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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Generasi muda adalah penerus perjuangan bangsa. Apabila 

generasi mudanya memiliki moral yang baik maka akan baik pula masa 

depan suatu bangsa. Namun apabila generasi mudanya mempunyai moral 

yang rusak maka akan rusak pula masa depan suatu bangsa. Dalam 

kehidupan bermasyarakat, pembelajaran moral amatlah penting untuk 

disampaikan. Seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang 

lain, sehingga harus melakukan interaksi dengan orang lain. Pengalaman 

melalui interaksi inilah yang bisa membuat seseorang mampu 

membedakan perbuatan baik dan buruk. Masalah moral merupakan 

masalah yang saat ini banyak meminta perhatian, terutama pendidik, 

ulama, pemuka masyarakat, serta orang tua. Seseorang dikatakan bermoral 

apabila melakukan perbuatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut 

Suparno (2002), untuk memiliki moralitas yang baik dan benar, seseorang 

tidak cukup sekadar telah melakukan tindakan yang dapat dinilai baik dan 

benar. Seseorang dapat dikatakan sungguh-sungguh bermoral apabila 

tindakannya disertai dengan keyakinan dan pemahaman akan kebaikan 

yang tertanam dalam tindakan tersebut.  

Strategi pembelajaran moral oleh para guru, pendidik, bahkan 

orang tua sangat diperlukan bagi pelajar remaja karena banyaknya perilaku 
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amoral pelajar seperti mencontek saat ujian atau ulangan harian, 

membolos sekolah, merokok, pacaran, serta berkelahi antar teman atau 

tawuran. Berdasarkan penelusuran melalui media massa, didapatkan 

beberapa fenomena remaja yang cenderung termasuk dalam tindakan 

amoral. Dalam Republika.co.id (2014), Indonesia Police Watch (IPW) 

melihat kecenderungan meningkatnya angka perkosaan di Indonesia tahun 

2014. Menurut Neta S. Pane, tahun 2013 setiap bulan terdapat tiga sampai 

empat kasus perkosaan di seluruh Indonesia. Tercatat hingga 50 persen 

pelaku perkosaan adalah anak berusia di bawah 20 tahun. Dalam 

news.detik.com (2014) diberitakan dua remaja mabuk menghina polisi dan 

mengeluarkan kata-kata kotor di depan Polsek Sleman, Yogyakarta.Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009) amoral diartikan sebagai tidak 

bermoral atau tidak berakhlak. Banyaknya kasus-kasus fakta tentang 

tindakan amoral pelajar yang terjadi di lingkungan. 

Fakta-fakta tentang kerusakan moral pada pelajar yang berawal 

dari pacaran dan melakukan hal-hal yang sangat tidak manusiawi seperti 

kasus seorang siswi SMA Swasta di kota Tangerang kepergok tengah 

melahirkan bayi di sebuah kebun warga di pinggir Jalan Untung Suropati, 

Rt 4/7, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. 

Sisiwi tersebut melahirkan bayi dari hasil hubungan gelap dengan 

pacarnya (http://metro.sindonews.com). Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan data bahwa setiap 

tahun, 600.000 remaja putri hilang keperawanan. Lalu menurut data 
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Komnas Perlindungan Anak (KPA), 21% remaja atau satu dari lima 

remaja di Indonesia pernah melakukan aborsi (detik.com). Sementara 

pengguna narkoba pada 2011 mencapai 3,8 juta orang atau setara dengan 

2,2 % penduduk Indonesia. Sebagian besar pengguna berasal dari kalangan 

anak muda (tempo.com).  

Hasil riset dari Lembaga Peduli Remaja Kriya Mandiri Solo yang 

dipublikasikan oleh media Solopos edisi Senin, 10 Agustus 2009, yang 

hasilnya sebanyak 65% dari 352 pelajar SMA, SMK, MA di kota Solo 

mengaku pernah melakukan kissing saat pacaran. Sementara sisanya 

sebanyak 31% pernah melakukan petting dan 4% sudah berhubungan 

badan. Doni DC (Direktur LPR Kriya Mandiri), mengatakan bahwa 

selama ini pemahaman kesehatan reproduksi remaja dan pendidikan 

tentang seks sering dianggap tabu di kalangan masyarakat. 

Masa remaja merupakan masa yang menyenangkan, karena di 

masa ini muncul pola pikir yang individual tanpa ingin bergantung lagi 

dengan orang dewasa, dan penuh kebebasan untuk menemukan jati diri 

remaja dengan berbagai cara. Banyak berita tentang kriminalitas yang 

dilakukan oleh remaja, seperti yang diberitakan oleh berbagai media, baik 

cetak maupun elektronik. Fakta yang dipaparkan dalam harian 

Republika.com (2007), dikatakan bahwa di wilayah Jakarta tidak ada hari 

tanpa tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja. Mulai dari tawuran 

antar sekolah, perkelahian dalam sekolah, pencurian, hingga pemerkosaan.  
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Berdasarkan penelitian internal Depkes (Tribunnews, 13 Juli 

2012), kalangan remaja terutama di kota besar melakukan hubungan seks 

dengan orang yang sudah dewasa bahkan rela membayar. Menkes, Nafsiah 

Mboi menyatakan bahwa disamping dibekali pengetahuan tentang seks, 

remaja harus ada penguatan secara agama dan moral secara utuh untuk 

bisa memberikan kekuatan iman dan mental generasi muda untuk 

menjauhi perilaku yang berisiko.  

Uyun dan Anik (2010), mengatakan bahwa tingginya kenakalan 

remaja saat ini disebabkan juga karena rendahnya tingkat kecerdasan 

spiritual yang dimiliki remaja, sehingga kemampuan untuk menganalisa 

setiap permasalahan, mengontrol setiap sikap dan tingkah laku serta 

membedakan tindakan yang benar dan yang salah, kurang dimiliki oleh 

remaja. Ketika mereka mengalami masalah, seringkali mengambil jalan 

pintas untuk menyelesaikannya, seperti minum-minuman keras, narkoba, 

bunuh diri, lari dari rumah, dan lain-lain. 

. Ciri individu yang mengalami krisis moral adalah individu yang 

tidak mau mengikatkan diri kepada Khaliknya, melupakan suatu 

kebenaran dan kewajibannya kepada sang penciptanya, tidak menjunjung 

tinggi nilai dan norma, dan hanya ingin adanya kebebasan. Individu yang 

mengalami krisis moral menginginkan kebebasan tanpa frame nilai-nilai 

agama (Maran,2000). Terjadinya krisis moral yang memprihatinkan kini 

adalah akibat terkikisnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat 

(Maududi, 1994).  
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Masa remaja juga merupakan suatu rangkaian perubahan-

perubahan yang dialami oleh remaja, tidak saja perubahan di dalam diri, 

akan tetapi perubahan-perubahan di luar diri seperti perubahan sikap orang 

tua, anggota keluarga yang lain, dan sebagainya ditambah pula dengan 

terjadinya perubahan pergaulan dari orang tua dan keluarga menjadi 

pergaulan dengan teman sebaya yang berarti berkenalan dengan norma, 

nilai, tata cara, dan adat istiadat yang baru pula (Panut P dan Ida, 2005).  

Remaja berusaha memperoleh jati diri dengan membentuk citra 

atau image tentang diri remaja, dan upaya ini terakumulasi dalam suatu 

konsep yang berisikan gambaran tentang bagaimana setiap remaja mampu 

mempersepsi diri. Remaja sebagai penerus generasi bangsa yang memiliki 

banyak kesempatan berasosiasi secara bebas untuk melakukan banyak hal, 

namun justru banyak remaja mengalami tekanan dan tuntutan. Remaja 

memiliki keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari keterikatan, 

tuntutan, dan tekanan dari orang dewasa khususnya orang tua, sehingga 

remaja mencari dukungan sosial melalui teman sebaya. Teman sebaya 

(peer group) menjadi sarana sekaligus tujuan dalam pencarian jati diri 

remaja. Setiap orang dapat dipastikan memiliki kepribadian yang berbeda-

beda. Dalam perkembangannya menuju kedewasaan, remaja berangsur-

angsur mengalami perubahan yang membutuhkan dua kemampuan, yaitu 

kebebasan dan ketergantungan secara bersama-sama. Remaja 

menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi remaja sering takut 
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bertanggungjawab akan akibatnya dan meragukan kemampuannya untuk 

dapat mengatasi tanggungjawab tersebut (Hurlock, 1980).  

Proses pembentukan identitas diri pada remaja membutuhkan 

proses yang panjang dan kontinuitas dari masa lalu, sekarang, dan yang 

akan datang. Hal tersebut akan membentuk kerangka berfikir untuk 

mengorganisasikan perilaku ke dalam berbagai bidang kehidupan. Pada 

masa ini, remaja berusaha melepaskan diri dari lingkungan dan ikatan 

dengan orang tua karena ingin mencari identitas dirinya. Selaras dengan 

jiwa remaja yang berada dalam transisi dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa maka kesadaran beragama pada masa remaja berada dalam 

keadaan peralihan dari kehidupan beragama anak-anak menuju 

kemantaban beragama (Ahyadi, 2001).  

Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2008) yang 

terhimpun dalam conference proceeding temu ilmiah Nasional Psikologi 

Islam III yang berjudul “ Perbedaan Kematangan Moral Pada Siswa MAN 

dan SMAN (studi komparatif sekolah berbasis agama dan sekolah berbasis 

umum) yang membuktikan bahwa proses pembinaan kepada remaja sangat 

mempengaruhi terhadap kematangan moral, dalam hal ini selain orang tua, 

sekolah juga memberikan andil penting dalam proses pembentukan moral. 

Kurang lebih 8 jam waktu remaja yang dihabiskan di sekolah, mereka 

berinteraksi dengan remaja seusianya dan berbenturan dengan kebijakan 

sekolah. Kebijakan sekolah dan penerapan nilai-nilai yang dimiliki sekolah 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kematangan 
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moral pada siswa mereka (remaja).  Sedangkan faktor yang mendukung 

terhadap kematangan moral remaja adalah kurikulum yang bermuatan 

agama, pembiasaan pada perilaku yang mengandung nilai-nilai moral, 

kegiatan ekstrakulikuler yang menunjang, penerapan peraturan yang 

menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai moral, dan sanksi tegas terhadap 

perilaku amoral.  

Sekolah perlu menciptakan situasi pendidikan dan kegiatan-

kegiatan terprogram yang akan memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai 

tersebut kemudian dikembangkan melalui program kegiatan yang bersifat 

kognitif, afektif, dan psikomotor yang disampaikan dalam kegiatan di 

kelas maupun di luar kelas. Bentuk usaha yang dilakukan sekolah dalam 

meningkatkan moral siswa adalah dengan memberikan berbagai wadah 

kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah kerohanian Islam atau yang 

biasa disingkat dengan Rohis. Ekstrakulikuler Rohis (Kerohanian Islam) 

adalah sekumpulan orang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan 

yang sama dalam badan kerohanian, sehingga manusia yang tergabung di 

dalamnya depat mengembangkan diri berdasarkan konsep nilai-nilai 

keislaman dan mendapat siraman kerohanian (Hendri Firmansyah, 2010). 

Rohis yang menjadi bagian dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

merupakan salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang sangat penting dalam 

menciptakan pelajar-pelajar muslim yang memiliki karakter kebangsaan 

yang kokoh, diimbangi oleh semangat keislaman yang moderat dan 

terbuka (Amalee,2014). Rohis merupakan organisasi islam yang 
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menghimpun para remaja dalam perkembangan agama di sekolah (Susanti, 

2012).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahayati (2008) tentang 

Hubungan antara keikutsertaan dalam kegiatan kerohanian Islam dengan 

Keagamaan Siswa SMA Ngeri 1 Muntilan, didapatkan hasil penelitian 

bahwa tingkat keikutsertaan anggota Rohis SMA Negeri 1 Muntilan 

mayoritas berada pada kategori tinggi yaitu 67,14 %. Sedangkan tingkat 

keagamaan anggota Rohis SMA Negeri 1 Muntilan mayoritas berada 

dalam kategori sangat baik yaitu 57,14%. Adanya hubungan yang positif 

antara keikutsertaan dalam kegiatan Rohis dengan keagamaan siswa SMA 

Negeri 1 Muntilan. 

Penelitian tentang moralitas remaja juga pernah dilakukan oleh 

Reza (2013) yang hasilnya diperoleh bahwa ada hubungan yang sangat 

signifikan Antara religiusitas dengan moralitas remaja di Madrasah Aliyah 

salah satu pondok pesantren di kota Palembang. Religiusitas pada remaja 

diwujudkan melalui intensitas dari serangkaian ibadah, sedagkan moralitas 

pada remaja diwujudkan dalam pola piker, bersikap, dan bertindak 

terhadap hubungan sesama manusia yang bernilai moral. Semakin tinggi 

tingkat religiusitas pada remaja, akan diikuti dengan tingginya pula tingkat 

moralitas pada remaja.  

Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat ditemukan rumusan pokok 

permasalahan yang akan dijadikan dasar penelitian yaitu apakah ada 

perbedaan pemahaman moral pada siswa yang mengikuti Ekstrakurikuler 
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Rohis dengan siswa yang tidak mengikuti Ekstrakurikuler Rohis. Dengan 

rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis mengajukan 

penelitian dengan judul “ Perbedaan Pemahaman Moral Antara Siswa 

Yang Mengikuti Ekskul Rohis Dan Yang Tidak Mengikuti Ekskul Rohis 

”. 

    

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perbedaan  pemahaman  moral antara siswa yang 

mengikuti Ekstrakulikuler Rohis dan yang tidak mengikuti 

ekstrakulikuler Rohis.  

2.  Mengetahui tingkat pemahaman moral antara siswa yang 

mengikuti ekstrakulikuler Rohis dan yang tidak mengikuti 

ekstrakulikuler Rohis. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmuwan Psikologi 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

kepustakaan bagi ilmu pengetahuan psikologi khususnya di bidang 

psikologi perkembangan. 

2. Bagi Penelitian Lainnya 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan 

pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian, 

khususnya penelitian yang mengambil tema serupa dengan penelitian ini. 

3. Anggota Rohis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan 

informasi untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik serta dapat  

meningkatkan pemahaman moral anggota Rohis. 

4. Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi 

dan masukan bagi sekolah dalam mengembangkan moral siswa. Serta 

dapat menjadi pertimbangan dalam membentuk sistem atau kebijakan 

yang efektif untuk dapat meningkatkan perilaku moral siswa. 

5. Praktisi Ilmu Agama  

Penelitian ini diharapkan menambah informasi dan wawasan untuk 

mengembangan perilaku moral pada aktivis dakwah sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


