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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan mempunyai kebijakan tertentu 

yang dituangkan dalam bentuk aturan. Salah satunya adalah aturan sekolah yang 

disebut dengan tata tertib. Siswa dituntut untuk menaati tata tertib sekolah di 

dalam menuju keberhasilan proses belajar mengajar, membentuk karakteristik 

siswa agar disiplin dan bertanggung jawab. Tata tertib sekolah dapat berjalan 

dengan baik apabila sikap disiplin terhadap tata tertib atau peraturan sekolah, 

berperan sebagai faktor eksternal siswa, dan sebagai dasar berperilaku. Kenyataan 

sehari-hari seringkali terjadi pelanggaran terhadap peraturan sekolah, masih 

banyak siswa yang bertingkah laku kurang baik dan kurang benar serta tidak dapat 

mengendalikan dorongan dirinya yang selalu berubah-ubah. Pelanggaran terhadap 

kedisiplinan di sekolah yang sering terjadi meliputi jenis pelanggaran terlambat 

masuk sekolah, bolos saat jam pelajaran, berpakaian tidak sesuai dengan 

ketentuan, dan merokok. Jenis-jenis pelanggaran tersebut diatas diperoleh data 

dari pihak sekolah menunjukkan masih banyak siswa yang bertingkah laku kurang 

baik dan kurang benar diantaranya tidak berdisiplin di sekolah. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak disiplin di sekolah. Siswa 

tidak menyadari pentingnya kedisiplinan di sekolah. Kedisiplinan siswa di sekolah 

dianggap merupakan tanggung jawab penuh seorang guru BK, terlepas dari 

tanggung jawab orang tua, yang notabene guru BK merupakan orang tua kedua 

disekolah (Marsuciati, 2003). 
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Peraturan sekolah dibuat agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan 

sekolah, mengontrol diri dan bertanggung jawab serta berperilaku sesuai dengan 

tuntutan lingkungan sekolah. Disiplin sekolah dianggap sebagai sarana agar 

proses belajar dapat efektif. Karena tujuan disiplin di sekolah adalah efektifitas 

proses belajar mengajar, maka perilaku yang dianggap tidak mendukung proses 

belajar mengajar dianggap masalah disiplin (Marsuciati, 2003). 

Kenyataan sehari-hari seringkali terjadi pelanggaran terhadap peraturan 

sekolah, masih banyak siswa yang bertingkah laku kurang baik dan kurang benar 

serta tidak dapat mengendalikan dorongan dirinya yang selalu berubah-ubah. 

Pelanggaran terhadap kedisiplinan di sekolah yang sering terjadi meliputi jenis 

pelanggaran terlambat masuk sekolah, bolos saat jam pelajaran, berpakaian tidak 

sesuai dengan ketentuan, dan merokok. Jenis-jenis pelanggaran tersebut diatas 

diperoleh data dari pihak sekolah menunjukkan masih banyak siswa yang 

bertingkah laku kurang baik dan kurang benar diantaranya tidak berdisiplin di 

sekolah. Hal yang sama dikemukakan oleh Tutik Guru Bimbingan konseling 

SMKN I SRAGEN, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 maret 

2012 menyatakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa di sekolah adalah 

terlambat masuk sekolah, bolos saat jam pelajaran, cara berpakaian tidak rapi, 

warna sepatu yang tidak sesuai dengan yang ditentukan, tidak mengikuti upacara 

bendera, tidak mengerjakan PR dan merokok. Menurut Winnkel dan Syah (2008), 

faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa adalah dipengaruhi faktor 

lingkungan, suasana emosional sekolah, sikap terhadap pelajaran dan hubungan 

guru dengan murid, faktor fisiologis dan faktor psikologis. 
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Adapun fungsi dan tujuan pendidikan, dapat dilihat pada Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Poerwadarminta, W.J.S. 2003.). 

Pernyataan di atas, tujuan dan fungsi pendidikan adalah untuk memberikan 

bekal yang diperlukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

anggota masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan mampu 

membangun sikap dan tingkah laku serta pengetahuan dan ketrampilan yang perlu 

dan berguna bagi kelangsungan dan kemajuan diri dalam masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Salah satu tugas perkembangan penting yang harus dikuasai remaja adalah 

mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok dari padanya dan kemudian mau 

membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, 

diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak.  

Remaja dituntut oleh lingkungan untuk mengadakan penyesuaian sosial, 

penyesuaian-penyesuaian dengan teman-teman sepergaulannya, dan penyesuaian-

penyesuaian terhadap moral yang berlaku. Dalam hal itu pribadi, sosial dan moral 

remaja berkembang sepanjang garis keremajaanya, seirama dengan 

perkembangan-perkembangan remaja secara menyeluruh dan perkembangan 
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masyarakat yang melahirkan moral dan nilai-nilai lainnya (dalam Budiningsih, 

2004).  

Seseorang dikatakan bermoral jika memiliki kesadaran moral yaitu dapat 

menilai hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh 

dilakukan serta hal- hal yang etis dan tidak etis. Orang yang bermoral dengan 

sendirinya akan nampak dalam penilaian atau penalaran moralnya serta pada 

perilaku yang baik, benar, dan sesuai dengan etika. Artinya, ada kesatuan antara 

penalaran moral dengan perilaku moralnya. Dengan kata lain, betapapun 

bermanfaatnya suatu perilaku moral terhadap nilai kemanusiaan, namun jika 

perilaku tersebut tidak disertai dan didasarkan pada penalaran moral, maka 

perilaku tersebut belum dapat dikatakan sebagai perilaku yang mengandung nilai 

moral. Dengan demikian, suatu perilaku moral dianggap memiliki nilai moral jika 

perilaku tersebut dilakukan secara sadar atas kemauan sendiri dan bersumber dari 

pemikiran atau penalaran moral yang bersifat otonom.  

Menurut Kohlberg (dalam Budiningsih, 2004), perilaku moral akan begitu 

sempit jika hanya dibatasi pada perilaku moral yang dapat dilihat saja. Perilaku 

moral meliputi hal-hal yang dapat dilihat dalam bentuk tindakan moral dan hal-hal 

yang tidak dapat dilihat. Penalaran moral untuk membuat suatu keputusan dalam 

melakukan suatu tindakan moral adalah perilaku moral yang tidak dapat dilihat, 

tetapi dapat ditelusuri dan dapat diukur. 

Menurut Kohlberg (dalam Budiningsih, 2004), penalaran atau pemikiran 

moral merupakan faktor penentu yang melahirkan perilaku moral. Oleh karena itu, 

untuk menemukan perilaku moral yang sebenarnya dapat ditelusuri melalui 
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penalarannya. Artinya, pengukuran moral yang benar tidak sekedar mengamati 

perilaku moral yang tampak, tetapi harus melihat pada penalaran moral yang 

mendasari keputusan perilaku moral tersebut. Dengan mengukur tingkat penalaran 

moral akan dapat mengetahui tinggi rendahnya moral tersebut. Menurut Kohlberg 

ada lima faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan penalaran moral 

seseorang, yaitu kesempatan alih peran, situasi moral, konflik moral kognitif, 

keluarga, dan pendidikan. 

Menurut Kohlberg (dalam Al-Mighwar, 2006), penilaian dan perbuatan 

moral pada intinya bersifat rasional. Keputusan moral bukanlah soal perasaan atau 

nilai, melainkan selalu mengandung suatu tafsiran kognitif terhadap keadaan 

dilema moral dan bersifat konstruksi kognitif yang bersifat aktif terhadap titik 

pandang masing-masing individu sambil mempertimbangkan segala macam 

tuntutan, hak, kewajiban, dan keterlibatan setiap pribadi terhadap suatu yang baik 

dan adil. Kesemuanya merupakan tindakan kognitif. Usia menentukan bagaimana 

penalaran tersebut dilakukan. Tingkat pemikiran moral orang dewasa sudah lebih 

matang dibandingkan dengan anak remaja. Usia dewasa sudah mengenal konsep-

konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, kedisiplinan dan 

sebagainya. Walaupun orang dewasa tidak selalu mengikuti perinsip-prinsip 

moralitas mereka sendiri, namun riset menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut 

menggambarkan keyakinan yang sebenarnya dari pemikiran moral. 

Perilaku moral seseorang antara satu individu dengan individu yang lain 

tidaklah selalu sama. Hal ini mengindikasikan adanya perkembangan moral 

seseorang. Perkembangan moral (dalam Santrok, 2003), adalah perkembangan 
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yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan 

penalaran moral menentukan bagaimana seorang individu menilai dunia luarnya, 

perkembangan penalaran moral membedakan antara anak kecil, remaja dan orang 

dewasa dalam hal penilaian baik dan buruknya suatu perilaku. 

Melihat pentingnya perkembangan penalaran moral dalam kehidupan 

manusia, maka berbagai penelitian psikologi di bidang ini dilakukan. Lawrence 

Kohlberg, memperluas penelitian Piaget tentang penalaran aturan konvensi sosial, 

menjadi tiga tingkatan penalaran moral yang terdiri dari prakonvensional, 

konvensional, dan postkonvensional. Tiga tingkat tersebut kemudian dibagi atas 

enam tahap (dalam Budiningsih, 2004). 

Menurut Kohlberg (dalam Hurlock, 1993), tahap perkembangan moral ke 

tiga, yaitu tingkat perkembangan penalaran moral postkonvensional harus dicapai 

selama masa remaja, akan tetapi beberapa penelitian tentang penalaran moral 

remaja yang mengacu pada teori penalaran moral Kohlberg, menunjukkan bahwa 

pada umumnya remaja berada dalam tingkatan konvensional. Penelitian 

Kusdwirarti Setiono (1982) misalnya, menunjukkan bahwa dari 180 mahasiswa 

Universitas Padjajaran peserta KKN yang diukur penalaran moralnya berdasarkan 

Moral Judgment Interview (MJI); 1% tahap 2, 56 % tahap 3 dan 43% tahap 4.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tahap penalaran moral 

remaja Indonesia pada umumnya berkisar antara tahap 3 (Orientasi kesepakatan 

antar pribadi, atau orientasi anak manis (good boy / girl)) dan 4 (Orientasi hukum 

dan ketertiban), tetapi biasanya lebih banyak yang baru mencapai tahap 3, yaitu 
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Orientasi kesepakatan antar pribadi, atau orientasi anak manis (good boy / girl) 

dimana dalam tahap tiga ini, anak memandang suatu perbuatan itu baik, atau 

berharga baginya apabila dapat menyenangkan, membantu, atau di setujui atau 

diterima orang lain sedangkan tahap 4 itu terdapat orientasi terhadap otoritas, 

aturan yang tetap, dan penjagaan tata tertib sosial. Dalam usaha anak remaja 

membentuk identitas diri, membentuk dan menyusun sifat-sifat yang tetap dalam 

segala perubahan dan pergantian, perkembangan moral merupakan salah satu segi 

yang penting. 

Dari uarain diatas dapat disimpulkan bahwa penalaran moral remaja 

Indonesia pada umumnya berkisar antara tahap 3, yaitu Orientasi kesepakatan 

antar pribadi, atau orientasi anak manis (good boy / girl) dimana dalam tahap tiga 

ini, anak memandang suatu perbuatan itu baik, atau berharga baginya apabila 

dapat menyenangkan, membantu, atau di setujui/diterima orang lain dan  tahap 4 

yaitu terdapat orientasi terhadap otoritas, aturan yang tetap, dan penjagaan tata 

tertib sosial. Tetapi pada kenyataan sehari-hari masih sering sekali terjadi 

pelanggaran terhadap peraturan sekolah, masih banyak siswa SMKN I Sragen 

yang bertingkah laku kurang baik dan kurang benar. Pelanggaran terhadap 

kedisiplinan di sekolah yang sering terjadi meliputi jenis pelanggaran terlambat 

masuk sekolah, bolos saat jam pelajaran, berpakaian tidak sesuai dengan 

ketentuan, tidak mengikuti upacara bendera, tidak mengerjakan PR dan merokok. 

Ini menunjukan masih adanya kesenjangan antara tingkat penalaran moral dengan 

kedisiplinan siswa SMKN I Sragen. Oleh sebab itu penulis merumuskan masalah 
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yaitu, “Apakah Ada Hubungan Antara Tingkat Penalaran Moral  Dengan 

Kedisiplinan Siswa SMKN I Sragen” 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara tingkat penalaran moral dengan kedisiplinan siswa SMKN   I 

Sragen. 

2. Tingkat penalaran moral pada subjek penelitian. 

3. Tingkat kedisiplinan siswa SMKN I Sragen. 

4. Sunbangan efektif tingkat penalaran moral terhadap kedisiplinan siswa. 

C. Manfaat 

1. Bagi Kepala Sekolah  

Sebagai masukan tentang pentingnya tingkat penalaran moral terhadap 

kedisiplinan siswa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

mengambil sebuah kebijakan. 

3. Bagi Guru Bimbingan Konseling 

Hasil penelitian ini memberi memberi informasi tentang hubungan 

antara tingkat penalaran moral dengan kedisilinan siswa SMKN I Sragen, 

sehingga dapat di jadikan sebagai masukan tentang pentingnya penalaran 

moral siswa terhadap kedisiplinan siswa, sehingga dapat dijadikan acuan 

dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa. 
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4. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini memberikan informasi dan hasil empiris sebagai acuan 

untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang hubungan antara tingkat 

penalaran moral dengan kedisiplinan siswa SMKN I Sragen. 




