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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran. Teori Peran

adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap

sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial

(misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak,

kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan

memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku

dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah

konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.

Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario

yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran

setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah `tertulis”

seorang Presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana,

seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga

sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu,

anak, mantu, mertua dan seterusnya.
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Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan

harmoni, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh

penonton dan ditegur sutradara.

Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori

Peran. “Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi

aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh

budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan

pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam

kehidupan sehari-hari”.

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya

sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya,

diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter.

Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang

datang kepadanya.Perilaku ditentukan oleh peran sosial. Begitu juga dengan

seorang guru, selain ia sebagai pengajar di sekolah menyampaikan materi

pembelajaran, guru juga harus menjadi sosok teladan yang bisa dijadikan

contoh oleh muridnya.

Berkenaan dengan paragraf diatas, dapat dikatakan antara aktor dan target

saling berhubungan dengan interaksi sosial. Dimana dalam interaksi tersebut

terdapat hubungan antara Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dengan peserta didik yang terjadi dalam

lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
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1. Pengertian Peran

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang

diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya

dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari

dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari

perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu.

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran

menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial

atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.

Menurut  Biddle  dan  Thomas dalam Arisandi,  peran  adalah

serangkaian  rumusan yang membatasi  perilaku-perilaku  yang

diharapkan  dari  pemegang  kedudukan  tertentu. Misalnya  dalam

keluarga,  perilaku  ibu  dalam  keluarga  diharapkan  bisa  memberi

anjuran,  memberi  penilaian,  memberi  sangsi  dan  lain-lain.

Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (role) adalah perilaku yang

diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran

yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968)

dinamakan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi

masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh

hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran

tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang

yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan,

mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-
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aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat

memiliki struktur sosial yang berbeda pula.

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari

seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah

perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut.

Sedangkan menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan

peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau tempat seseorang dalam masyarakat.Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang
penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa “peranan

didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat

dari orang yang menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut

sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran

adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang

dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang

sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat

disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa

tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan

lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi

sosial.
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Adapun faktor-faktor penyesuaian peran yang mempengaruhi dalam

menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan, yaitu :

a) Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran.

b) Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang

dilakukan.

c) Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban.

d) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.

e) Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidak sesuaian

perilaku peran.

f) Proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan

melindungi diri dari rasa bersalah.

Menurut Horton dan Hunt (1993), “seseorang mungkin tidak

memandang suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang

lain memandangnya”. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi

bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang

mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut,

karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor

ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang

memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama.

Dapat dikatakan seseorang menjalankan suatu peran tertentu dengan

cara yang berbeda-beda, dalam hal ini seperti guru matematika dalam

melakukan peran nya akan sangat terlihat berbeda dengan guru agama

dalam melakukan peran nya, hal ini menggambarkan bahwa peran itu
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bersifat status sosial yang dimana seseorang yang mendapatkan status

sosial tersebut melakukannya dengan cara yang berbeda-beda.

2. Pengertian Guru

Pengertian Guru, Kata guru menurut kamus umum bahasa Indonesia

berbunyi sebagai berikut: Guru adalah orang yang kerjanya mengajar

seperti guru agama, guru Bantu, guru besar, maha guru, guru kepala dan

guru mengaji. Pengertian guru seperti disebutkan pada defenisi menurut

kamus di atas, sebenarnya merupakan pengertian yang global. Namun

untuk lebih mengkhusus pengertian kita tentang guru secara rinci,

berikut disajikan defenisinya. Guru adalah :

1. Seorang anggota masyarakat yang berkompeten dan

memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan tugas pengajaran

transfer nilai kepada murid.

2. Suatu jabatan profesional melaksanakan atas dasar kode etik

profesi.

3. Suatu kedudukan fungsional melaksanakan tugas atau tanggung

jawab sebagai pengajar, pemimpin dan orang tua.

Menurut pepatah jawa, Guru adalah digugu lan ditiru yang berarti

bahwa guru merupakan sosok yang menjadi panutan bagi siswanya dan

masih ada banyak pepatah yang berhubungan dengan guru lainnya

walaupun intinya sama.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi guru:

a. UU RI NO 14 TAHUN 2005
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Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

b. SUPRIYADI, 1999

Guru adalah orang yang berilmu, berakhlak, jujur dan baik hati,

disegani, serta menjadi teladan bagi masyarakat.

c. SYAIKH MUHAMMAD

Guru adalah tauladan dalam akhlaknya yang baik dan perangainya

yang mulia.

d. OEMAR HAMALIK, 2003

Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan

dan menuntun murid-murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan

belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang

diinginkan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional dalam ayat 3 dijelaskan lebih lanjut bahwa “Pendidik yang

mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan

pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen”

(Anonim, 2007: 88).

Guru dalam hal ini adalah pendidik yang mengajar pada satuan

pendidikan di sekolah. Sardiman A.M. (2004: 125) berpendapat bahwa

“Guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus
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berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai

tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin

berkembang”.

Berkaitan dengan guru, Pemerintahan mengeluarkan suatu peraturan

yang mengatur tentang guru tersebut yang mana terdapat pada pasal 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang

Guru dan Dosen menyebutkan bahwa: “Guru adalah pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah” (Anonim, 2007: 85).

Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk

pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang

kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi

meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan

dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan

pada siswa.

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan dirinya

sebagai orang tua ke dua. Dimana ia harus menarik simpati dan menjadi

idola para siswanya. Adapun yang diberikan atau disampaikan guru

hendaklah dapat memotivasi hidupnya terutama dalam belajar. Bila
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seorang guru berlaku kurang menarik, maka kegagalan awal akan

tertanam dalam diri siswa.

Menjadi seorang guru menurut Zakiah Darajat (1992: 41)

“bahwa seorang guru harus memenuhi beberapa persyaratan seperti
di bawah ini:
1) Takwa kepada Allah SWT
2) Berilmu
3) Sehat jasmani
4) Berkelakuan baik

Untuk itu menjadi guru di Indonesia harus memenuhi beberapa

persyaratan, yakni berijazah, profesional, sehat jasmani dan rohani,

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, serta berjiwa

nasional.

Untuk menjadi seorang guru, guru merupakan orang yang bertanggung

jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Sesungguhnya guru yang

bertanggung jawab memiliki sifat diantaranya adalah :

a. Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan.

b. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira (tugas

bukan menjadi baginya)

c. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya.

d. Menghargai orang lain, termasuk anak didik.

e. Bijaksana dan hati-hati (tidak nekat atau sembrono)

f. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Jadi guru harus bertanggung jawab atas segala sikap , tingkah laku dan

perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik.
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Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak

didik agar menjadi orang yang bersusila yang cakap, berguna bagi

agama, nusa dan bangsa di masa yang akan datang.

3. Peran Guru

Peran guru sebagai pendidik (nurturer) merupakan peran-peran yang

berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan

(supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta

tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu

menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam

keluarga dan masyarakat.

Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan

perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih

lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan

orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan,

pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan untuk perkawinan dan

hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal

dan spiritual.

Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan

anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus

mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak

menyimpang dengan norma-norma yang ada.

Mahatma Gandhi memperingatkan tentang salah satu tujuh dosa fatal,
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yaitu jika “education without character” (pendidikan tanpa karakter) .

Dr. Martin Luther King “mengatakan pendidikan plus karakter itu

adalah tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya”.  Theodore Roosevelt

berpendapat: “To educate a person in mind and not in morals is to

educate a menace to society” (Mendidik seseorang pada aspek

kecerdasan otak dan tanpa aspek moral adalah ancaman mara-bahaya

kepada masyarakat pendidikan). Menghindari tantangan tekanan etika

dikehidupannya kelak anak, dibutuhkan kebajikan-kebajikan utama

yang akan melindungi agar anak tetap berada di jalan yang benar.

Semua dapat diajarkan, dicontohkan, disadarkan, serta  akan

mendorong anak mencapai sikap baik seumur hidup, dengan tujuh

kebajikan utama yakni:

1. Empati;

2. Hati nurani;

3. Kontrol diri;

4. Rasa hormat;

5. Kebaikan hati;

6. Toleransi dan

7. Keadilan.

Dengan demikian pendidikan yang baik bukan hanya membentuk siswa

memiliki kecerdasan otak saja, melainkan harus membentuk siswa

memiliki kecerdasan moral yang baik pula, yang dapat dilakukan

dengan memberikan tujuh kebajikan utama yang disebutkan diatas.Oleh

karena itu peran guru sangatlah penting dalam melakukan tugas yang
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sangat mulia ini.

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali

Ibrahim Akbar, 2000), “Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan

hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen

oleh soft skill, ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-

mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi

lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill).”

Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih

banyak didukung kemampuan (soft skill) daripada (hard skill). Hal ini

mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik sangat

penting untuk ditingkatkan.

Berdasarkan paragraf di atas perlu adanya peran dari guru sebagai

pendidik yang memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengawasan

secara baik dan terorganisir agar dapat memberikan pengaruh yang

cukup baik terhadap perkembangan perilaku moral siswa di lingkungan

rumah, sekolah dan masyarakat di sekitarnya.

Paul Suparno (2004: 26-27) berpendapat bahwa “Peran guru itu ada

dua: mendidik dan mengajar”. Mendidik artinya mendorong dan

membimbing siswa agar maju menuju kedewasaan secara utuh. Salah

satu peran guru adalah sebagai pendidik, guru diharapkan dapat

membantu siswa membentuk kepribadianya secara utuh mencangkup

kedewasaan intelektual, emosional, sosial, fisik, spiritual, dan moral.



23

Adapun mengajar artinya membantu dan melatih siswa agar mau

belajar untuk mengetahui sesuatu dan mengembangkan pengetahuan.

Peran guru yang kedua sebagai pengajar. Secara umum tugas mengajar

dijelaskan sebagai tugas membantu siswa agar mereka dapat belajar dan

akhirnya mengerti bahan yang sedang dipelajari secara benar.

Dengan demikian siswa akan menjadi semakin bertambah

pengetahuannya. Secara ringkas peran guru sebagai fasilitator dan

moderator dalam membantu siswa belajar secara konstruktivistik

diterapkan dalam tindakan-tindakan: “Kegiatan sebelum guru mengajar,

selama proses pembelajaran dan sesudah proses pembelajaran” (Paul

Suparno, 2004: 34-36).

Kegiatan sebelum mengajar guru telah menyiapkan bahan yang akan

diajarkan serta mempelajari keadaan siswa untuk mempermudah dalam

menyampaikan pengetahuan. Tugas guru selama proses pembelajaran,

yaitu mengajak siswa aktif untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan

pikiran dan gagasan siswa serta menerima jawaban alternatif dari

masing-masing siswa. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan PR

maupun tes untuk memperdalam kemempuan siswa dalam berfikir

bukan hafalan semata.

Adapun sikap yang perlu dimiliki oleh guru dalam berperan sebagai

fasilitator dan moderator pada pembelajaran konstruktivistik, yaitu

menganggap siswa bukan tabu rasa, menciptakan kelas yang aktif untuk

kegiatan tanya jawab maupun diskusi. Sardiman A. M (2004: 145-146)
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berpendapat bahwa “Peran guru dalam kegiatan belajar-mengajar

berperan sebagai fasilitator, informator, organisator, mediator,

motivator, inisiator, transmitter dan evaluator”.

Tugas guru sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas dan

kemudahan dalam proses belajar-mengajar dengan menciptakan

suasana kegiatan belajar yang efektif. Peran guru sebagai informator

menjadi pelaksana cara mengajar dan sumber informasi kegiatan

akademik bagi siswa. Guru sebagai organisator yaitu mengelola

kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain.

Guru sebagai mediator menjadi penengah dalam menengahi atau

memberi jalan keluar kemacetan dalam kegiatan diskusi siswa.

Peran guru sebagai motivator yaitu meningkatakan dan memberikan

dorongan untuk mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan aktifitas

dan kreativitas. Guru sebagai inisiator menjadi pencetus ide-ide kreatif

dalam proses belajar yang dapat dicontoh oleh siswanya. Guru bertugas

sebagai transmitter yang bertindak selaku penyebar kebijaksanaan

pendidikan dan pengetahuan. Guru bertugas sebagai evaluator untuk

menilai siswa dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya

sebagai penentukan keberhasilan prestasi siswa pada kegiatan

pembelajaran.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

peranan guru dalam pembelajaran sebagai pengajar dan pendidik.

Peranan guru sebagai pengajar bertindak sebagai fasilitator, informator,
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organisator, mediator, transmitter, evaluator. Sedangkan peranan guru

sebagai pendidik meliputi peranan guru sebagai pemberi contoh

keteladanan (inisiator), memberikan motivasi kepada siswa (motivator),

dan memberikan layanan bimbingan belajar serta memberikan

bimbingan masalah pribadi siswa (pengarah).

Ada beberapa peran guru yang dikemukakan oleh para ahli seperti

dibawah ini:

a) Havighurst menjelaskan bahwa peran guru disekolah sebagai

pegawai (employee) dalam hubungan kedinasan sebagai

bawahan (subordinate) terhadap atasannya, sebagai kolega

dalam hubungannya dengan teman sejawat, sebagai mediator

dalam hubungannya dengan anak didik, sebagai pengatur

disiplin, evaluator, dan pengganti orang tua.

b) Prey Katz menggambarkan peran guru sebagai komunikator,

sahabat yang dapat memberikan nasehat-nasehat, motivator

sebagai pemberi dorongan dan inspirasi, pembimbing dalam

pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai moral,

dan menguasai bahan yang akan diajarkan.

c) Federasi dan Organisasi Profesional Guru Sedunia,

mengungkapkan bahwa peran guru disekolah tidak hanya

sebagai transmiter dari ide tetapi juga berperan sebagai

transformer dan katalisator dari nilai dan sikap.

d) James W. Brown, mengemukakan bahwa tugas dan peran guru

antara lain tugas dan peranan guru antara lain menguasai dan
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mengembangkan materi pembelajaran, merencana dan

mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan

mengevaluasi kegiatan siswa.

Sebagai seorang pendidik yang memahami fungsi dan tugasnya, guru

khususnya ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar,

disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan dan

pada kondisi itu pula ia belajar memersosialisasikan sikap keguruan

yang diperlukannya. Seorang yang berpribadi khusus yakni ramuan dari

pengetahuan sikap danm keterampilan keguruan yang akan

ditransformasikan kepada anak didik atau siswanya.

Guru yang memahami fungsi dan tugasnya tidak hanya sebatas dinding

sekolah saja, tetapi juga sebagai penghubung sekolah dengan

masyarakat yang juga memiliki beberapa tugas menurut Rostiyah

(dalam Djamarah, 2000 : 36) mengemukakan bahwa fungsi dan tugas

guru profesional adalah :

1) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa
kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.

2) Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita
dan dasar negara kita Pancasila.

3) Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai
dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan
keputusan MPR No. 2 Tahun 1983 Sebagai prantara dalam
belajar Guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak
didik ke arah kedewasaan.

Dalam hal ini, guru memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan

yang baik untuk siswa guna mencapai tujuan pendidikan yaitu

mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran guru sangat penting dalam
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pelaksanaan proses belajar mengajar serta tercapainya tujuan

pendidikan. Dalam hubungannya dengan mengembangkan kecerdasan

moral, maka peran guru sangatlah penting.

4. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

4. 1. Pengertian

Secara bahasa, istilah “Civic Education” oleh sebagian pakar

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan

Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah “Pendidikan

Kewargaan” diwakili oleh Azra dan Tim ICCE (Indonesian Center for

Civic Education) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, sebagai

pengembang Civic Education pertama di perguruan tinggi. Penggunaan

istilah “Pendidikan Kewarganegaraan” diwakili oleh Winataputra dkk

dari Tim CICED (Center Indonesian for Civic Education), Tim ICCE

(2005: 6).

Menurut Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007:4), mengemukakan

bahwa Citizenship education or civics education didefinisikan sebagai

berikut:

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass
the preparation of young people for their roles and responsibilities
as citizens and, in particular, the role of education (trough
schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses

penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung

jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan
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termasuk di dalam nya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam

proses penyiapan warga negara tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah

Mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga
negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan
kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas,
terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
NRI 1945.

Perilaku-perilaku yang dimaksud di atas seperti yang tercantum di

dalam penjelasan Undang-Undang tentang sistem Pendidikan Nasional,

Pasal 39 ayat 2, yaitu

Perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan
agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab,
perilaku yang bersifat persatuan bangsa dalam masyarakat yang
beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan.

Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan

bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga

perbedaan pemikiran, pendapat, atau kepentingan di atas melalui

musyawarah dan mufakat serta perilaku yang mendukung upaya untuk

mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang

diwajibkan untuk kurikulum di jenjang pendidikan dasar, menengah,

dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi, sebagaimana

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sisdiknas pasal 37.  Berdasarkan hal tersebut PKn tidak bisa

dianggap remeh karena merupakan mata pelajaran yang diwajibkan,
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sehingga upaya-upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran PKn di

sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi harus terus ditingkatkan.

Sebagai suatu mata pelajaran yang ada dalam kurikulum sekolah,

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi yang harus diemban. Di

antara misi yang harus diemban adalah sebagai pendidikan dasar untuk

mendidik warga negara agar mampu bertindak sesuai dengan norma-

norma yang berlaku di masyarakat secara baik dan universal.

Berkenaan dengan paragraf di atas, dapat dikatakan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan atau di singkat PKn merupakan salah satu mata

pelajaran yang penting dalam suatu jenjang pendidikan, karena dalam

mata pelajaran Pkn perkembangan moral budi pekerti anak sangat

ditekankan. Berdasarkan modul Kapita Selekta PKn (2006: 7)

Pengertian PKn adalah :

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk
mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang
berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat
diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari
siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat,
warga negara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang
membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan
kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara
dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat di lihat bahwa PKn

merupakan suatu mata pelajaran yang membekali siwa dengan budi

pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan

hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan

bela negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan
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nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar

menjadi warga negara yang mampu diandalkan oleh bangsa dan negara.

Jadi, pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu

wahana untuk dapat menciptakan warga negara Indonesia yang

memiliki perilaku yang mencerminkan nilai luhur Pancasila yang

berakar pada budaya bangsa Indonesia.

Adapun substansi kajian PKn terdiri dari:

a. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge)

mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Secara rinci materi

Pendidikan Kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang

prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non

pemerintahan, identitas nasional, pemerintah berdasarkan hukum

(rule of law) peradlian yang bebas dan objektif, sejarah nasional,

hak dan tanggung jawab warga negara, HAM dan hak politik.

b. Dimensi Keterampilan Warga Negara (civic skill) yaitu

menyangkut keterampilan dalam berpartisipasi di dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peserta

didik harus diberikan kesempatan untuk ikut mewujudkan

masyarakat madani, keterampilan mempengaruhi, keterampilan

memonitoring jalannya pemerintahan, keterampilan dalam

memecahkan masalah sosial, keterampilan berkoalisi, dan

keterampilan dalam mengelola konflik.

c. Dimensi Nilai Kewarganegaraan (civic value) mencakup percaya

diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma, dan nilai
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luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual,

kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan

berkumpul, perlindungan terhadap minoritas dan sebagainya.

Dimensi-dimensi tersebut tidak terdapat berdiri sendiri dan merupakan

suatu kesatuan yang utuh dan bulat, karena Pendidikan

Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang

peran penting dalam membentuk warga negara yang baik, berakhlak,

dan bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

4. 2. Tujuan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan

wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah

air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta

ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang

sedang dan mengkaji dan akan menguasai imu pengetahuaan dan teknologi

serta seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia

indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh,

profesional, bertanggung  jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan

rohani.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap

mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap

ini disertai perilaku yang:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa serta

menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
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2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masnyarakat berbangsa dan

bernegara.

3. Rasional, dinamis, dan sabar akan hak dan kewajiban warga negara.

4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk

kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

4. 3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan sendiri meliputi aspek-aspek,

yakni:

a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,

Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

b. 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.

c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, hak dan

kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional

HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.

d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, harga diri

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan
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mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri ,

persamaan kedudukan warga negara.

e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi

yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di

Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.

f. Kekuasan dan politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan,

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan

sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat

madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

g. Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan

ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara,

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila

sebagai ideologi terbuka.

h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri

Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan

internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi

globalisasi.

Dari aspek tersebut di atas Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu

mata pelajaran yang membentuk warga negara untuk dapat menjaga

persatuan dan kesatuan wilayah NKRI sebagai landasan bela negara,

mematuhi peraturan hukum, nilai dan norma dalam masyarakat dalam

lingkungan nya, memahami konstitusi negara, berpartisipasi politik,

pengamalan nilai pancasila dan menjadi warga negara yang siap

bersosialisasi dalam masyarakat global.
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4. 4. Fungsi

Fungsi dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Tim Direktorat

Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2006: 11)

menyebutkan

“fungsi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai wahana untuk
membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter
yang setia kepada bangsa Indonesia dengan merefleksikan dirinya
dengan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

5. Kecerdasan Moral

a. Pengertian Kecerdasan

Definisi kecerdasan bisa anda temukan di Kamus Besar Bahasa

Indonesia yaitu perihal cerdas; perbuatan mencerdaskan;

kesempurnaan perkembangan akal budi (seperti kepandaian,

ketajaman pikiran).

Kecerdasan dalam bahasa inggris disebut “intelligence” dan bahasa

Arab disebut “al-dzaka” , menurut arti bahasa adalah pemahaman,

kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu.Dalam arti, kemampuan (al-

qudrah) dalam memahami secara sempurna. Dalam arti, kemampuan

dalam memahami sesuatu secara cepat dan sempurna.

Jenis-jenis kecerdasan yang secara umum dipahami dewasa ini terdiri

dari; kecerdasan intelektual atau Intelegent Quotient (IQ), kecerdasan

emosional atau Emotional Quotient (EQ), dan kecerdasan spritual

atau Spiritual Quotient (SQ). Berikut ini penjelasan masing-masing

jenis kecerdasan tersebut:
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a. Kecerdasan Intelektual atau Intelegent Quotient (IQ): adalah

bentuk kemampuan individu untuk berfikir, mengolah, dan

menguasai lingkungannya secara maksimal serta bertindak

secara terarah. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan

masalah logika maupun strategis.

b. Kecerdasan Emosional atau Emotional Quotient (EQ): adalah

kemampuan untuk mengenali, mengendalikan dan menata

perasaan sendiri dan perasaan orang lain secara mendalam

sehingga kehadirannya menyenangkan dan didambakan orang

lain. Kecerdasan ini memberi kita kesadaran mengenai

perasaan milik diri sendiri dan juga perasaan milik orang lain,

memberi rasa empati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk

menanggapi kesedihan atau kegembiraan secara tepat.

c. Kecerdasan Spritual atau Spiritual Quotient (SQ): adalah

sumber yang mengilhami dan melambungkan semangat

seseorang dengan mengikatkan diri pada nilai-nilai kebenaran

tanpa batas waktu. Kecerdasan ini digunakan untuk

membedakan baik dan buruk, benar dan salah, dan pemahaman

terhadap standar moral.

Dari jenis-jenis kecrdasan tersebut di atas, tiap-tiap individu tentunya

memiliki kecerdasan yang berbeda-bega, dan dari jenis-jenis

kecerdasan tadi masing-masing dapat diketahui dengan memberikan

suatu tes kepada peserta didik, untuk mengetahui jenis kecerdasan

mana yang paling dominan dari tiap individu tersebut, dan hasil dari



36

tes tersebut dapat di evaluasi dan dipelajari oleh seorang guru untuk

dapat memberikan perbaikan-perbaikan secara teratur dan

terprogram.

b. Pengertian Moral

Moral berasal dari bahasa Latin "mos" (jamak: mores) yang berarti

kebiasaan, adat. Kata "mos" (mores) dalam bahasa Latin sama artinya

dengan etos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, kata

moral diterjemahkan dengan arti susila.

Adapun pengertian moral yang paling umum adalah tindakan manusia

yang sesuai dengan ide-ide yang diterima umum, yaitu berkaitan

dengan makna yang baik dan wajar. Dengan kata lain, pengertian

moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran

tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau

lingkungan tertentu. Kata moral selalu mengacu pada baik dan

buruknya perbuatan manusia sebagai manusia.

Berikut ini beberapa Pengertian Moral Menurut para Ahli:

a) Pengertian Moral Menurut Chaplin (2006): Moral mengacu

pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau

menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah

laku.

b) Pengertian Moral Menurut Hurlock (1990): moral adalah tata

cara, kebiasaan, dan adat peraturan perilaku yang telah menjadi

kebiasaan bagi anggota suatu budaya.
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c) Pengertian Moral Menurut Wantah (2005): Moral adalah

sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan

kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya

tingkah laku.

Dapat dikatakan bahwa moral adalah suatu keyakinan tentang benar

salah, baik dan buruk, yang sesuai dengan kesepakatan sosial, yang

mendasari tindakan atau pemikiran.Jadi, moral sangat berhubungan

dengan benar salah, baik buruk, keyakinan, diri sendiri, dan

lingkungan sosial.

Pengertian moral, menurut Suseno (1998) adalah “ukuran baik-

buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga

masyarakat, dan warga negara” . Sedangkan menurut Ouska dan

Whellan (1997), “moral adalah prinsip baik-buruk yang ada dan

melekat dalam diri individu/seseorang”. Walaupun moral itu berada

dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang

berwujut aturan.

Moral dan moralitas memiliki sedikit perbedaan, karena moral adalah

prinsip baik-buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas

pertimbangan baik-buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna

moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam

mematuhi maupun menjalankan aturan.
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Ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral,

dengan tujuan membentuk watak atau karakteristik anak.Pakar-pakar

tersebut diantaranya adalah Newman, Simon, Howe, dan Lickona.

Dari beberapa pakar tersebut, pendapat Lickona yang lebih cocok

diterapkan untuk membentuk watak/karater anak. Pandangan Lickona

(1992) tersebut dikenal dengan “educating for character” atau

pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak

anak.

Dalam hal ini, Lickona menggarisbawahi pemikiran Novak. Ia

berpendapat bahwa pembentukan karakter atau watak anak dapat

dilakukan melalui tiga kerangka pikir, yaitu konsep moral (moral

knowing), sikap moral (moral feeling), dan prilaku moral (moral

behavior). Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karekter anak

pun dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan

perilaku moral.

Pemikiran Lickona ini mengupayakan dapat digunakan untuk

membentuk watak anak, agar dapat memiliki karater demokrasi. Oleh

karena itu, materi tersebut harus menyentuh tiga aspek teori

(Lickona), seperti berikut:

1) Konsep moral (moral knowing) mencakup kesadaran moral

(moral awarness), pengetahuan nilai moral (knowing moral

value), pandangan ke depan (perspective talking), penalaran
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moral (reasoning), pengambilan keputusan (decision making),

dan pengetahuan diri (self knowledge).

2) Sikap moral (moral feeling) mencakup kata hati (conscience),

rasa percaya diri (self esteem), empati (emphaty), cinta

kebaikan (loving the good), pengendalian diri (self control),

dan kerendahan hati (and huminity).

3) Prilaku moral (moral behavior) mencakup kemampuan

(compalance), kemauan (will) dan kebiasaan (habbit).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian

moral atau moralitas adalah suatu tuntutan prilaku yang baik yang

dimiliki individu sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran

atau konsep, sikap, dan tingkah laku. Dalam pembelajaran PKn, moral

sangat penting untuk ditanamkan pada anak usia sekolah dasar, dan

menengah karena proses pembelajaran PKn  memang bertujuan untuk

membentuk moral anak, yaitu moral yang sesuai dengan nilai falsafah

hidupnya.

c. Kecerdasan Moral

Kecerdasan yang sangat penting ini mencakup karakter utama seperti

kemampuan memahami penderitaan orang lain dan tidak bertindak

jahat; mampu mengendalikan dorongan dan menunda pemuasan;

mendengarkan dari berbagai pihak sebelum memberi penilaian;

menerima dan menghargai perbedaan; bisa memahami pilihan yang
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tidak etis; dapat berempati; memperjuangkan keadilan dan

menunjukan kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain.

Membangun kecerdasan moral sangat penting dilakukan agar kita bisa

membedakan yang benar dan mana yang salah, sehingga kita dapat

menangkis pengaruh buruk dari luar. Kecerdasan moral dapat

dipelajari dan kita bisa mulai mengajarkannya sejak balita, sekolah

juga tidak boleh lepas dari peran ini.

Karena, seorang anak yang sudah duduk di bangku sekolah, akan

menghabiskan sebagian dari waktunya di sekolah, berinteraksi dengan

guru-guru yang berperan sebagai pengajar dan pendidik dan teman-

teman yang dapat memberikan pengaruh positif dan juga negatif.

Penurunan sikap moral siswa tersebut dikarenakan kurangnya

pengawasan guru dan orang tua siswa, khususnya guru Pendidikan

Kewarganegaraan. Hal inilah yang harus dikembangkan oleh seorang

guru khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam

mengembangkan kecerdasan moral siswa.

Furter (1965) dalam tinjauan fenomenologisnya, Furter menjelaskan

ke dalam tiga hal, yaitu:

1. Tingkah laku moral sesungguhnya baru timbul pada usia
remaja.

2. Masa remaja sebagai periode masa muda yang harus dihayati
betul-betul untuk mencapai tingkah laku moral yang otonom.
Sehingga remaja tersebut mampu mengadopsi nilai moral yang
ada di sekitarnya sebagai nilai pribadi.

3. Eksistensi masa muda merupakan masalah moral dan harus
dilihat sebagai hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai.



41

Sehingga remaja tersebut tidak hanya memperoleh pengertian
tentang nilai tetapi juga dapat menjalankannya.

Dari pendapat di atas, dapat dikatakan, perilaku moral tersebut baru

timbul pada saat seorang anak memasuki masa remajanya, dan

perilakunya harus selalu diawasi agar perilaku anak tersebut dapat

terkontrol dengan baik dan dapat menghindari perilaku menyimpang

yang berasal dari luar.

Kecerdasan moral bukan hanya penting untuk mengefektifkan

tindakan manusia untuk membangun pribadi yang berkarakter kuat

berkualitas, namun juga merupakan “pusat kecerdasan” bagi seluruh

manusia.kecerdasan moral secara langsung mendasari kecerdasan

manusia untuk berbuat sesuatu yang berguna. Kecerdasan moral

memberikan hidup manusia memiliki tujuan. Tanpa kecerdasan

moral, seseorang tidak dapat berbuat sesuatu dan peristiwa-peristiwa

yang menjadi pengalaman jadi tidak berarti. Tanpa kecerdasan moral

menuntun seseorang tidak tahu apa yang harus dikerjakan.

Michele Borba (2008) “Kecerdasan moral adalah kemampuan

memahami hal yang benar dan yang salah artinya, memiliki

keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan

tersebut”.

Kecerdasan yang sangat penting ini mencakup karakter utama seperti

kemampuan memahami penderitaan orang lain dan tidak bertindak

jahat; mampu mengendalikan dorongan dan menunda pemuasan;
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mendengarkan dari berbagai pihak sebelum memberi penilaian;

menerima dan menghargai perbedaan; bisa memahami pilihan yang

tidak etis; dapat berempati; memperjuangkan keadilan dan

menunjukan kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain.

Membangun kecerdasan moral sangat penting dilakukan agar kita bisa

membedakan yang benar dan mana yang salah, sehingga kita dapat

menangkis pengaruh buruk dari luar. Kecerdasan moral dapat

dipelajari dan kita bisa mulai mengajarkannya sejak balita, sekolah

juga tidak boleh lepas dari peran ini. Karena, seorang anak yang

sudah duduk di bangku sekolah, akan menghabiskan sebagian dari

waktunya di sekolah, berinteraksi dengan guru-guru yang berperan

sebagai pengajar dan pendidik dan teman-teman yang dapat

memberikan pengaruh positif dan juga negatif.

Perkembangan moral merupakan salah satu hal yang sangat penting

dalam perkembangan kepribadian dan sosial anak. Perkembangan

moral pada awalnya masuk ke dalam salah satu bidang etika, akan

tetapi sekitar tahun 1930 mulai diadakan penelitian tentang fenomena

moralitas di Amerika dan Eropa. Kemudian pada tahun 1950 perhatian

mengenai moral mulai bertambah dan teori-teori Piaget mulai

mendorong berkembangnya penelitian tentang moral.

Coles (2001) mengartikan moral sebagai:

The capacity to understand right from wrong, it means to have
strong ethical conviction ant to act on them so that ones behaves in
the right and honorable way. This wonderful aptitude encompasses
such essential life characteristic as the ability to recognize some
one’s pain and to stop one self from acting on cruel intentions; to
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control one’s impulse and delay gratifications; to listen openly to
all sides before judging; to accept and appreciate differences; to
decipher unethical choices; to emphatize; to stand up against
injustice, and to treat others with compassion and respect.

Yang artinya adalah “Kapasitas untuk memahami benar dan salah,

artinya memiliki keyakinan yang kuat etika semut untuk bertindak

atas mereka sehingga orang-orang berperilaku dalam cara yang benar

dan terhormat. Aptitude indah ini meliputi karakteristik seperti hidup

yang penting sebagai kemampuan untuk mengenali rasa sakit

seseorang dan untuk menghentikan satu diri dari bertindak atas niat

kejam; untuk mengontrol impuls seseorang dan menunda gratifikasi;

untuk mendengarkan secara terbuka kepada semua pihak sebelum

menilai; untuk menerima dan menghargai perbedaan; untuk

menguraikan pilihan etis; untuk emphatize; untuk berdiri melawan

ketidakadilan, dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang

dan rasa hormat”.

Sedangkan menurut Borba (2001), “kecerdasan moral diartikan

sebagai kemampuan untuk memahami benar dan salah dan

berpendirian yang kuat untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan

nilai moral”. Jadi dapat dikatakan pendirian siswa yang sangat kokoh

dan kuatlah yang harus diwujudkan oleh siswa dengan adanya peran

guru dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa.

Di sisi lain, Lennick & Kiel (2005) menjelaskan “kecerdasan moral

sebagai kapasitas mental untuk menentukan cara prinsip manusia yang

seharusnya diterapkan pada nilai-nilai tujuan dan perilaku individu”.
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Dari pengertian tersebut diatas sudah memiliki maksud yang sama

dari pengertian sebelumnya, dan intinya yaitu memberikan siswa

pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai-nilai etika dasar sebagai

pegangan dan pedoman hidup siswa dalam bertingkah laku, dan

menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter yang mampu mencegah

dirinya sendiri dari adanya pengaruh negatif dari luar.

Kecerdasan moral lebih mendasar dari kecerdasan emosional.

Kecerdasan moral didefinisikan sebagai kemampuan untuk

membedakan yang benar dan salah yang sesuai dengan prinsip hidup

kemanusiaan.

Dari definisi-definisi di atas, Berns (2007) mencoba menyarikannya

dengan menyatakan bahwa “perkembangan kecerdasan moral adalah

suatu bentuk evaluasi individu atas apa yang benar dan apa yang

salah, dan moral meliputi penerimaan individu atas aturan dan

nantinya berpengaruh pada perilaku individu terhadap orang lain”.

Berdasarkan uraian diatas, Berns (2007) mengembangkan teori

pendekatan perkembangan kecerdasan moral ditinjau dari 3 teori:

1. Teori Psikoanalisa

Freud sebagai pencetus teori psikoanalisa mengklasifikasikan

perkembangan seseorang ke dalam tiga hal yang salin berurutan,

yaitu das es, das ich, dan das ueber ich. Das es merupakan

permulaan perkembangan yang mengarah pada impuls nafsu,

sedangkan das ich merupakan perkembangan yang menjaga
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hubungan dengan realitas agar dapat terkoordinasi. Kemudian yang

terakhir adalah das ueber ich, dimana norma-norma, perintah-

perintah dan larangan-larangan diberikan oleh dunia luar.Sehingga

das ueber ich inilah yang merupakan perkembangan moral dimana

norma-norma dipandang sebagai suatu instansi yang telah

diinternalisasikan dan diintroyeksikan oleh lingkungan.

2. Teori Kognitif

Pendekatan teori kognitif ini menitikberatkan pada pengertian dan

pemahaman, dimana Piaget telah melakukan banyak penelitian

tentang hal ini. Piaget menyatakan bahwa untuk mengembangkan

moral pada anak dapat dimulai dari aturan-aturan yang dibuat

dalam permainan. Di dalam permainan tersebut, seorang anak dapat

belajar untuk saling menghormati, dan menghargai orang lain.

Adapun tingkat perkembangan moral yang dinyatakan oleh Piaget

yaitu;

1. Tahap 1 heteronomous morality (disebut juga fase absolut)

Merupakan suatu kemampuan untuk memahami isu-isu moral

seperti kebohongan, pencurian, hukuman dan keadilan pada usia

4-7 tahun. Keadilan dan aturan dibayangkan sebagai sifat-sifat

dunia yang tidak boleh berubah dan lepas dari kendali manusia.

Anak akan menghayati peraturan sebagai sesuatu yang tidak

dapat diubah dan orang tua, guru, atau pemerintah adalah

otoritas yang harus dipatuhi untuk menghindari hukuman,
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sehingga moral diindikasikan sebagai obyek eksternal yang

tidak boleh diubah.

2. Tahap 2 transition (disebut juga fase realistis)

Tahapan yang menunjukkan sikap antara keduanya (antara

hetenomous morality dan antonomous morality). Seorang anak

akan menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan dari

orang lain. Dalam fase atau tahap ini, seorang anak akan

memandang otoritas sama dengan mereka. Di sini, sang anak

meninggalkan penghormatan sepihak kepada otoritas, contohnya

orang tua dan mengembangkan penghormatan terhadap teman

sebayanya.

3. Tahap 3 : antonomous morality

Tahapan yang lebih kompleks dibandingkan dua sebelumnya

yang ada pada anak 10 tahun ketas.

Kemudian teori Piaget ini dijadikan dasar oleh Kohlberg

menjadi suatu teori yang lebih baik. Kohlberg membagi

perkembangan moralitas ke dalam tiga tahap yang masing-

masing memiliki dua stadium yang berbeda-beda, yaitu:

1. Pre-conventioning reasoning

Seorang anak akan mendasarkan diri pada objek diluar

individu sebagai ukuran benar dan salah. Ia akan

menafsirkan benar dan salah berdasarkan konsekuensi

tindakan yang bersifat hedonistic yang berupa hukuman.
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a. Stadium 1: punishment and obedience orientation

Merupakan sebuah orientasi perkembangan moral yang

menitikberatkan pada hukuman dan tingkat kepatuhan.

Suatu tindakan dikatakan benar jika tidak dihukum dan

salah jika mendapat hukuman. Seseorang harus patuh

terhadap otoritas yang lebih berkuasa dan sorang anak

akan patuh terhadap orang tuanya karena ia disuruh taat.

Dalam stadium ini, seorang anak akan taat atau menurut

untuk menghindari hukuman.

b. Stadium 2: individualism and purpose

Merupakan suatu orientasi perkembangan moral yang

menitikberatkan pada individualisme dan tujuan. Anak-

anak taat karena mereka merasa bahwa dengan taat

mereka akan mendapat sesuatu yang mereka inginkan

(keuntungan bagi mereka). Apa yang dianggap benar bagi

mereka itulah yang dianggap menghasilkan keuntungan.

Selain itu, Pada tahap ini moral didasarkan pada

keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Dalam stadium

ini, seorang anak akan bersikap konformitis untuk

mendapatkan hadiah dan dipandang baik oleh orang lain.
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2. Conventioning reasoning

Tahap ini mendasarkan pada pengharapan sosial yaitu

sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan peraturan yang

berlaku di masyarakat. Sehingga konsep mengenai hal baik

dan buruk didasarkan pada norma yang ada pada

masyarakat.

c. Stadium 3: interpersonal norms

Merupakan sebuah stadium yang berfokus pada norma-

norma interpersonal. Seseorang menghargai kebenaran,

kepedulian, dan kesetiaan pada orang lain sebagai

landasan pertimbangan moral. Anak sering mengadopsi

standar moral orang tuanya dan mengaharapkan

penghargaan dari orang tua sebagai anak yang baik.

Sehingga seorang anak akan menilai sesuatu itu baik jika

ia dapat menyenangkan orang lain dan dipandang sebaik

anak yang baik jika melakuakan sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh orang tua atau masyarakat sekitar. Dalam

stadium ini seorang anak bersikap konformitis untuk

menghindari celaan dan dapat disenangi oleh orang lain.

d. Stadium 4: social system morality

Dalam stadium ini ssstem moral sosial yang bekerja.

Artinya seorang akan melihat aturan sosial sebagai

sesuatu yang harus dijaga. Seseorang dipandang bermoral
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jika ia melakukan tugasnya dengan demikian ia

melestarikan aturan dan sistem sosial. Dan pertimbangan-

pertimbangan yang diambil didasarkan pada pemahaman

terhadap aturan social kewajiban, hukum dan keadilan.

Dalam stadium ini anak bersikap konformitis untuk

mempertahankan sistem praturan sosial yang ada dalam

kehidupan bersama.

3. Post-conventioning reasoning

Tahap yang ketiga ini merupakan tahap yang paling akhir

dari Kohlberg. Ia menyatakan bahwa aturan-aturan yang ada

tidak bersifat absolut tetapi relatif, dimana aturan tersebut

dapat berubah. Sehingga anak menginternalisasikan nilai

moral atas hasil eksplorasi.

e. Stadium 5: social construct or utility versus individual

right

Dalam stadium ini diperlukan sebuah pemahaman aturan

dengan control atau perjanjian antara diri orang dengan

masyarakat. Sehingga aturan dan nilai bersifat relatif dan

standar setiap orang berbeda-beda antara satu dengan

yang lain. Seseorang yakin bahwa aturan dan hukum

sangat penting tetapi dapat diubah tanpa mengurangi nilai

hukum atau atauran tersebut. Dalam stadium ini sebuah
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konformitas dilakukan karena memenuhi perjanjian

bersama yang ada dalam peraturan social.

f. Stadium 6: universal ethical principles

Jika peraturan dan norma bersifat subyektif, maka

batasan-batasannya juga bersifat subyektif dan tak pasti.

Seseorang mengembangkan standar moral berdasarkan

hak-hak manusia secara universal, dan ketika ia

menghadapi konflik antara hukum dan hati nurani maka

ia akan mengikuti hati nurani walaupun beresiko bagi

dirinya sendiri. Dalam stadium ini konformitas dilakukan

bukan karena perintah atau norma dari luar melainkan

proses internalisasi karena keyakinan diri sendiri ingin

melakukannya.

3. Teori Belajar

Dalam teori ini dikemukakan bahwa semua tingkah laku

merupakan suatu hal yang dipelajari. Teori ini menolak adanya

tingkah laku sebagi perwujudan dari suatu bawaan. Karena jika apa

yang baik dalam masyarakat tertentu belum tentu baik bagi

masyarakat lainnya. Teori ini menyatakan bahwa kata hati atau

nurani merupakan suatu sistem norma yang telah diinternalisasikan

menjadi milik pribadi.

Hal ini dimaksudkan bahwa seseorang akan tetap melakukan

norma-norma meskipun tidak ada control dari luar. Jika dahulu
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melakukan berdasarkan reward atau punishment dari luar, maka

sekarang dialihkan ke dalam, sehingga norma-norma yang telah

diinternalisasikan membuat seseorang yakin untuk bertindak sesuai

dengan apa yang seharusnya dilakukan.

Perkembangan kecerdasan moral dalam teori belajar ini

menyelidiki fenomena kata hati atau nurani melalui pertanyaan

mengenai reaksi terhadap pelanggaran dan pertahanan terhadap

godaan. Sebuah penerimaan orang tua terhadap anaknya dan

pemberian kasih sayang yang penuh akan mengembangkan dan

membentuk kata hati atau nurani yang baik.

Dari konsistensi yang diberikan, maka anak akan belajar perilaku

moral secara konsisten dan tidak bergantung pada situasi. Dan dari

studi perbandingan terlihat bahwa moralitas merupakan pernyataan

dari kebutuhan akan keteraturan dan keseimbangan, serta suatu

usaha kearah pemberian arti meskipun ada perubahan historis,

sosial dan individual.

Dengan demikian kecerdasan moral sangatlah penting itu

dikembangkan, yang bertujuan untuk melihat kemampuan siswa

dalam menilai suatu hal tentang baik buruknya suatu tindakan yang

siswa lakukan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Perkembangan

kecerdasan moral ini juga akan membawa dampak yang baik pula

bagi siswa untuk menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang
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menyimpang dari peraturan, norma-norma serta nilai-nilai yang

berlaku di masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam membina perilaku moral

siswa, permasalahan moral dalam usia remaja khususnya pelajar Sekolah

Menengah Pertama (SMP) merupakan suatu hal yang harus dibenahi secara

perlahan-lahan. Oleh karena itu peran guru di sekolah sangatlah penting

untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk membina dan

mengembangkan kecerdasan moral dari peserta didik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik suatu kerangka pikir sebagai

berikut, Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan

kecerdasan moral siswa dengan bidang.

Keterangan :

: Garis hubungan

Peran Guru PKn (X)

1. Mendidik
2. Mengawasi
3. Memberikan contoh

teladan yang baik

Mengembangkan Kecerdasan
Moral Siswa (Y)

Sikap atau perilaku siswa
dalam kehidupan sosial
masyarakat

1. Sikap Positif
2. Sikap Negatif


