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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengembang kan 

tugas mempersiapkan 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 kognitif 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. 

              Pendidikan nilai merupakan salah satu hal penting yang perlu untuk 

diberikan kepada peserta didik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) kelompok mata pelajaran agama 

dan akhlak mulia; (b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian; (c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) 

kelompok mata pelajaran estetika; (e) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga 

dan kesehatan. Jika mengacu kepada apa yang tertulis dalam PP No. 19 Tahun 

2005 jelas bahwa salah satu unsur yang harus ada dalam kurikulum pendidikan 

baik pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan 
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menengah bekaitan dengan pendidikan nilai. menengah berkaitan dengan 

pendidikan nilai. 

Kohlberg mengklasifikasikan nilai menjadi dua, yaitu nilai obyektif dan 

nilai subyektif. Nilai obyektif atau nilai universal yaitu nilai yang bersifat 

instrinsik, yakni nilai hakiki yang berlaku sepanjang masa secara universal. 

Termasuk dalam nilai universal ini antara lain hakikat kebenaran, keindahan dan 

keadilan. Adapaun nilai subyektif yaitu nilai yang sudah memiliki warna, isi dan 

corak tertentu sesuai dengan waktu, tempat dan budaya kelompok masyarakat 

tertentu. Menurut Kosasih Djahiri (1999) nilai (value) adalah harga, makna, isi 

dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, 

sehingga bermakna secara fungsional. Berdasar pengertian ini nilai difungsikan 

sebagai sarana untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan 

seseorang. Nilai dapat juga diartikan sebagai kualitas atau harga sesuatu. Artinya, 

sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu itu secara intrinsik memang 

berharga.  

Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai ke dalam diri siswa (Ruminiati, 2007: 30). 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan 

dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila atau budaya bangsa Indonesia 

seperti yang tertuang dalam kurikulum PKn. Pelaksanaan pendidikan nilai di 

sekolah (dalam pembelajaran PKn) selain dapat melalui taksonomi Bloom 

(kognitif, psikomotrik, dan afektif), juga dapat dilakukan atau melalui jenjang 

afektif yang dikemukakan oleh Kratzwol (Ruminiati, 2007: 30) berupa: 
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penerimaan nilai (receiving), penanggapan nilai (responding), penghargaan nilai 

(valuing), pengorganisasian nilai (organization), karakterisasi nilai 

(characterization). 

Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang 

memuat pendidikan moral memiliki tugas untuk menjadikan anak manusia 

bermoral baik dan manusiawi. Ada beberapa tokoh atau pakar yang 

mengembangkan pembelajaran nilai moral dengan tujuan membentuk watak atau 

karakter anak. Salah satu pakar yang mencoba menerapkan cara atau strategi 

dalam membentuk watak atau karakter anak adalah Thomas Lickona. Dalam 

pandangan Lickona (1992: 219) watak atau karakter anak dapat dibentuk atau 

dikenal dengan educating for character. Dalam pembentukan karakter tersebut, 

Lickona mengacu pada pemikiran filosof Michael Novak yang berpendapat bahwa 

watak atau karakter seseorang dibentuk melalui tiga aspek meliputi: moral 

knowing, moral feeling, dan moral behavior. 

 Melalui tiga kerangka berpikir tersebut hasil pembentukan sikap atau 

karakter anak dapat dilihat. Masing-masing aspek dalam tiga kerangka 

pembentukan moral anak yang dikemukakan Lickona di atas memiliki unsur atau 

aspek-aspek tersendiri. Aspek konsep moral (moral knowing) mencakup 

kesadaran moral (moral awarness), pengetahuan nilai moral (knowing moral 

value), pandangan ke depan (perspective taking), penalaran moral (moral 

reasoning), pengambilan keputusan (decision making), dan pengetahuan diri (self 

knowledge). Aspek sikap moral (moral feeling) meliputi: kata hati (conscience), 

rasa percaya diri (self esteem), empati (emphaty), cinta kebaikan (loving the 

good), pengendalian diri (self control), dan kerendahan hati (huminity). Aspek 
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perilaku moral (moral behavior) mencakup: kemampuan (compalance), kemauan 

(will), dan kebiasaan (habbit). 

          Salah satu nilai moral yang harus ditanamkan pada anak sejak dini adalah 

nilai moral kedisiplinan. Menurut kamus umum bahasa indonesia karangan W.J.S. 

Poerwadarminta (2007: 296) disiplin mengandung arti ketaatan pada aturan dan 

tata tertib. Istilah ini biasa dipakai dalam dunia kemiliteran. Dalam bahasa Inggris 

displin (discipline) berarti ketertiban, dan sering digunakan di sekolah sehingga 

muncul istilah ketertiban dalam sekolah (Hassan Shadily, 2002: 185). Dari  

pengertian tentang disiplin di atas dapat disimpulkan bahwa kedisplinan adalah 

perilaku atau sikap mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku. Apabila tata 

tertib atau peraturan tersebut diberlakukan di sekolah berati kedisiplinan 

dimaksudkan perilaku mentaati aturan yang berlaku di sekolah.  Dengan berbekal 

sikap disiplin yang ada pada diri seorang anak akan berpengaruh terhadap aspek 

kepribadian anak yang positif lainnya.  

        Aturan  yang diterapkan kepada anak akan membatasi anak untuk bisa 

menahan diri dan tidak bersifat impulsive. Anak akan belajar bahwa tidak semua 

keinginan-keinginannya itu selalu bisa terpenuhi, mengingat apa yang menjadi 

keinginannya selalu ada batasnya. Anak juga akan memiliki komitmen atas apa 

yang dilakukannya, taat pada aturan dan tidak bersikap semaunya sendiri. Manfaat 

lainnya yang diperoleh adalah anak akan belajar untuk memilih mana yang baik 

dan mana yang buruk.  Mengingat pentingnya perilaku berdisiplin dalam 

kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya untuk menanamkan 

kedisiplinan pada setiap anggota 7 masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki 

peran penting untuk menanamkan kedisiplinan adalah lembaga pendidikan. 
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Melalui pendidikan baik pendidikan formal, informal, maupun non formal 

kedisiplinan dapat diterapkan dengan baik. Ketiga bentuk pendidikan tersebut 

yang paling memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai moral kedisiplinan 

adalah pendidikan formal yang meliputi TK, SD, SMP, dan SMA. Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu jenjang pendidikan yang juga 

mengemban tugas untuk membelajarkan nilai kepada semua peserta didiknya. 

Siswa SMP merupakan siswa yang sudah memasuki masa remaja, dimana masa 

remaja merupakan masa mencari identitas diri, masa mencari dan mendapatkan 

peran dalam masyarakat. Masa remaja merupakan masa yang kritis. Dalam masa 

ini kadang-kadang terjadi anak bertingkah laku yang aneh-aneh hanya dengan 

tujuan mendapatkan perhatian dari masyarakat di sekitarnya. Padahal apa yang 

dilakukan itu bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. 

          Salah satu mata pelajaran dalam jenjang pendidikan di SMP adalah mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dalam mata pelajaran PKn salah 

satu ruang lingkupnya adalah norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam 

kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, 

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan 

internasional. Salah satu kompetensi dasarnya siswa diharapkan mampu 

menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari uraian yang telah 

dikemukakan di atas dapat dirumuskan permasalahan tentang bagaimana upaya 

penanaman nilai moral kedisiplinan pada siswa SMP melalui mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan? Kemudian adakah kendala yang dihadapi oleh 
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guru PKn dalam menanamkan nilai moral kedisiplinan tersebut? Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkap kedua hal tersebut. Secara teoritis, penelitian yang 

dilakukan ini diharapkan dapat 8 menambah khasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya bidang pendidikan moral. Selain itu juga untuk merangsang 

dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini. Sementara secara praktis, penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi guru dalam memilih metode yang tepat untuk menanamkan nilai 

moral kedisiplinan untuk siswa SMP. Dengan mengetahui tentang metode 

penanaman nilai moral yang tepat untuk diterapkan kepada peserta didiknya, 

diharapkan nantinya anak-anak akan memiliki moralitas yang baik dan dapat 

menjadi anak yang menyejukan pandangan mata kedua orang tua (qurrota a’yun). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan masalahnya adalah 

a. Bagaimana peranan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam 

Perkembangan Nilai-nilai Moral peserta didik di SMP Muhammadiyah 06 

Dau Malang? 

b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam Perkembangan Nilai-nilai 

Moral peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

c. Bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala dalam  

Perkembangan Nilai-nilai Moral peserta didik melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn)di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan peranan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam 

Perkembangan  Nilai-nilai Moral peserta didik di SMP Muhammadiyah 06 Dau 

Malang. 

b. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Perkembangan Nilai-nilai 

Moral peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang. Mendeskripsikan solusi yang diambil untuk 

mengatasi kendala-kendala dalam Perkembangan Nilai-nilai Moral peserta didik 

melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)di SMP Muhammadiyah 06 Dau 

Malang. 

1.4  Batasan Masalah 

         Untuk menghindari kesalahan persepsi atau pembahasan yang melebar 

pada penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Penelitian ini 

berjudul “Perkembangan Nilai-nilai Moral dalam pembelajaran PKN di SMP 

MUHAMMDIYAH 06 Dau Malang” batasan masalah pada penelitian ini ada 

pada lembaga terkait seperti  Guru PKn, peserta didik, dan lembaga-lembaga 

lainnya yang terkait. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

memungkinkan dikembangkan lebih lanjut menjadi teori guna menambah ilmu 

pengetahuan yang bisa digunakan oleh peneliti yang akan datang dan sebagai 

bahan acuan terutama bagi program Pendidikan Kewarganegaraan dalama 
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mengkaji peran Pendidkan Kewarganegaraan terhadap perkembangan nilai-nilai 

moral peserta didik serta dapat dijadikan sebagai acuan pemikiran dalam dunia 

pendidikan saat ini dan dunia pendidikan di masa yang akan datang. 

Adapun manfaatnya antara lain : 

a. Memberikan informasi tentang perkembangan nilai-nilai moral kepada 

Guru PKn, dan Sekolah 

b. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam hal 

pendidikan nilai moral 

c. Sebagai masukan dan pedoman untuk sekolah dalam hal mengambil 

kebijakan mengenai pendidikan nilai moral pserta didik 

d. Sebagai masukan dan pedoman untuk guru mata pelajaran PKn dalam hal 

mengambil kebijakan mengenai perkembangan nilai-nilai moral peserta 

didik 

1.5.2 Secara Praktis 

Adapun manfaatnya diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 

Pihak yang dimaksud adalahsebagai berikut: 

a. Bagi peneliti 

Diharapkan menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya yang 

sejenis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengadakan penelitian yang sejenis serta 

sebagai bahan masukan agar memahami peran Pendidikan 

Kewarganegaraan terhadap perkembangan nilai-nilai moral peserta 

didik 
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b. Bagi Guru 

  Sebagai bahan informasi untuk memahami peran 

Pendidikan Kewarganegaraan terhadap perkembangan nilai-nilai 

moral peserta didik 

c. Bagi peserta didik SMP  Muhammadiyah 1 06 Dau Malang 

  Diharapakan penelitian ini  dapat membentuk nilai moral 

peserta didik SMP Muhammadiyah06  Dau Malangsehingga tidak 

terjadi masalah-masalah ataupun penyimpangan lagi, sehingga 

berakibat baik pada perkembangan nilai akademik dan nilai moral 

peserta didik 

d. Bagi Jurusan Civic Hukum (PKn) 

Sebagai bahan referensi dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

perkembangan nilai-nilai dan moral peserta didik. 

1.6  Penegasan Istilah 

1.6.1 Perkembangan Nilai-nilai Moral Pembelajaran Pkn 

               Sebelum memahami pengertian perkembangan moral maka 

terlebih dahulu perlu dipahami pengertian moral. Menurut Purwadarminto 

(dalam Sunarto, 2008) moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan 

dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral berkaitan dengan 

kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang 

salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku.  

Santrock mengemukakan pengertian moralitas yaitu perilaku proporsional 

ditambah beberapa sifat seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan 
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terhadap hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kolhberg (dalam 

Santrock, 2002:370) menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan 

terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap.  

             Perkembangan moral (moral development) berkaitan dengan 

aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia 

dalam interaksinya dengan orang lain. Dalam mempelajari aturan-aturan 

ini para pakar perkembangan akan menguji tiga bidang yang berbeda 

yaitu: (1) Bagaimana anak-anak bernalar atau berpikir tentang aturan-

aturan untuk perilaku etis; (2) Bagaimana anak-anak sesungguhnya 

berperilaku dalam keadaan bermoral; (3) Bagaimana anak merasakan hal-

hal moral itu. Perkembangan moral (moral development) melibatkan 

perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan 

prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya 

bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal (nilai 

dasar dalam diri seseorang dan makna diri) dan dimensi interpersonal (apa 

yang seharusnya dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang orang 

lain) (King, Menurut Piaget (dalam Slavin, 2008:69) 

 Sebagaimana kemampuan kognitif, Piaget berpendapat bahwa 

perkembangan moral berlangsung dalam tahap-tahap yang dapat 

diprediksi, yakni dari tipe penalaran moral yang sangat egosentris ke tipe 

penalaran moral yang didasarkan pada sistem keadilan berdasarkan 

kerjasama dan ketimbalbalikan. Piaget menamai tahap pertama 

perkembangan moral sebagai moralitas heteronom; hal ini juga disebut 

tahap “realisme moral” atau “moralitas paksaan”. Heteronom berarti 
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tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh orang-orang lain. Selama 

periode ini, anak-anak yang masih muda terus menerus diberitahu tentang 

apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran 

aturan diyakini membawa hukuman otomatis. Keadilan dilihat sebagai 

sesuatu yang otomatis, dan orang-orang yang jahat pada akhirnya akan 

dihukum. Piaget juga menggambarkan anak-anak pada tahap ini menilai 

moralitas perilaku berdasarkan konsekuensi-konsekuensi berikutnya. 

Mereka menilai perilaku sebagai sesuatu yang jahat kalau hal itu 

menghasilkan konsekuensi negatif sekalipun maksud semula pelakunya 

adalah baik. 

           Piaget menemukan bahwa anak-anak usia 10 atau 12 tahun 

cenderung mendasarkan penilaian moral pada maksud pelakunya alih-alih 

konsekuensi tindakan tersebut. Tahap kedua ini dinamakan aturan 

moralitas otonomi atau “moralitas kerja sama”. Moralitas tersebut muncul 

ketika dunia sosial anak itu berkembang hingga meliputi makin banyak 

teman. Dengan terus-menerus berinteraksi dan bekerja sama dengan anak-

anak lain, gagasan anak tersebut tentang aturan dan kerena itu juga 

moralitas mulai berubah. Kini aturan adalah apa yang kita buat sebagai 

aturan. Hukuman atas pelanggaran tidak lagi otomatis tetapi harus 

diberikan dengan pertimbangan maksud pelanggar dan lingkungan yang 

meringankan. Anak mengalami kemajuan dari tahap moralitas heteronom 

ke tahap moralitas otonom dengan perkembangan struktur kognitif tetapi 

juga karena interaksi dengan teman-teman yang mempunyai status yang 

sama. Dia percaya bahwa menyelesaikan konflik dengan teman-teman 
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memperlemah sikap anak-anak mengandalkan otoritas orang dewasa dan 

meningkatkan kesadaran mereka bahwa aturan padat diubah dan 

seharusnya ada hanya sebagai hasil persetujuan bersama. 2006). 

1.6.2 Peserta Didik  

Secara bahasa peserta didik adalah orang yang sedang berada pada 

fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, 

pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta 

didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan yang 

menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis. 

 Abdul Mujib (2006:103) mengatakan berpijak pada paradigma 

“belajar sepanjang masa”, maka istilah yang lebih tepat untuk menyebut 

individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik bukan anak didik.  

Lebih lanjut Abdul Mujib mengatakan peserta didik cakupannya sangat 

luas, tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi mencakup orang dewasa. 

Sementara istilah anak didik hanya mengkhususkan bagi individu yang 

berusia kanak-kanak. Penyebutan peserta didik mengisyaratkan tidak 

hanya dalam pendidikan formal seperti sekolah, madrasah dan sebagainya 

tetapi penyebutan peserta didik dapat mencakup pendidikan non formal 

seperti pendidikan di masyarakat, majlis taklim atau lembaga-lembaga 

kemasyarakatan lainya. 

          Lain halnya dengan Ahmad Tafsir (2006:164-165) berpendapat 

bahwa istilah untuk peserta didik adalah murid bukan pelajar, anak didik 

atau peserta didik. Beliau berpendapat bahwa pemakaian murid dalam 

pendidikan mengandung kesungguhan belajar, memuliakan guru, 
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keprihatinan guru terhadap murid. Dalam konsep murid ini terkandung 

keyakinan bahwa mengajar dan belajar itu wajib, dalam perbuatan 

mengajar dan belajar terdapat keberkahan tersendiri. Pendidikan yang 

dilakukan oleh murid dianggap mengandung muatan profane dan 

transcendental. 

          Lebih lanjut Ahmad Tafsir mengatakan, sebutan murid lebih umum 

sama halnya dengan penyebutan anak didik dan peserta didik. Istilah 

murid memiliki ciri khas tersendiri dalam  ajaran Islam. Istilah murid ini 

pertama kali diperkenalkan oleh kalangan sufi. Istilah murid dalam 

taSawuf mengandung pengertian orang yang sedang belajar, menyucikan 

diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Hubungan antara guru dan murid 

adalah hubungan searah. Pengajaran berlangsung dari subjek (guru) ke 

objek (murid). Dalam ilmu pendidikan hal seperti ini disebut pengajaran 

berpusat pada guru.  Murid dalam pengertian pendidikan umum adalah 

ialah tiap kelompok atau sekelompok individu yang menerima pengaruh 

dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan 

pendidikan. Murid dalam pengertian pendidikan secara khusus adalah anak 

yang belum dewasa yang menjadi tanggung jawab pendidik (Barnadib, 

1989:1). 

 Abuddin Nata (2005:131) mengatakan dari segi kedudukannya, 

anak didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses 

perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. 

Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke 

arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Dalam pandangan lebih moderen, 
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anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, 

melainkan harus perlakukan sebagai subjek pendidikan. Karena hal ini 

dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah 

dalam proses belajar mengajar. 

1.6.3 SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang 

    Smp Muhammadiayah 06 Dau-Malang terletak di desa Jetis 

kelurahan Mulyoagung kecamatan Dau Kabu[aten Malang. Dari arah 

landungsari ke barat 1 km ke batu. Dari jalan raya 200 M. Tepatnya di 

jalan Embong Anyar ( Jl Margobasuki No 48 ).  


