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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kajian terhadap etika dan moral, dewasa ini tumbuh dengan cepat. 

Berbagai buku dan artikel tentang etika dan moral dapat kita jumpai di mana-

mana. Dalam banyak hal perkembangan itu sangat menggembirakan. Bandingkan 

dengan satu atau dua dasawarsa yang lalu, sekarang ini lebih banyak yang 

memperhatikan masalah–masalah moral dan mereka mencoba membangun 

masyarakat yang bermoral. Masalah moralitas tidak bisa di pandang sebagai basa-

basi belaka. Dewasa ini keperihatinan atas masalah-masalah etis seringkali 

membangkitkan rasa hormat, ketimbangan mencemooh. Diskusi atas masalah-

masalah etis seringkali meningkatkan kepekaan para pesertanya terhadap 

masalah-masalah moral yang sering di bahas, walaupun diskusinya tersebut 

mungkin tidak dapat mengeluarkan”jawaban-jawaban pasti”atas berbagai di lema 

moral yang telah dihadapi oleh masyarakat.  

Tumbuhnya etika yang telah berlangsung selama ini, menunjukkan bahwa 

kita sebenarnya membutuhkan teori-teori moral. Tanpa berpegang tentang teori-

tori moral, kita dapat bergerak maju menangani masalah-masalah nyata. Kita 

cenderung berharap memperoleh teori-teori moral yang sifatnya ideal, yang 

mungkin kita sebut sebagai”teori-teori ideal”yaitu teori-teori yang menyodorkan 

pandangan tentang apakah artinya keadilan atau hak-hak moral atau kepentingan 

umum dalam sebuah masyarakat ideal.  
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SMP Muhamadiyah 06 Dau Malang merupakan salah satu sekolah yang 

bersetandar nasional yang ada di kabupaten malang, di mana banyak siswa-siswi 

yang mempunyai berbagai karakter yang berbeda. Dengan berbagai karakter 

tersebut, banyak permasalahan yang muncul di SMP Muhammadiyah 06 Dau 

Malang, seperti tawuran, merokok, membolos dan sebagainya. 

Dengan permasalahan yang terjadi tersebut akan berdampak dengan 

pencapaiaan nilai akademik dan etika moral siswa di SMP Muhammadiyah 06 

Dau Malang. Oleh karena itu perlu ditingkatkan adanya pendidikan etika dan 

moral. 

Berangkat dari latar belakang sebagaimana terurai di atas, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan judul”Peran guru PKn terhadap etika dan moral 

pelajar SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. Alfallahu (2013) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi etika dan moral siswa di SMP Muhamadiyah 06 Dau 

Malang? 

2. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat etika dan moral di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

3. Bagaimana solusi untuk memperbaiki etika dan moral Siswa-Siswi SMP 

Muhamadiyah 06 Dau Malang? 

4. Bagaimana peran Guru PKn terhadap etika dan moral Siswa-Siswi SMP 

Muhamadiyah 06 Dau Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kondisietika dan moral Siswa-Siswi SMP Muhammadiyah 

06 Dau Malang. 

2. Untukmengetahuifaktor pendorong dan penghambat etika dan moral diSMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

3. Untuk mengetahui solusi memperbaiki etika dan moral Siswa-Siswi SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

4. Untuk mengetahui peran Guru PKn terhadap etika dan moral Siswa-Siswi SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang melebar 

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Batasan 

masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan kepada lembaga 

terkaitGuru PKn, Kepala Sekolah, Kesiswaan dan Guru Agama, dan lembaga-

lembaga terkait. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara Teoritis 

1. Memberikan informasi tentang etika dan moral kepada Guru PKn, Kepala 

Sekolah, Kesiswaan, dan Guru Agama. 

2. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam halpendidikan 

etika atau moral. 

3. Memberikan masukan bagi sekolah sebagi pedoman untuk mengambil 

kebijakan dalam hal mengenai etika dan moral. 
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1.5.2 Secara Praktis 

1. Bagi peneliti yaitu peneliti mengetahui upaya Guru PKn dalam menanamkan 

etika dan moral. 

2. Bagi peserta didik yaitu dapat mensosialisasikan etika serta moral. 

3. Bagi sekolah dapat melaksanakan segala kebijakan yang mengarah pada 

pembinaan sikap moral serta etika yang benar. 

4. Bagi seorang pendidik yang ada dilingkungan SMP Muhammadiyah 06 Dau 

Malang harus bekerja keras dalam pembentukan etika dan moral diSMP 

Muhmmadiyah 06 Dau Malang. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

1. Peran adalah Istilah ”peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita 

mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. 

Atau”peran”dikaitkan dengan”apa yang dimainkan”oleh seorang aktor dalam 

suatu drama. Mungkin tak banyak orang tahu, bahwa kata”peran", atau role 

dalam bahasa Inggrisnya,memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. 

Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai 

dengan plot-nya, dengan alur ceritanya,dengan lakonnya. 

Lebih jelasnya kata”peran”atau”role”dalam kamus oxford dictionary 

diartikan:Actor’s part; one’s task or function. Yang berarti aktor; tugas 

seseorang atau fungsi.(Depdiknas, 2005:46) 

2. Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),definisi guru adalah”orang 

yang pekerjaanya, mata pencarian atau profesinya mengajar. Guru merupakan 

sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Jika sifat 

ketiga sifat tersebut tidak melekat seorang guru, maka ia tidak dapat di 
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pandang sebagai guru. Menurut Henry Adam, seperti yang di kutip A. Malik 

Fadjar, (dalam Mujtahid 2009:33)”guru itu berdampak abadi, ia tidak pernah 

tahu, dimana pengaruhya itu berhenti”(Teacher effects eternity, he can never 

tell where his influence stop) 

3. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang meningatkan kita kepada 

nilai dan hak-hak dan kewajiban sustu negara. Haris (2012) 

4. Etika sering di samakan dengan pengertian akhlak dan moral dan ada pula 

ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika islam. Sedangkan kata 

etika sendiri sendiri berasal dari kata latin ethics, dalam bahasa gerik: Ethikos 

is a body of moral principles or values.Ethics arti sebenarnya adalah kebiasaan. 

Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti sekarang. Etika ialah ilmu 

yang membicarakan masalah atau perbuatan tingkah laku manusia.  

Rahmaniyah ( 2010:57 ) 

Di dalam Kamus Istilah Pendidikan dan Umum dinyatakan bahwa etika adalah 

bagian filsafat yang mengajarkan tentang keluhuran budi(baik buruk). 

5. Moral adalah berasal dari bahasa latin mores yang yang berasal dari suku kata 

mos yang berarti adat-istiadat, kelakuan,tabiat, watak akhlak. Aziz ( 1986 : 20 )  

6. Peran Guru PKN terhadap etika dan moral adalah suatu pekerjaan atau profesi 

Guru PKN dalam menanamkan sikap etika dan moral secara baik dan benar. 

Fauzihamzahmuhamad (2011) 


