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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A . Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa yang penting karena dimasa ini seseorang 

akan selalu berusaha untuk mencari jati diri, masa untuk melepaskan diri dari 

lingkungan orang tua. Tentunya nilai-nilai dalam kehidupan sangat 

diperlukan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mencari jalan 

untuk menumbuhkan jati dirinya.Tentunya sikap dari remaja tersebut harus 

sesuai dengan moral-moral tertentu sehingga terwujud perilaku yang 

bermoral dan segala perbuatannya selaras dengan kenyataan di dunia 

sekelilingnya. 

 Secara kritis, remaja akan lebih banyak melakukan pengamatan keluar dan 

membandingkannya dengan hal-hal yang selama ini diajarkan dan 

ditanamkan kepadanya. Sebagian besar para remaja mulai melihat adanya 

“kenyataan” lain di luar dari yang selama ini diketahui dan dipercayainya. Ia 

akan melihat bahwa ada banyak aspek dalam melihat hidup dan beragam jenis 

pemikiran yang lain. Baginya dunia menjadi lebih luas dan seringkali 

membingungkan, terutama jika ia terbiasa dididik dalam suatu lingkungan 

tertentu saja selama masa kanak-kanak.  

Kemampuan berpikir dalam dimensi moral (moral reasoning) pada remaja 

berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan 

ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan 

yang ada di sekitarnya, sehingga adakalanya seorang individu melakukan 

suatu perbuatan yang tercela karena mereka tidak mengetahui bahwa itu 
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adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam 

masyarakat. 

Akhir-akhir ini, remaja menjadi fenomenal untuk dikaji dan diteliti oleh 

banyak kalangan khususnya dalam persoalan moral dan prilakunya, ada 

perbedaan moral dan sikap yang dimiliki oleh remaja pada masa sekarang 

dengan remaja pada masa dahulu, inilah yang menjadikan alasan kenapa 

remaja menjadi obyek yang fenomenal untuk diteliti dan dikaji. Remaja pada 

masa dahulu lebih mengedepankan moral dan sikapnya dibandingkan dengan 

ego (nafsu), sehingga muncul dalam pola tindaknya kesopanan dalam 

bergaul, menghormati orang yang lebih tua, memiliki tutur kata yang lembut 

dan lain sebagainnya. Tetapi sebaliknya, remaja pada masa sekarang lebih 

mengedepankan egonya dari pada nilai moral dan sikap, sehingga yang 

muncul adalah sikap mau menang sendiri, tidak mau disalahkan meskipun 

dalam keadaan yang bersalah dan tidak mau menghormati orang lain. 

Terjadinya perbedaan pola sikap dan pola tindak remaja masa sekarang 

dengan remaja masa dahulu tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Ronald 

Robertson, mengatakan dalam Globalization, Social Theory and Global 

Culture, bahwa globalisasi merupakan karakteristik hubungan antara 

penduduku bumi ini yang melampau batas-batas konvensional, seperti bangsa 

dan negara. Dalam proses tersebut negara telah dimamfaatkan dan terjadi 

intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai kesatua utuh. Dengan ini tidak 

ada lagi pembatas yang bisa dijadikan batas oleh suatu negara dengan begitu 

maka akan terjadi akulturasi (pencampuran kebudayaan) antara budaya Barat 

dengan budaya Indonesia yang memiliki perbedaan secara fundamintal. Barat 

lebih kepada paham liberalisme (kebebasan), mereka menjunjung tinggi 
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kebebasan, termasuk kebebasan dalam mengekspresikan hidup, sedangkan 

Indonesia lebih berpegangteguh kepada nilai-nilai atau norma-norma agama, 

yang diyakini sebagai pengangan hidup. Fatalnya adalah remaja-remaja kita 

pada masa sekarang tidak dapat memfilter (menyaring) budaya-budaya Barat 

yang dapat merusak kehidupannya, semua budaya Barat kita adopsi sebagai 

suatu nilai atau norma dalam menjalankan kehidupan. 

Sealain itu, Globalisasi biasanya ditandai oleh tiga hal, pertama, 

perkembangan informasi dan telekomunikasi; kedua, perkembangan 

teknbologi; ketiga, liberalisasi.Perkembangan telekomonikasi dan informasi 

yang seharusnya mempermudah kita untuk dapat menjangkau dunia lebih 

dekat dan dengan cepat meperoleh informasi, malah menjadi bumerang bagi 

remaja kita, mereka lebih mendapatkan informasi-informasi yang negatif 

yang dapat merusak kehidupannya.Perkembangan teknolog yang katanya 

dapat mempermudah kita malah menjadi megia imitasi (peniruan) dan 

edukasi (pendidikan) yang tidak baik. 

Menjadi tugas kita semua untuk memperbaiki pola sikap dan pola tindak 

remaja kita, maka kajian tentang “perkembangan nilai moral dan sikap pada 

masa remaja” menjadi hal yang sangat penting, sebagai langkah awal untuk 

menciptakan suatu perubahan pada remaja, dengan cara memberi wawasan 

tentang perkembangan nilai moral dan sikap pada masa remaja. Dengan 

begitu yang akan kita kaji adalah, Bagaimana perkembangan nilai moral dan 

sikap pada masa remaja? Dan bagaimana remaja dapat melaksanakan 

tahapan-tahapan perkembangan nilai moral dan sikap tersebut? 

Secara etimologis, kata moral sama dengan kata etika karena kedua kata 

tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan atau adat. Dengan kata 
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lain, moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi 

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, sedangkan 

yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu etika dari Bahasa Yunani 

dan moral dari Bahasa Latin (Febrianty, 2011). Manusia yang tidak memiliki 

moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai 

positif di mata manusia lainnya.Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus 

dimiliki oleh manusia. 

Moral adalah produk dari budaya dan Agama.Moral merupakan kondisi 

pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-

nilai baik dan buruk.Moral (Bahasa Latin Moralitas) merupakan istilah 

manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang 

mempunyai nilai positif. 

 Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses 

sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses 

sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena 

banyak orang yang mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut 

pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah 

dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya, 

Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. 

Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. 

Masa SMA adalah masa remaja yang tak pernah terlupakan, dan 

merupakan masa yang paling indah. Jika masa itu terlewatkan maka ia akan 

merasa rugi setidaknya begitulah kata anak-anak remaja sekarang ini. Karena 

ingin mendapatkan kesenangan di masa remaja, banyak anak-anak remaja 

mengorbankan uangnya hanya untuk sekedar berfoya-foya merusak dirinya 
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karena tingginya perasaan ingin tahu serta dorongan dari teman-temannya dan 

yang paling menyedihkan mereka tidak menyadari betapa sakit orangtuanya 

mencari nafkah hanya untuk anak-anaknya. 

Dari penjabaran kasus di atas,Peneliti melakukan studi kasus di Madrasah 

Aliyah Raudlatul Huda di kec.adipala, kab. Cilacap, karena sekolah ini 

tergolong baru dan fasilitas dan sarana-prasarananya masih kurang.Peneliti 

menanyakan kepada beberapa siswa di Madrasah Aliyah Raudlatul Huda 

tentang Moral Reasoning tentang hal-hal yang biasa remaja lakukan 

pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti”Apakah Anda pernah membolos”dan 

“Apakah Anda suka/pernah melanggar peraturan”dari beberapa pertanyaan 

yang saya berikan terdapat bermacam-macam jawaban dari jawaban “ya”dan 

“pernah”. 

Dalam beberapa wawancara yang saya lakukan pada siswa-siswi di 

Madrasah Aliyah Raudlatul huda tentang penalaran moral, ternyata masih 

banyak yang mereka blm tau dan langgar tentang moral moral yang ada pada 

sekolah. Para siswa hanya mengetahui gmna mereka belajar dengan pola 

aturan yang mereka tau dan pahami karena juga sekolah ini masih bisa 

dikatakan sekolah baru dan tempatnya juga di desa dan di sekitar pemukiman 

warga dan sekolah Madrasah Aliyah Raudlatul Huda termasuk sekolah swasta 

dan murid-muridnyapun bisa di katakan cukup bandel. 

Pertanyaan yang peneliti ajukan adalah tentang perilaku yang biasa mereka 

lakukan di sekolah, seperti perilaku menyontek, bulying, membolos, rata-rata 

dari peserta didik yang peneliti wawancara mengatakan melakukanya,dan 

dengan kata lain di Madrasah Aliyah Raudlatul Huda peserta didiknya masih 

belum mengerti penalaran moral dan penerapanya.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana deskipsi Moral Reasoning pada peserta didik 

di Madrasah Aliyah Raudlatul Huda di KecamatanAdipala, Kabupaten.Cilacap. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk medeskripsikan Moral Reasoning pada peserta didik di Madrasah 

Aliyah Raudlatul Huda di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan maupun referensi mengenai Moral 

Reasoning. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Madrasah Aliyah Raudlatul Huda di Kecamatan Adipala, 

Kabupaten Cilacap 

Dapat mengetahui Moral Reasoning peserta didik untuk 

meningkatkat moral peserta didik menjadi lebih baik. 

b.  Bagi Peneliti Lain 

Sebagai sumbangan saran bagi penelitian lebih lanjut yang 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang Moral Reasoning. 
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