31

2

KELAS XI IPS 2

21

12

33

3

KELAS XI IPS 3

18

13

31

4

KELAS XI IPS 4

15

16

31

75

51

126

Jumlah

(Dokumentasi SMAN 2, 2019)
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6. Keaadan Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Muaro Jambi
a. Sarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk
mencapai tujuan. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang
secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan,
khususnya proses belajar mengajar agar proses pembelajaran berjalan
dengan baik dan dapat menberikan semangat belajar kepada siswa.
b. Prasarana
Disamping sarana terdapat pula prasarana yang merupakan
faslitas belajar yang mendukung dan membantu proses pembelajaran
yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau
pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju
sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses
pengajaran seperti taman sekolah yang digunakan sekolah untuk
pengajaran pendidikan lingkungan hidup, halaman sekolah sekaligus
lapangan olahraga, upacara dan kegiatan lainnya komponen tersebut
merupakan prasarana pendidikan. Di Sekolah Menengah Atas Negeri
2 Muaro Jambi sarana dan prasarana yang dibutuhkan cukup
memadai, terutama sarana olahraga dan ekstrakurikuler seperti
lapangan bola volley. Adapun sarana dan prasarana yang dapat
menunjang berlangsungnya proses pembelajaran di Madrasah Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi dapat dilihat pada table
berikut:
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Tabel 4.3 Kedaan sarana dan prasarana

No

Jumlah

Jumlah

Jenis Prasarana

ruangan

ruangan

Kategori kerusakan

kondisi baik

1

Ruang Kelas

22

22

-

2

Perpustakaan

1

1

-

3

Ruang Lab

1

1

-

4

Ruang Kantor

1

1

-

5

Ruang Tata Usaha

1

1

-

6

Gudang dan Dapur

1

1

-

7

Lapangan Olahraga

1

1

-

8

Aula

1

1

-

9

Koperasi Sekolah

0

0

-

10

Kamar Mandi

4

4

-

11

Musholla Sekolah

1

1

-

(Dokumentasi SMAN 2. 2019)

B. Temuan Khusus dan Pembahasan
Setelah peneliti melaksanakan penelitian di Sekolah Menengah Atas
Negeri 2 Muaro Jambi Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi, peneliti memperoleh data-data dilapangan yang sesuai
dengan judul penelitian mengenai,“Implementasi (Teknik 3 S Senyum,
Salam, Sapa) Dalam Membentuk Akhlak Siswa SMAN 2 Muaro Jambi”.
” Maka data tersebut diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Konsep teknik 3 S dalam membentuk akhlak siswa SMAN 2
Muaro Jambi
Pada

tahap

ini

peneliti

memperoleh

data

dengan

menggunakan metode interview dan dokumentasi di lapangan.
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Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan metode
wawancara yaitu untuk mengetahui proses penerapan teknik 3 S
(senyum sapa salam)
Pendidikan merupakan upaya yang melibatkan semua pihak
baik keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah, masyarakat luas.
Untuk pembentukan akhlak tidak akan berhasil selama antar
lingkungan

pendidikan

tidak

ada

kesinambungan

dan

keharmonisan. Dengan demikian, keluarga sebagai lingkungan
pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama lebih
diberdayakan.(Masnur Muslich, 2011, hlm.52)
Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang
mengemban tugas mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkualitas. Sekolah dalam hal ini tidak hanya dibebani untuk
mengembangkan kemampuan siswa dalam hal ranah kognitifnya
saja, akan tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Apalah gunanya
seorang anak yang kemampuan kognitifnya lebih, tetapi tidak
didukung dengan sikap (afektif) dan psikomotor yang baik pula.
Dapat terjadi dengan kemampuannya yang tinggi itu justru disalah
gunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat. Saat ini tidak sedikit anak yang pintar
namun perbuatannya tidak sesuai dengan aturan agama Islam
Salah

satu

proses

pembentukan

akhlak

juga

di

representasikan dengan adanya teknik 3 S di Sekolah Menengah
Atas 2 Negeri Murao Jambi dalam membiasakan bersikap yang baik
dan sopan santun terhadap guru, berdasarkan keterangan diperoleh
dari salah satu guru BK Ibu MD
Bahwa pada awalnya sebelum diadakan program yang mulai
diterapkan pada tahun 2008 ini para guru di sekolah ingin
mendidik siswa-siswi untuk selalu bersikap sopan baik
kepada guru, kepada teman-temannya dan juga kepada kakak
kelasnya bukan berarti sebelum diadakan program ini akhlak
para siswa di SMAN 2 Negeri muaro Jambi tidak baik hanya
saja supaya mereka lebih bisa menjaga sikap sopan santun
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terhadap guru dan teman-temannya di setiap saat. Terbukti
setelah program ini berjalan hampir semua siswa benar-benar
menerapkan 3 S Tersebut. ( Wawancara, 06 Maret 2019)
Selain itu dari kepala sekolah Sekolah Bpk NS mengungkapkan
bahwa
keteladanan guru dalam berakhlak terpuji memang menjadi
contoh terbaik dari awal terbentuknya budaya ini. Terbukti,
bahwa pembentukan akhlak terpuji yang diteladankan oleh
guru dengan berbagai tindakan salah satunya dalam bentuk
kedisiplinan yang telah dilaksanakan oleh guru, misalkan,
saat bertemu satu sama lain di tekankan untuk selalu
tersenyum kemudian mengucapkan salam, selalu bersikap
sopan santun, selalu berpakaian dengan rapi. Hal ini sedikit
demi sedikit akan membuat para siswa mengikuti sikap
yang dicontohkan oleh para gurunya sendiri.(wawancara, 8
Maret 2019)
wawancara dengan Yoga dan Doni
Adanya teknik 3 S disekolah membantu siswa-siswi untuk
berakhlak yang terpuji saat bertemu satu sama lain
membiasakan
untuk
selalu
tersenyum
kemudian
mengucapkan salam, selalu bersikap sopan santun, selalu
berpakaian dengan rapi, dan bukan hanya di sekolah diluar
lingkungan sekolah pun bersikap sopan santun dan ramah
kepada orang tua (wancara, 10 maret 2019)
Pengamatan peneliti pada teknik 3 S di SMAN 2 Negeri
Muaro Jambi siswa-siswi membiasaan bersikap positif dari mulai
hal yang terkecil, bersikap ramah dan murah senyum kepada guru
dan temannya sendiri, mengucapkan salam ketika masuk
rumah/ruang guru, menunjukan sikap yang baik hormat sopan
santun kepada guru, sebab dengan dimulai dari hal yang terkecil
itulah nanti akan terjadi titik tolak sebuah kebaikan. seluruh siswa
SMAN 2 Negeri Muaro Jambi menerapkan point-point yang
diterapkan dalam teknik 3 S senyum salam sapa di sekolah, maka
siswa akan selalu bersikap ramah, baik, sopan santun pada
siapapun maka ini akan mencerminkan penanaman akhlak siswa
yang baik. (Observasi, 10 maret 2019)
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Penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari pada siswasiswi SMAN 2 Negeri Muaro Jambi mencerminkan prinsip
kepribadian seorang muhsin. Kepribadian ini mampu meningkatkan
kualitas tingkah laku manusia. Kualitas itu dicapai melalui upaya
mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga dalam tingkah
lakunya seakan-akan Allah melihat.
peneliti mengamati beberapa kelas melihat

seorang guru

mengajar, siswa-siswi juga perlu perilaku dan sifat setiap anak peserta
didik. Pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menunjukkan
eksistensi dan mencari jati dirinya, sehingga Guru ketika sedang
mengajar di dalam kelas banyak sekali menemui tingkah laku dan
sikap siswa yang bermacam-macam. (Observasi 11 maret 2019)
Hasil wawancara dengan Ibu BR, selaku guru PAI
(Pendidikan Agama Islam) SMAN 2 Negeri Muaro Jambi.
anak-anak yang ada pada masa remaja terkadang nakal
memang wajar karena mereka sedang berada pada
kegoyahan stabilitas emosi. Sedangkan upaya yang
dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan agar
siswa berperilaku baik dan disiplin, tidak melanggar aturan
sebagai cerminan karakter mereka adalah dengan selalu
memberikan arahan/pembinaan ketika berada dalam kelas.
(wawancara, 11 Maret 2019)
Hasil wawancara dengan ibu Dewi
Selain itu untuk mencegah agar anak-anak tidak melanggar
tata tertib dan tetap bersikap sopan santun maka pada awal
memasuki kelas yang baru, membentuk suatu kesepakatan
dengan para siswa satu kelas, diantaranya adalah selalu
memberi salam kepada guru apabila bertemu dimanapun dan
kapan pun, memberi denda kepada siswa yang melanggar tata
tertib. (wawancara, 15 maret 2019)
Hasil wawancara dengan siswa andi dan latif
Teknik 3 S ini guna mencegah teman-teman dari berbuat
yang melangar aturan seperti tidak disiplin tidak sopan
terhadap guru dan pakaian yang tidak rapi adanya 3 S dapat
memberikan tuntuan agar berperilaku sopan santun kepada
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siapa pun terutama di sekolah dan mencerminkan akhlak
yang mulia. (wawancara, 16 maret 2019)
Peneliti mengamati bahwa

guru PAI (Pendidikan Agama

Islam) dalam mengajar di kelas selalu memberikan pesan atau nasehat
untuk menjaga akhlak terpuji dengan guru siapa pun dan bersikap
sopan santun dan memberikan contoh teladan untuk teman-teman
sekitarnya.(Observasi, 16 maret 2019)
Tidak dapat diganggu gugat bahwa, akhlak memiliki peran
besar dalam kehidupan manusia. Akhlak atau karakter dimulai dari
individu. Hakikat akhlak itu memang individual. Karenanya
pembentukan akhlak atau karakter dimulai dari suatu gerakan
individual, yang kemudian diproyeksikan menyebar ke individu lain,
lalu setelah jumlah individu yang tercerahkan secara akhlak menjadi
banyak, dengan akhirnya akan mewarnai kehidupan masyarakat.
Pembentukan akhlak selanjutnya dilakukan dalam lingkungan
keluarga, pendidikan/sekolah melalui pembentukan akhlak pada
setiap individu dan keluarga akan tercipta peradaban masyarakat yang
tenteram dan sejahtera.

2.

Keadaan akhlak Siswa Di SMAN 2 Muaro Jambi
Didalam kurikulum diajarkan pelajaran agama Islam dan
termasuk di dalamnya akhlak, tujuan diajarkannya akhlak itu
adalah agar siswa-siswi dapat mengetahui dan membedakan mana
hal yang baik dan yang buruk, mana perbuatan yang untuk
dikerjakan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan.
Peneliti mengamati keadaan akhlak siswa-siswi di Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi sudah cukup bagus,
sebagian besar siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Muaro Jambi berpakaian rapi dan sopan dengan atribut lengkap,
dan mereka selalu mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada,
tidak datang terlambat ke sekolah dan tidak pernah membolos
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selain itu mereka juga menghormati guru dan menghargai sesama
teman. Tapi ada beberapa anak atau sebagian kecil dari mereka
yang masih mempunyai akhlak atau berperilaku kurang baik.
(Observasi, 06 Maret 2019)
keadaan akhlak siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Muaro Jambi. Hal ini juga disebabkan karena adanya wawancara
dengan siswi Defi dan Angun buku khusus tentang panduan tata
tertib siswa yang berfungsi untuk memonitoring sikap dan tingkah
laku masing-masing siswa. Yang didalamnya terdapat beberapa
poin yaitu mengenai kelakuan, kerajinan dan kerapian, masingmasing ada acam pelanggaran dan nilainya, serta sangsi-sangsi
yang

diberlakukan

apabila

siswa-siswi

telah

melakukan

pelanggaran. Perhitungan nilai dan tata tertib dilakukan dengan
jangka waktu satu semester, dan nilai pelanggaran siswa yang
berlaku pada tiap semester tersebut dijadikan dasar penilaian
kepribadian di raport. (wawancara, 8 maret 2019).
Wawancara dengan Fadil diketahui ada siswa yang
melanggar tata tertib maka tindakan yang diambil para guru
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi adalah berusaha
membenahinya

dengan

mengambil

tindakan

meningkatkan

kedisiplinan siswa, yaitu yang pertama memberi peringatan, kalau
sudah diperingatkan pelanggaran tetap dilakukan oleh siswa maka
orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk mendapatkan pengarahan
berkenaan dengan kondisi anaknya. Tapi jika surat panggilan
pertama orang tuanya tidak datang, maka disusulkan surat
panggilan kedua, jika tetap tidak datang siswa tidak diperkenankan
sekolah selama 3 hari dan masuk diantar oleh orang tuanya. Jika
tidak diantar oleh orang tua siswa dikembalikan ke orang tuanya.
Jika dengan cara seperti ini masih tetap saja melanggar, dan siswa
yang bersangktan tidak bisa merubah tingkah lakunya, maka
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sekolah tidak akan meluluskan anak tersebut (tidak naik kelas).
(wawancara, 10 maret 2019)
Hasil wawancara dengan Yuni tindakan ini tidak juga berhasil,
maka sekolah terpaksa mengambil tindakan terakhir, mengeluarkan
siswa tersebut dari sekolah. (wawancara, 12 maret 2019)
pengamatan mengenai sikap siswa kepada guru dan temantemannya ataupun kakak kelasnya peneliti memahami bahwa
akhlak siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi
bila bertemu dengan guru atau teman mereka sebagian besar saling
menyapa dan mengucapkan salam, karena memang saling
menghormati dan menghargai dengan sesama teman dan guru, para
guru merekapun juga memberi teladan yang baik. (Observasi, 13
Maret 2019)

3. Efektivitas penerapan slogan 3 S (Senyum, Sapa, Salam) dalam
membentuk akhlak siswa di SMAN 2 Muaro Jambi
Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai
tempat yang strategis untuk membentuk akhlak. Hal ini
dimaksudkan agar peserta didik dalam segala ucapan, sikap dan
perilakunya mencerminkan akhlak yang baik dan kuat.
Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan
terencana untuk menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami,
menghayati dan mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran/latihan seperti yang telah diketahui bahwa
teknik senyum salam sapa yang biasanya disingkat menjadi 3 S ini
telah ikut berperan penting dalam membentuk karakter jiwa akhlak
yang baik dalam diri siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Muaro Jambi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dw bahwa
Pada awalnya para guru ingin mendidik siswa-siswi untuk
bersikap sopan santun kepada guru, kepada teman-temannya
dengan membiasakan untuk selalu mengucapkan salam, dan
bersalaman. Karena termotivasi oleh sekolah lain yang
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setiap siswanya bersalaman dengan guru meski itu bukan
gurunya sendiri. (Wawancara, 06 Maret 2019)
Tetapi bukan berarti tidak ada kendala atau kesulitan pada
waktu pertama kali disosialisasikan dalam menjalankan budaya
senyum salam sapa tersebut. Kesulitan yang terjadi dalam
menjalankan program ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan
oleh setiap siswa. Oleh karena itu hal ini para guru Sekolah
Menengah Atas

Negeri 2 Muaro Jambi terlebih dahulu

mencontohkan untuk selalu mengucapkan salam, dan bersikap
sopan santun. Pada awalnya tidak mudah karna banyaknya siswa
yang sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi
tetapi para guru tidak tidak putus asa untuk tetap bersikap hormat
sopan santun. Dan hasilnya bisa dibilang hampir setiap siswa
menerapkan senyum sapa salam

kepada guru dan teman-

temannya. Kemudian berlanjut hingga sekarang ini yang selalu
disosialisasikan setiap hari dan pada awal siswa-siswi baru yang
masuk ke Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi atau
pada saat acara MOS.
Hasil observasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro
Jambi melihat bahwa memang setiap siswa disana baik laki
maupun perempuan selalu mengucapkan salam dan mencium
tangan sang guru. Tidak perduli sudah berapa kali siswa tersebut
bertemu dengan gurunya. Misalnya pada saat awal masuk gerbang,
kemudian pada jam-jam istirahat disana setiap satu jam mata
pelajaran ada jeda istirahat meskipun hanya sebentar, atau pada
saat bertemu dengan guru. Hal ini membuktikan teknik 3 S tersebut
telah benar-benar dijalankan di sekolah tersebut dan menjadi
sebuah kebiasaan yang dilakukan.(Observasi, 10 maret 2019)
Sikap siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro
Jambi terhadap adanya budaya ini sangat bagus terbukti mereka
membutuhkan Pendidikan agama Islam tidak hanya dari pelajaran
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agama saja, sehingga siswa-siswi lebih bisa mengontrol diri
mereka dan merubah sikap buruk mereka. Begitu juga dengan
kegiatan keagamaan yang ada, mereka sangat menyambut baik
dengan mengikuti kegiatan keagamaan tersebut, walaupun masih
ada sebagian kecil siswa yang belum mengikut. hasil wawancara
dengan Ari
bahwa teknik 3 S ini bukanlah suatu beban yang harus
diterima setiap siswa yang masuk sekolah ini mengingat
program ini sudah disosialisasikan pada waktu MOS tetapi
melainkan sebuah kebiasaan yang apabila tidak dilakukan
akan menjadi ganjalan di hati. Mereka melaksanakan
bukan karena paksaan atau hanya kewajiban dari sekolah
melainkan kesadaran tentang pentingnya mempunyai
karakter akhlak yang baik. (wawancara, 11 Maret 2019)
Hasil wawancara dengan Dika
Menurut saya teknik 3 S merupakan peraturan yang
membantu siswa untuk berakhlak terpuji sopan santun
kesemua orang bukan karena paksaan atau hanya
kewajiban dari sekolah melainkan kesadaran sendiri.
(wawancara, 13 maret 2019)
Dengan kata lain adanya teknik 3 S (senyum salam sapa) ini sangat
efektif untuk membantu dalam proses pembentukan akhlak seperti
yang dituturkan Ibu JL kepada penulis
bahwa memang terjadi perubahan pada karakter setiap
siswa pada saat diterapkannya teknik 3 S ini misalnya
siswa yang tadinya bersikap acuh tak acuh kepada guru
menjadi lebih hormat dan biasanya saat bertemu atau
berpapasan dari kejauhan maka siswa sudah ancangancang atau bersiap untuk mengucapkan salam dan
bersalaman dengan bapak/ibu guru. (Wawancara, 16 maret
2019)
Dan untuk menilai keberhasilan penerapan teknik 3 S (senyum
salam sapa) ini, guru PAI menyebut adanya kekuatan Iman dan
Taqwa siswa yang dimanifestasikan dalam perubahan tingkah
lakunya. Diketahui bahwa kesuksesan pendidikan akhlak di
sekolah tempat pada perubahan tingkah lakunya.
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Kemudian untuk mengetahui tingkat keefektifan dalam
menerapkan teknik 3 S (senyum salam sapa ) para guru merasa
kesulitan

untuk

memprediksikannya,

sebab

kesuksesan

pembentukan karakter terletak pada adanya perubahan tingkah laku
serta dengan adanya keluasan pengetahuan ajaran Islam. Tapi kalau
dilihat dari nilai prestasi siswa, Guru PAI menjawab dikatakan
berhasil, sedangkan dari tingkah laku juga dikatakan berhasil
karena tingkah laku siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Muaro Jambi cukup baik walaupun belum masih semuanya.
Hasil wawancara dengan dewi
Tingkat keefektifan teknik 3 S cukup berhasil dalam
merubah perilaku yang kuarng sopan menjadi sopan dan
berakhlak terpuji kepada semua guru seperti berbicara
dengan sopan menyapa guru saat bertemu ( wawancara,
15 maret 2019)
Hal tersebut disebabkan karena pengaruh yang berasal dari
masing-asing pribadi siswa dan dari lingkungan (keluarga,
masyarakat) yang mempengaruhinya
Hasil pengamatan kepada siswa-siswi Sekolah Menengah
Atas Negeri 2 Muaro Jambi bahwa mereka bukan saja
melaksanakan program senyum salam sapa ini disekolah tapi
mereka juga menghormati/ menghargai teman, guru jika bertemu
di luar sekolah, menghormati dan membantu orang tua dirumah,
saudara dan keluarganya yang lain, dan juga tetangga mereka.
Saling tolong-menolong terhadap sesama, ikut membantu dan juga
bekerja sama dalam kegiatan yang ada dimasyarakatnya, dan peka
terhadap kegiatan sosial yang ada. (Observasi, 19 maret 2019)
Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam proses
pembentukan akhlak Siswa, sangatlah besar sekali, guru sebagai
pengajar disekolah bisa mendidik siswa-siswanya dengan baik,
karena guru adalah orang tua yang kedua bagi siswa. Tingkah laku
seorang Guru akan ditiru oleh siswanya, sikap/tingkah laku guru
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selalu baik, karena merupakan teladan bagi siswa-siswinya. Agama
sebagai landasan yang pokok yang penting dan dapat berfungsi
sebagai pengontrol, pembimbing dan penolong bagi setiap
perbuatan dan tingkah laku siswa. Siswa yang memiliki dasar
agama yang kuat akan selalu ingat kepada Allah SWT dimanapun
dan kapanpun, sehingga siswa akan terhindar dari perbuatan
amoral tentang peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam
pembinaan akhlak siswa.
Ada beberapa hal yang dilakukan oleh para guru dalam usaha
pembentukan karakter atau akhlak siswa di Sekolah Menengah Atas
Negeri 2 Muaro Jambi diantaranya adalah Melalui Proses Belajar
Mengajar di kelas, pesan-pesan akhlak/nasehat-nasehat dapat dengan
mudah disampaikan secara langsung untuk menguatkan sikap dan
tingkah laku siswa dalam menanamkan serta memantapkan jiwa
keagamaan dan (keislaman) dengan harapan agar siswa memiliki rasa
keimanan terhadap agama sehingga segala tingkah lakunya senantiasa
oleh rasa keimanannya.
Hal ini apabila dikaitkan dengan teori yang telah dibahas pada
bab sebelumnya maka proses belajar mengajar di Sekolah Menengah
Atas

Negeri 2 Muaro Jambi Hasil wawancara dengan guru PAI

(Pendidikan Agama Islam) mencerminkan kepribadian mukmin
mampu mengambil dan mengamalkan sifat-sifat dan asma Allah. Dan
dalam proses belajar mengajar ini membuat para siswa sedikit demi
sedikit merubah akhlaknya. Ini mencerminkan karakter kepribadian
seorang muhsin. Kepribadian muhsin adalah kepribadian yang
mampu meningkatkan kualitas tingkah laku manusia.
a. Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Yang Bersifat Keagamaan
Kegiatan eksrakurikuler yang bersifat keagamaan keputrian
untuk para siswi, yaitu pelajaran-pelajaran tentang agama khusus
bagi putri yang diadakan pada hari jum‟at dan para siswa putra
melakukan sholat jum‟at bersama di masjid. Kegiatan-kegiatan
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tersebut dimaksudkan untuk membentuk karakter siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi yang berbudi luhur serta
menambah pengetahuan tentang agama, mencetak generasi yang
beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlakul
karimah. Di samping kegiatan keagamaan diatas, ada beberapa
kegiatan ekstra kurikuler lainya seperti kepramukaan, PR, OSIS,
olah raga bela diri, Dramben dan lain-lain.
Dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan
dapat dapat membina akhlak siswa, karena dengan diadakannya
kegiatan tersebut siswa dapat memanfaatkan waktunya dengan
baik dan tidak dapat bermain-main sesuatu yang tidak ada
manfaatnya.
b. Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI)
Kegiatan PHBI seperti peringatan Isro‟ Mi‟roj, Maulid Nabi
Muhammad

SAW,

memeriahkan

bulan

Ramadhan

dengan

mengadakan pondok Ramadhan, tarawih, buka puasa bersama,
pembagian zakat, dan halal bihalal serta pembagian hewan korban
pada waktu pada waktu Idul Adha
Hasil wawancara dengan ibu Euis Munawaroh yang sering
dilaksanakan di sekolah SMA 2 Negeri Muaro Jambi Isro‟ Mi‟roj,
Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan mengundang penceramah
dari luar untuk memberikan nasehat-nasihat kepada siswa-siswi
untuk berakhlakul karimah kepada ibu bapak guru dan memotivasi
dalam belajar agar semangat (wawancara, 16 maret 2019)
c. Hubungan sekolah dengan wali siswa (wali murid)
Hubungan ini diwujudkan dengan mengadakan pertemuan
yang bertujuan untuk menampung aspirasi/saran baik yang datang
dari wali murid atau dari sekolah, yang dilaksanan bersamaan
dengan penerimaan siswa baru atau pada saat pembagian raport
hasil sumatif. Hubungan wali murid dengan sekolah ini
dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses pendidikan yang
secara otomatis mencakup pembinaan moral siswa.
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d. Melalui Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan (BP/BK)
Kegiatan BP/BK yang diadakan di Sekolah Menengah Atas
Negeri 2 Muaro Jambi ini mempunyai tujuan untuk menghindari
dan menanggulangi permasalahan-permasalahan moral yang
dialami oleh siswa. Kegiatan BP/BK yang bersifat perbaikan yang
dilakukan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro Jambi Negeri.
Ada beberapa hal yang lain juga seperti:
• Memberi pelayanan konsultasi tentang keagamaan dan
pendidikan (masalah kesulitan belajar) kepada siswa.
•

Membantu siswa dalam persoalan pribadi yang dialaminya
dengan cara adanya kotak surat. Jadi ada kalanya siswa
siswi malu atau sungkan untuk curhat kepada gurunya jadi
mereka bisa menulis surat tentang keluhan mereka dan
guru terutama guru BK akan konsisten dengan membalas
surat surat para siswa siswi

Wawancara dengan ibu BK
Memang ada beberapa siswa-siswi yang bermasalah seperti
jarang masuk sekolah terlambat masuk kelas namun bisa diatasi
dengan dipangil siswa tersebut dan dinasehati jika terulang maka
akan terkena sangsi (wawancara, 14 maret 2019)
Hasil pengamatan peneliti melihat siswa yang dipangil dengan
ibu BK terlihat mendengarkan nasehat yang di berikan dan
berjanji tidak mengulangi lagi bersedia di berisangsi jika
melangar

aturan sekolah berjanji

(observasi, 16 maret 2019)

rajin masuk

sekolah.
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