
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia tergolong sebagai negara yang sedang berkembang. Untuk itu  

perlu peningkatan pembangunan dari segala bidang dalam mencapai tujuan 

nasional. Untuk tercapainya tujuan tersebut perlu adanya perhatian yang sungguh-

sungguh dari pemerintah dan segenap lapisan masyarakat.  

Pelaksanaan pembangunan akan dapat berjalan dengan baik apabila terjalin 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu partisipasi masyarakat 

adalah melalui pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan bagian 

terpadu dari pembangunan nasional, yaitu untuk membentuk manusia seutuhnya, 

baik pembangunan jasmani maupun rohani. Untuk menyelaraskan antara 

pembangunan sarana, prasarana fisik, dan mental yang baik sesuai dengan 

perkembangan teknologi sekarang. 

 Pada masa pembangunan dewasa ini, salah satu fungsi pendidikan adalah untuk 

mengembangkan kesadaran nasional dan identitasnya. Pembangunan yang dilaksanakan 

di Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan bukan hanya 

diarahkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga sikap mental dan moral 

masyarakat seutuhnya. Nasib bangsa dan negara Indonesia ini, di masa yang akan 

datang berada di pundak generasi muda meneruskan perjalanan sejarah bangsa 

Indonesia mencapai kejayaan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan 

makmur. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomer 20 tahun 2003 pasal 3 

tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa:  
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadikan 
warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. (RI, 2003:11) 
 
Hak dan kewajiban orang tua yang ada dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun  

2003 pasal 7 menyatakan bahwa: 

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 
memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 

2. Orang tua dari anak usia belajar berkewajiban memberikan pendidikan 
dasar kepada anaknya. (RI, 2003:22)  

 
Berdasarkan keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional sebagai proses pembelajaran agar anak dapat mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki spiritual kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Kewajiban orang tua salah satunya berusaha menghindarkan anak-anak dari 

perbuatan kejahatan. Hal yang perlu disadari bahwa orang tua adalah salah satu 

pusat pendidikan yang alamiah dan sebagai wadah sosialisasi anak. Dengan 

demikian, anak diharapkan mampu memerankan dirinya, menyesuaikan diri, 

mencontoh pola dan tingkah laku orang tua serta dari orang-orang yang berada di-

lingkungan terdekat. Pada hakekatnya orang tua merupakan tempat pertama dan 

utama bagi anak-anak dalam memperoleh pembentukan moral dan perihal 

kepribadiannya. Biasanya anak-anak mendapatkan pendidikan dasar tentang 

baik dan buruk dari orang tuanya. Untuk itu, orang tua harus bertingkah laku 

sesuai yang nantinya akan diteladani dan dicontoh oleh anak. Perilaku orang tua 

akan dijadikan cermin bagi anak dalam melakukan setiap perbuatan. Apabila anak 

tersebut salah, orang tua tidak boleh membiarkan dengan beranggapan karena 
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masih kecil, tetapi harus secepatnya diberikan koreksi dalam waktu yang tepat. 

Anak sangat perlu nasehat dalam hal memahami segala sesuatu yang baik dan 

yang buruk sehingga seiring dengan pertumbuhannya anak mampu melihat 

perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan yang seharusnya dihindari. Selain 

itu, orang tua atau pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

mendidik anak-anak untuk kebaikan dan membekali mereka dengan sendi-sendi 

moral. Tanggung jawab mereka dalam bidang ini merupakan tanggung jawab 

yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perbaikan jiwa anak, 

meluruskan dari kesalahan, mengangkatnya dari kehinaan, dan memperbaiki 

pergaulannya dengan orang lain. Orang tua bertanggung jawab menjadikan anak 

sejak kecil agar jujur, dapat dipercaya, mementingkan kepentingan bersama, 

menolong yang membutuhkan, berbuat baik kepada tetangga, serta mencintai dan 

menghormati orang lain. Dengan demikian, orang tua adalah guru saat berada di 

rumah yang bertanggung jawab terhadap masa depan anak agar sesuai dengan apa 

yang telah diajarkan. 

Pada masa sekarang ini jika orang tua lepas kontrol terhadap pendidikan 

anak-anak dan mengabaikan terhadap penanaman nilai-nilai agama dan moral 

akan berakibat fatal karena anak dapat berbuat menyimpang dari norma yang 

berlaku di masyarakat sehingga akan menghambat jalannya pendidikan. Upaya 

pembentukan moral anak sebagai wujud partisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan pendidikan siswa di SMP Negeri Se-Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten menjadikan orang tua sebagai tanggung jawab utama dalam 

pendidikan. Sebagian orang tua yang kurang bertanggung jawab atau lepas kontrol 
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dalam mendidik anak dapat berakibat penyimpangan nilai-nilai agama dan moral 

seperti berjudi dan tindak kejahatan lainnya. 

Terbentuknya moral bagi anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

saling berhubungan, antara lain: faktor internal atau faktor dari dalam diri anak  

dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internal berkaitan dengan 

keadaan jasmani dan rohani anak. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal 

dimana faktor ini berasal dari luar diri anak, seperti berasal dari lingkungan 

keluarga. Termasuk dalam bentuk lingkungan keluarga yaitu tingkat ekonomi dan 

tanggung jawab orang tua yang juga mempunyai hubungan terhadap pembentukan 

moralitas anak khususnya yang berada di rumah. 

Dari faktor orang tua yang memiliki tingkat ekonomi (kaya dan miskin) serta  

tanggung jawab orang tua merupakan faktor yang mendukung dalam pencapaian 

pembentukan moralitas anak. Mengacu pada kedua faktor yang berhubungan 

dengan moralitas anak tersebut, maka peneliti tertarik untuk penelitian lebih lanjut 

tentang “kontribusi tingkat ekonomi dan tanggung jawab orang tua terhadap 

moralitas anak pada siswa kelas VIII SMP Negeri Se Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2008/2009”. 

B. Identifikai Masalah 

Moralitas anak pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling 

berkaitan, baik berasal dari dalam diri anak (internal) maupun dari luar anak 

(eksternal). Beberapa masalah yang berkaitan dengan moralitas anak antara lain 

perhatian orang tua, kondisi rohani anak, tanggung jawab orang tua, tingkat 

ekonomi orang tua. 
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Berdasakan latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan di atas, 

maka dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “kontribusi 

tingkat ekonomi dan tanggung jawab orang tua terhadap moralitas anak pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri Se-Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun  

Ajaran 2008/2009”. 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang berhubungan dengan judul di atas sangatlah luas. Oleh 

karena itu, perlu adanya pembatasan dan pemfokusan masalah sehingga lebih jelas 

dan kesalahpahaman dapat dihindari. Untuk itu masalah yang diteliti sebagai 

berikut. 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a.Variabel bebas 1 ialah tingkat ekonomi orang tua 

b. Variabel bebas 2 ialah tanggungjawab orang tua 

c. Variabel terikat ialah moralitas siswa 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri Se-

Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2008/2009. 

 

D. Perumusan Masalah 

1. Adakah kontribusi tingkat ekonomi orang tua terhadap moralitas pada 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. 
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2. Adakah kontribusi tanggung jawab orang tua terhadap moralitas pada 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 

3. Adakah kontribusi tingkat ekonomi dan tanggung jawab orang tua 

terhadap moralitas pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui kontribusi tingkat ekonomi terhadap moralitas siswa 

kelas VIII Di SMP Negeri Se-Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 

Tahun Ajaran 2008/2009. 

2. Untuk mengetahui kontribusi tanggung jawab orang tua terhadap 

moralitas siswa kelas VIII Di SMP Negeri Se-Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2008/2009. 

3. Untuk mengetahui kontribusi tingkat ekonomi terhadap tanggung jawab 

orang tua pada siswa kelas VIII Di SMP Negeri Se-Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2008/2009. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan 

sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan pada khususnya maupun 
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masyarakat pada umumnya mengenai sejauh mana kontribusi tingkat 

ekonomi dan tanggung jawab orang tua terhadap moralitas pada siswa 

kelas VIII Di SMP Negeri Se Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 

2009. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

dalam rangka peningkatan dan pengembangan penelitian sejenis pada 

waktu yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan dorongan orang tua untuk meningkatkan kesadarannya 

dalam mendidik dan membimbing moralitas siswa 

b.  Penelitian ini diharapkan dapat mendorong orang tua agar menyadari 

bahwa tingkat ekonomi dan tanggung jawab orang tua dapat 

mempengaruhi moralitas siswa. 

G. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah cara membaca dalam memahami isi penelitian ini, 

maka perlu dikemukakan sistematika penulisannya sebagai berikut. Halaman Judul, 

Halaman Persetujan, Halaman Pengesahan. Halaman Motto, Halaman 

persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Lampiran, dan 

Abstrak. 

 Bagian pokok penelitian ini terperinci dalam lima bab. Bab 1 

Pendahuluan, mencakup Latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan. 
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 Bab II Landasan Teori diawali dengan tinjauan pustaka yang mengemukakan 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya 

kerangka teoritik yang dimulai dengan tinjauan teoritis mengenai tingkat ekonomi 

yang mencakup pengertian tingkat ekonomi, pengertian tanggung jawab orang 

tua, kemudian uraian tentang moralitas anak yang mencakup Pengertian Moralitas, 

Etika, Nilai Moral, Ciri-ciri Nilai Moral, Norma, dan Tahap-tahap Perkembangan 

Moral. 

 Tingkat ekonomi dan tanggung jawab orang tua dengan moralitas anak 

yang dilanjutkan dengan penyusunan kerangka pemikiran serta hipotesis. 

 Bab III Metode penelitian, berisi Tempat dan Waktu penelitian, Populasi, 

Sampel, Teknik Pengambilan Sample, Varabel-variabel Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument, Uji 

Persyaratan Analisis, Serta Teknik Analisis Data. 

 Bab IV Hasil Penelitian berisi Uraian, Diskripsi Data yang mencakup data 

hasil uji coba, validitas dan reliabilitas instrument beserta analisisnya maupun data 

hasil penelitian pengujian analisis, analisis data dan pengujian hipotesa serta 

pembahasaan hasil analisis data. 

Bab V Kesimpulan, Implikasi serta saran-saran, kemudian bagian akhir 

dari skripsi ini berisi uraian daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar ralat 

(bila ada) 

 


