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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam

kehidupan manusia. Pentingnya pendidikan bagi manusia untuk

memanusiakan dirinya dan membedakannya dengan makhluk lain. Tatkala

manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, pendidikanlah yang akan

membedakan kualitas interaksi tersebut. Interaksi akan lebih berkualitas

ketika didalamnya ditanamkan nilai-nilai kehidupan (etika, nilai, moral, dan

norma). Nilai-nilai kehidupan ini akan membentuk tata aturan supaya hidup

lebih harmonis dan terarah. Pendidikan idealnya diberikan sedini mungkin

dalam lembaga formal, in-formal, dan non-formal. Interaksi dan komunikasi

yang berkualitas dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas. Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dapat diciptakan melalui pendidikan.

Pendidikan akan membentuk manusia yang berkarakter dan berkualitas

seperti yang tercantum di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, pada pasal 3 menyebutkan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk karakter serta 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 menjadi warga
negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
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Pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter peserta didik

merupakan salah satu fungsi dari pendidikan nasional. Adanya fungsi

pendidikan nasional diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa,

mengembangkan potensi peserta didik menjadi lebih baik. Pendidikan

nasional ini dimaknai dengan pendidikan yang dimulai dari tingkat yang

paling rendah ke yang paling tinggi. Pendidikan dasar merupakan salah satu

didalamnya. Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan dasar yang

siswanya berusia antara 6 – 13 tahun dan memiliki karakteristik selalu ingin

tahu dan membutuhkan bimbingan.

Guru sebagai pendidik tidak hanya memberikan materi pelajaran

saja tetapi juga memberikan bimbingan kepada siswa, dan memiliki peranan

yang sangat menentukan dalam pembentukan pribadi atau karakter siswa.

Guru, selain bertanggungjawab atas prestasi akademik siswa juga

bertanggungjawab atas moral siswa. Guru harus memiliki kepribadian yang

mantap atau berkarakter yang kuat sehingga menjadi teladan bagi siswanya.

Pandangan Al-Ghazali dalam Iqbal (2013: 140) menjelaskan

mengenai tugas guru yang harus dilaksanakan diantaranya memiliki rasa

kasih sayang terhadap muridnya, memiliki teladan Rasulullah SAW, selalu

menasehati muridnya dari perbuatan tercela, mencukupkan murid menurut

kadar pemahaman, menjalin kerjasama dengan muridnya dan yang terpenting

seorang guru harus mengamalkan ilmunya.  Guru dapat disebut orang yang

paling mulia, karena pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang besar dan

harus menghadapi tantangan yang berat pula. Guru yang sesungguhnya tidak
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hanya sekedar memberikan ilmu atau materi saja melainkan dapat

membimbing dan meluruskan dari perilaku siswa yang kurang benar.

Setiap siswa memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda.

Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal yang nyata ini dapat

menjadi faktor penyebab konflik. Konflik yang sering dialami siswa di

lingkungan sekolah yaitu perilaku siswa yang kurang baik terhadap siswa

lainnya. Siswa yang memiliki keberanian lebih, apabila tidak dibimbing

dengan baik cenderung akan melakukan perilaku menyimpang. Perilaku

menyimpang yang menjadi masalah yaitu menurunnya tata krama kehidupan

dan etika moral dalam praktik kehidupan sekolah yang mengakibatkan

sejumlah dampak negatif.

Bentuk perilaku menyimpang yang peneliti temukan pada saat

observasi di Sekolah sangat beragam mulai dari saling mengejek dengan

menjelek-jelekkan nama orang tua, menjelek-jelekkan fisik siswa lain, saling

pukul, cubit-cubitan dan kontak fisik lainnya. Pihak dari guru sudah sering

memberikan nasehat berupa teguran kepada siswa, namun siswa tetap saja

mengulang kembali perilakunya yang kurang baik. Berbagai penyimpangan

yang dilakukan oleh siswa, sebaiknya mendapat penanganan khusus dari

guru. Peran guru yang hanya memberikan nasehat atau teguruan dalam

menanggapi fenomena seperti ini masih kurang, sehingga siswa tidak merasa

jera. Fenomena ini, memperlihatkan bahwa perilaku menyimpang siswa

masih sering terjadi secara terus menerus. Jika kondisi ini dibiarkan begitu

saja maka siswa akan terbiasa dengan perilakunya dan akan berpengaruh
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kedepannya yaitu selalu berperilaku yang kurang baik dan melanggar aturan.

Kondisi seperti ini disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah

peran guru yang masih kurang dalam memberikan pengetahuan tentang nilai

moral kepada siswa, sehingga siswa cenderung melakukan perilaku

menyimpang.

Hasil observasi awal yang dilakukan di SD N 2 Karangnangka

memperlihatkan terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa

secara terus-menerus karena, kurangnya penanaman nilai moral yang

diberikan oleh guru. Latar belakang di atas ini yang membuat ketertarikan

peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Studi deskriptif peran

guru pada perkembangan moral siswa guna mencegah terulang kembali

perilaku menyimpang di kelas IV Sekolah Dasar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perkembangan moral siswa di kelas IV Sekolah

Dasar?

2. Bagaimana peran guru pada perkembangan moral siswa di kelas IV

Sekolah Dasar?

3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat perkembangan

moral siswa di kelas IV Sekolah Dasar?
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C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

keterlibatan guru terhadap perkembangan moral siswa. Secara spesifik

penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi empiris tentang :

1. Perilaku siswa kelas IV Sekolah Dasar.

2. Peran guru pada perkembengan moral siswa.

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dari perkembangan

moral siswa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoretis

Menjadi dasar pemikiran untuk peneliti selanjutnya, baik oleh

peneliti sendiri maupun peneliti yang lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi siswa, memperbaiki

perilaku siswa yang tadinya salah menjadi benar.

b. Bagi Guru

Membangun pengetahuan dan pengalaman guru tentang

perkembangan moral siswa.

c. Bagi Sekolah
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Penelitian ini dapat memberi masukan yang baik bagi sekolah

untuk selalu mengadakan pembaharuan, memajukan program sekolah

pada umumnya kearah yang lebih baik.

d. Bagi Peneliti

Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung

berkaitan tentang perilaku siswa.
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