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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pesantren  

1. Pengertian Pesantren 

Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe-dan akhiran-

an berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja (dalam Daulay, 

2004:26-27) juga menjelasakan pesantren berasal dari kata santri yaitu 

seseorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian 

pesantren mempunyai arti sempit orang berkumpul untuk belajar agama 

Islam. Ada juga yang mengartikan pesantren adalah suatu lembaga 

pendidikan Islam Indonesia yang bersifat “tradisional” untuk mendalami 

ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup 

keseharian.  

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk 

mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai 

pedoman perilaku sehari-hari (Mastuhu,1994:55). Pengertian 

”tradisional” dalam batasan ini menunjuk bahwa lembaga ini hidup sejak 

ratusan tahun (300-400 tahun) yang lalu dan telah menjadi bagian yang 

mendalam dari sistem kehidupan sebagian besar umat Islam Indonesia, 

dan telah mengalami perubahan dari masa-ke masa sesuai dengan 

perjalanan hidup umat; bukan “tradisional” dalam arti tetap tanpa 

mengalami penyesuaian.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pesantren 

adalah lembaga pendidikan Islam yang bersifat tradisional untuk 

mendalami ilmu agama Islam, dan mengamalkannya sebagai pedoman 

hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam 

kehidupan masyarakat. 

2. Asal Usul Pondok Pesantren  

Pesantren yang merupakan “Bapak” dari pendidikan Islam di 

Indonesia didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. 

Pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni 

menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak 

kader-kader ulama atau da‟i. Pembangunan suatu pesantren didorong 

oleh kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan lanjutan. 

Namun demikian, faktor guru yang memenuhi persyaratan keilmuan 

yang diperlukan akan sangat menentukan bagi tumbuhnya suatu 

pesantren. 

Pada umumnya berdirinya suatu pesantren diawali dari 

pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang 

guru atau kiai. Karena keinginan menuntut dan memperoleh ilmu dari 

guru tersebut, maka masyarakat sekitar, bahkan dari luar daerah datang 

kepadanya untuk belajar. Mereka lalu membangun tempat tinggal yang 

sederhana di sekitar tempat tinggal guru tersebut.  

Kelangsungan hidup suatu pesantren amat tergantung kepada 

daya tarik tokoh sentral (kiai atau guru) yang memimpin, meneruskan 
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atau mewarisinya. Jika pewaris menguasai sepenuhnya baik pengetahuan 

keagamaan, wibawa, keterampilan mengajar dan kekayaan lainnya yang 

diperlukan, maka umur pesantren akan lama bertahan. Sebaliknya 

pesantren akan menjadi mundur dan mungkin hilang, jika pewaris atau 

keturunan kiai yang mewarisinya tidak memenuhi persyaratan. Jadi 

seorang figur pesantren memang sangat menentukan dan benar-benar 

diperlukan (Hasbullah, 2001:138-139). 

3. Tujuan Terbentuknya Pondok Pesantren 

Tujuan terbentuknya pesantren menurut Hasbullah (2001: 24-25) 

ada dua yaitu: 

a. Tujuan Umum 

Membimbing anak didik untuk menjadi manusia 

berkepribadian Islam yang dengan ilmu agamanya ia sanggup 

menjadi mubalig Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan 

amalnya. 

b. Tujuan Khusus 

Mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam 

ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta 

mengamalkannya dalam masyarakat. 

4. Unsur-unsur Pesantren  

Unsur-unsur pesantren menurut Zamakhsyari Dofier (dalam 

Daulay, 2004: 27) ada lima yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran 

kitab-kitab klasik dan kiai. Menurut Hasbullah (2001:142-144) ciri khas 

Peran Pesantren Tombo...,Tri Istinganatun



10 

 

 

 

pesantren dan sekaligus unsur-unsur pokoknya, yang membedakannya 

dengan lembaga pendidikan lainnya yaitu: 

a. Pondok  

Merupakan tempat tinggal kiai bersama para santrinya. 

Adanya pondok sebagai tempat tinggal bersama antara kiai dengan 

para santrinya dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, merupakan pembeda dengan lembaga pendidikan yang 

berlangsung di masjid atau langgar. 

b. Adanya Mesjid 

Sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar mengajar. Mesjid 

yang merupakan unsur pokok kedua dari pesantren, disamping 

berfungsi sebagai tempat melakukan shalat berjamaah setiap waktu 

shalat, juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar.  

c. Santri 

Merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, biasanya terdiri 

dari dua kelompok, yaitu: 

1) Santri Mukim 

Ialah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap 

dalam pondok pesantren. 

2) Santri Kalong 

Ialah santri-santri yang berasal dari daerah-daerah sekitar 

pesantren dan biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren. 

Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selesai 

mengikuti suatu pelajaran di pesantren. 
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d. Kiai  

Merupakan tokoh sentral dalam pesantren yang memberikan 

pengajaran. Karena itu kiai adalah salah satu unsur yang paling 

dominan dalam kehidupan suatu pesantren. Kemasyhuran, 

perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu pesantren banyak 

bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, kharismatik dan 

wibawa, serta keterampilan kiai yang bersangkutan dalam mengelola 

pesantrennya. Gelar kiai diberikan oleh masyarakat kepada orang 

yang mempunyai ilmu pengetahuan mendalam tentang agama Islam 

dan memiliki serta memimpin pondok pesantren, serta mengajarkan 

kitab-kitab klasik. Dalam perkembangannya kadang-kadang sebutan 

kiai ini juga diberikan kepada mereka yang mempunyai keahlian 

yang mendalam di bidang agama Islam, dan tokoh masyarakat, 

walaupun tidak memiliki atau memimpin serta memberikan 

pelajaran di pesantren.  

e. Kitab-kitab Islam Klasik 

Unsur pokok lain yang cukup membedakan pesantren dengan 

lembaga pendidikan lainnya adalah bahwa pada pesantren diajarkan 

kitab-kitab klasik yang dikarang para ulama terdahulu, mengenai 

berbagai macam ilmu pengetahuan agama Islam dan Bahasa Arab. 

5. Metode Pengajaran Pesantren  

Menurut Hasbullah (2001:26) sebagai lembaga pendidikan Islam 

tertua, sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model-model 
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pengajaran yang bersifat non klasikal, yaitu model sistem pendidikan 

dengan metode pengajaran wetonan dan sorogan. 

a. Metode Wetonan (Halaqah) 

Metode yang di dalamnya terdapat seorang kiai yang 

membaca suatu kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya 

membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak 

bacaan kiai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar 

mengajar secara kolektif. 

b. Metode Sorogan 

Metode yang santrinya cukup pandai men “sorog” kan 

(mengajukan) sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca dihadapannya. 

Kesalahan dalam bacaannya itu langsung dibenarkan oleh kiai. 

Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengajar 

individual. 

Ahmad dan Nurul (2013: 99-113) menyebutkan macam-

macam metode pendidikan Islam dan pendekatan yang ditawarkan 

dalam al-Quran antara lain:  

1) Metode Hukuman dan Ganjaran  

Disebut juga metode targhib dan tarhib adalah cara 

mengajar dimana guru memberikan ganjaran terhadap kebaikan 

dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan 

kebaikan dan menjauhi keburukan. 
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2) Metode Ceramah  

Adalah suatu cara penyajian atau penyampaian informasi 

melalui penuturan secara lisan oleh ustad kepada peserta didik. 

3) Metode Diskusi  

Menurut Ramayulis metode diskusi adalah suatu cara 

penyajian beban pembelajaran di mana ustad memberikan 

kesempatan peserta didik untuk membicarakan dan menganalisis 

secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan atau menyusun berbagai alternative pemecahan atas 

suatu masalah. 

4) Metode Tingkah laku atau Teladan 

Dengan contoh tingkah laku perbuatan tersebut, timbulah 

gejala identifikasi, yaitu penyamaan diri dengan orang-orang 

yang ditiru. Hal ini sangat penting bagi pembentukan 

kepribadian anak didik. Ini merupakan suatu proses yang 

ditempuh anak didik dalam mengenali nilai-nilai kehidupan. 

5) Metode Nasihat 

Apabila dalam contoh perbuatan berupa tingkah laku 

tersebut anak didik dapat memperhatikan dan melihat apa yang 

dilakukan oleh orang lain (ustad), maka dengan nasihat ini anak 

didik dapat mendengar apa yang harus dilakukannya. Nasehat itu 

sendiri harus selalu disertai dengan panutan atau teladan dari si 

pemberi atau penyampai nasihat itu, ini berarti antara metode 

nasihat dan metode keteladanan saling keterkaitan. 
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6) Metode Kisah-kisah (cerita) 

Adalah suatu cara mengajar di mana guru memberikan 

materi pembelajaran melalui kisah atau cerita. Metode cerita 

banyak dalam al-Quran yang tujuan pokoknya adalah 

menunjukkan fakta-fakta kebenaran. 

7) Metode Pembiasaan 

Cara lain yang digunakan oleh al-Quran dalam 

memberikan materi pendidikan adalah melalui kebiasaan yang 

dilakukann secara bertahap. Dalam hal ini termasuk ubah 

kebiasaan-kebiasaan yang negatif.  

 

B. Moral 

1. Pengertian Moral 

Secara etimologi kata “moral” berasal dari kata Latin “mos”, 

yang berarti tata cara, adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya 

adalah “mores” Dalam arti adat istiadat atau kebijaksanaan, kata “moral” 

mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani “ethos”, yang 

menurunkan kata “etika”. Dalam bahasa Arab kata “moral” berarti budi 

pekerti adalah sama dengan “akhlak”, sedangkan dalam bahasa 

Indonesia, kata “moral” dikenal dengan arti “kesusilaan”.  

Menurut Prof. Dr. P.J Bouman (dalam Daroeso, 1989:22) yang 

menyatakan bahwa moral adalah perbuatan atau tingkah laku manusia 

yang timbul karena adanya interaksi antara individu-individu dalam 
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masyarakat. Sedangkan menurut Wursanto (1987:20) moral adalah 

aturan kesusilaan, yang meliputi semua norma untuk kelakuan, perbuatan 

tingkah laku yang baik. Kata susila berasal dari bahasa Sansekerta. Su 

artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-

peraturan hidup. Jadi, susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih 

baik  

Berdasarkan pendapat tentang moral di atas, dapat disimpulkan 

bahwa baik buruknya manusia, tergantung dari moral yang dimilikinya 

karena moral berhubungan dengan perbuatan atau tingkah laku manusia. 

Tingkah laku ini mendasarkan diri pada norma-norma yang berlaku pada 

masyarakat. Seseorang dikatakan bermoral, bilamana orang tersebut 

bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. 

2. Etika dan Moral 

Istilah moral sering di samakan dengan etika, tetapi kedua istilah 

tersebut terdapat perbedaan. Istilah moral biasanya digunakan untuk 

memberikan penilaian atau predikat terhadap tingkah laku manusia. 

Karena itu untuk memahami pengertian moral sangat erat kaitannya 

dengan etika. 

Dari segi etimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata latin 

“ethicus” dan dalam bahasa Yunani disebut ”ethicos” yang berarti 

kebiasaan. Dengan demikian menurut pengertian yang asli yang 

dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. 
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Kemudian lambat laun pengertian ini berubah, bahwa etika adalah suatu 

ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, 

mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. 

Etika tidak membahas keadaan manusia, melainkan membahas 

bagaimana manusia itu seharusnya bertingkah laku benar 

(Wursanto,1987:16). Etika adalah suatu ilmu cabang filsafat yang objek 

adalah tingkah laku manusia ditinjau dari nilai baik atau buruknya 

(Daroeso, 1989:24).  

Bertens (2013:5) menyebutkan ada tiga jenis makna etika, yaitu: 

a. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi 

pegangan sesorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, 

b. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Etika yang dimaksud 

adalah kode etik. 

c. Etika berarti ilmu tentang baik atau buruk. Etika yang dimaksud 

adalah filsafat moral.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

etika merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan baik buruknya 

tingkah laku manusia. Moral merupakan suatu perbuatan manusia. Etika 

digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada sedangkan moral 

digunakan untuk memberikan penilaian. 

3. Moral dan Agama 

Menurut Daradjat (1976:20) pendidikan moral yang baik, terdapat 

dalam agama, karena nilai moral yang dapat dipatuhi dengan suka rela, 

tanpa ada paksaan dari luar, hanya ada kesadaran sendiri, datangnya dari 
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keyakinan beragama. Maka pendidikan moral itu tidak bisa lepas dari 

pendidikan agama. 

Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Cara bagaimana 

manusia harus hidup, memang biasanya ditentukan berdasarkan 

keyakinan agama. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi 

pegangan bagi perilaku para penganutnya. Jika membandingkan berbagai 

agama, ajaran moralnya barangkali sedikit berbeda, tetapi secara 

menyeluruh perbedaannya tidak terlalu besar. Aturan tentang makanan 

yang haram, puasa ibadah dan sebagainya, aturan seperti itu sering 

berbeda dengan agama yang berlain-lainaan karena hanya menyangkut 

kalangan intern agama tersebut. Ada aturan etis lebih umum yang 

melampaui kepentingan salah satu agama, seperti jangan membunuh, 

jangan berdusta, jangan berzina, jangan mencuri. 

Ajaran moral dalam suatu agama dianggap begitu penting karena 

ajaran itu berasal dari Tuhan dan mengungkapkan kehendak Tuhan. 

Tuhan yang maha adil yang mengganjar yang baik dan menghukum yang 

jahat, walaupun manusia barangkali berhasil lolos dari polisi atau hakim 

manusiawi, tidak pernah lolos dari Tuhan sebagai hakim tertinggi yang 

akan mengadili perbuatan setiap manusia pada akhir zaman. Bagi orang 

beragama, Tuhan adalah dasar dan jaminan untuk berlakunya tatanan 

moral (Bertens, 2013:28-30). 

Berdasarkan rumusan di atas bahwa agama mempunyai hubungan 

erat dengan moral karena di dalam agama mengandung ajaran moral 
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yang diperintahkan oleh Tuhan. Ajaran moral tersebut digunakan sebagai 

pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari hari. 

4. Obyek Moral  

Manusia telah menentukan sikap mana yang boleh dilaksanakan 

dan mana yang tidak boleh dilaksanakan sebelum melakukan perbuatan 

yang akan dikerjakan. Sikap ini ditentukan oleh kehendak yang 

merupakan sikap bathin manusia yang mengamati perbuatan apa yang 

dilakukan. Dengan demikian maka perbuatan yang akan dilakukan 

merupakan obyek yang ada dalam suara hati dan suara bathin manusia.  

Dalam diri manusia ada dua macam suara: 

a. Suara hati yang mengarah kepada kebaikan  

b. Suara was-was yang mengajak kepada keburukan 

Suara bathin menjadi alat untuk menahan agar manusia tidak 

melakukan perbuatan yang tidak baik. Suara itu berupa seruan dan 

himbauan yang memaksa untuk didengarkan. Suara itu didengar sendiri 

oleh seseorang, tetapi suara ini merupakan suara yang menuduh-nuduh, 

bilamana tindakan manusia adalah tindakan yang salah. Karena inilah 

manusia kadang-kadang tidak dapat melupakan tindakannya yang salah, 

lebih-lebih kesalahan yang besar karena suara bathin terus 

mengingatkannya, dengan maksud agar orang tersebut tidak 

melakukannya kembali.  

Suara bathin ini sesungguhnya merupakan suara yang mengajak 

manusia agar sadar melakukan perbuatan susila. Meskipun pada dasarnya 
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manusia itu selalu cenderung berbuat baik, tetapi kesadaran tidaklah 

datang dengan sendirinya. Kesusilaan harus di ajarkan dengan contoh 

yang baik sehingga dengan demikian dapatlah terbentuk manusia susila 

lahir dan bathin (Daroeso, 1989:25-26). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa obyek moral 

adalah tingkah laku manusia, perbuatan manusia, tindakan manusia, baik 

secara individual maupun secara kelompok. Sikap perbuatan manusia 

tersebut ditentukan oleh kehendak yang merupakan sikap bathin manusia 

atau suara hati. 

5. Prinsip-prinsip Dasar Moral 

Menurut Magnis (1987:130-135) ada tiga prinsip-prinsip dasar 

moral yakni: 

a. Prinsip Sikap Baik 

Kesadaran inti utilitarisme ialah bahwa kita hendaknya jangan 

merugikan siapa saja, jadi bahwa sikap yang dituntut dari kita sebagai 

dasar dalam hubungan dengan siapa saja adalah sikap yang positif 

dan baik. Bersikap baik berarti: memandang seseorang dan sesuatu 

tidak hanya sejauh berguna bagi saya, melainkan: menghendaki, 

mnyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan dan 

menunjang perkembangannya, mendukung kehidupan dan mencegah 

kematiannya demi dia itu sendiri. Prinsip sikap baik ini adalah prinsip 

moral dasar pertama. Prinsip ini mendahului dan mendasari semua 

prinsip moral lain. 
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b. Prinsip Keadilan 

Adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada 

siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan karena pada hakikatnya 

semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling 

dasariah keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang, 

tentu dalam situasi yang sama. Suatu perlakuan yang tidak sama 

adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan 

dapat dibenarkan. Secara singkat keadilan menuntut agar kita jangan 

mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak 

seseorang. 

c. Prinsip Hormat terhadap Diri Sendiri 

Prinsip ketiga ini mengatakan bahwa manusia wajib untuk 

selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya 

sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham manusia adalah person, pusat 

berpengertian dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara 

hati, makhluk berakal budi. Manusia wajib memperlakukan dirinya 

sendiri dengan hormat.  

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa kebaikan dan 

keadilan yang kita tunjukkan kepada orang lain, perlu diimbangi 

dengan sikap menghormati diri kita sendiri sebagai makhluk yang 

bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip sikap baik merupakan prinsip 

yang mendasari semua norma moral. Dalam kehidupan nyata dan 

tindakan kita hendaknya sesuai dengan tiga prinsip dasar itu. 
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6. Nilai Moral 

Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan (das solen) oleh 

manusia. Nilai merupakan sesuatu yang dicita-citakan. Nilai menjadikan 

manusia terdorong untuk melakukan tindakan agar harapan itu terwujud 

dalam kehidupannya (Herimanto dan Winarno, 2010:128). Moral adalah 

salah satu bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Moral berkaitan dengan 

nilai baik-buruk perbuatan manusia. Pada dasarnya, manusia yang 

bermoral tindakannya senantiasa didasari oleh nilai-nilai moral. Tindakan 

yang bermoral adalah tindakan manusia yang dilakukan sadar, mau dan 

tahu, serta tindakan berkenaan dengan nilai-nilai moral (Herimanto dan 

Winarno, 2010:141). 

Yang dibicarakan tentang nilai pada umumnya tentu berlaku 

untuk nilai moral. Nilai moral tidak terpisah dari nilai –nilai jenis 

lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu “bobot moral” bila 

diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Walaupun nilai moral biasanya 

menumpang pada nilai-nilai lain, namun ia tampak sebagai suatu nilai 

baru, bahkan sebagai suatu nilai baru, bahkan sebagai nilai yang pailing 

tinggi.  

Ciri-ciri nilai moral dibandingkan dengan nilai non-moral antara 

lain : 

a. Berkaitan dengan Tanggung Jawab Kita 

Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia, Tapi sama 

halnya juga tentang nilai-nilai lain, yang khusus meanandai nilai 
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moral ialah bahwa nilai ini berkaitan dengan pribadi manusia yang 

bertanggung jawab. 

b. Berkaitan dengan Hati Nurani 

Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan “imbauan” dari hati 

nurani. Salah satu ciri khas nilai moral adalah hanya nilai ini 

menimbulkan “suara” dari hati nurani yang menuduh kita bila 

meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji kita bila 

mewujudkan nilai-nilai moral. 

c. Mewajibkan  

Kewajiban absolute yang melekat pada nilai-nilai moral 

berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini berlaku bagi manusia 

sebagai manusia. Karena itu nilai moral berlaku juga untuk setiap 

manusia. Lain halnya dengan nilai-nilai non moral. Tiap orang di 

harapkan dan malah dituntut menjunjung tinggi dan mempraktekkan 

nilai-nilai moral.  

d. Bersifat Formal 

Nilai-nilai moral tidak membentuk suatu kawasan khusus 

yang terpisah dari nilai-nilai lain. Nilai-nilai moral mengikut sertakan 

nilai-nilai lain dalam suatu “tingkah laku moral”. Tidak ada nilai-nilai 

moral yang “murni”. Terlepas dari nilai-nilai lain. Hal inilah yang 

dimaksudkan dengan mengatakan bahwa nilai moral bersifat formal 

(Bertens, 2013:113-117). 
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7. Norma Moral 

Kata Indonesia “norma” kebertulan persis bentuknya seperti 

dalam bahasa asalnya, bahasa latin. Konon, dalam bahasa latin arti yang 

pertama adalah carpenter’s square: siku-siku yang dipakai tukang kayu 

untuk mencek apakah benda yang dikerjakannya sungguh-sungguh lurus. 

Dengan norma kita maksudkan aturan atau kaidah yang kita pakai 

sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. 

Ada tiga macam norma umum, yaitu norma kesopanan atau 

etiket, norma hukum, dan norma moral. Norma moral menentukan 

apakah perilaku kita baik atau buruk, dari sudut etis. Karena itu norma 

moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukan pada norma 

lain. Sebaliknya, norma moral menilai norma-norma lain. Seperti norma-

norma yang lain juga, norma moral pun bisa dirumuskan dalam bentuk 

positif atau negatif. Dalam bentuk positif norma moral tampak sebagai 

perintah yang menyatakan apa yang harus dilakukan, sedangkan dalam 

bentuk negatif norma moral tampak sebagai larangan yang menyatakan 

apa yang tidak boleh dilakukan (Bertens, 2013:117-119). 

Norma moral, yakni aturan mengenai sikap dan perilaku sebagai 

manusia sebagai manusia (Salam, 1997:5). Menurut Magnis (1987:19) 

norma-norma moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk 

menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi 

baik-buruknya manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan 

terbatas. Norma moral atau kesusilaan adalah norma yang hidup dalam 
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masyarakat yang dianggap sebagai peraturan dan dijadikan pedoman 

dalam bertingkah laku (Herimanto, 2010:133). 

Norma-norma moral muncul sebagai suatu kekuatan yang amat 

besar dalam hidup manusia. Norma-norma itu lebih besar pengaruhnya 

dari pada pendapat-pendapat masyarakat pada umumnya dan bahkan juga 

daripada kehendak penguasa. Atas dasar norma moral orang mengambil 

sikap atau menilai norma-norma lain yang berlaku, termasuk ketentuan 

penguasa (Magnis, 1975:21). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa norma moral 

menentukan baik dan buruknya perilaku manusia karena norma moral 

digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku didalam masyarakat 

dan tolak ukur bagaimana menilai seseorang dari segi baik dan buruknya 

sebagai manusia. 

8. Kesadaran Moral  

Waktu manusia dilahirkan memang mempunyai daya-daya, yang 

walaupun ada tetapi belum dapat dipergunakan, misalnya daya 

mengeluarkan pikiran dengan kata, daya mengadakan putusan dan daya 

tahu yang sebenarnya. ini semuanya memerlukan kesadaran. Dengan 

pertolongan orang lain daya yang masih terpendam itu muncul dan akan 

terus berkembang. Perkembangannya memerlukan terutama pendidikan 

yang berupa teladan, penyuluhan dan bimbingan dan alat serta faktor 

Pendidikan lainnya. Dalam perkembangannya itu kesadaran moral akan 

berfungsi dalam tindakan yang nyata untuk memberi putusan terhadap 

tindakan tertentu tentang baik-buruknya (Poedjawiyatna,1996:27). 
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Perbuatan manusia dinilai secara moral bilamana perbuatan itu 

didasarkan pada kesadaran moral. Menurut F. Von Magnis (dalam 

Daroeso, 1989:27) mengatakan bahwa „berkesadaran moral tidak lain 

adalah merasa wajib untuk melakukan tindakan yang bermoral‟. Perasaan 

wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral itu ada 

dan terjadi didalam hati sanubari manusia, siapapun, dimanapun, dan 

kapanpun juga.  

Menurut Poedjawiyatna (1996:27) kesadaran etis atau kesadaran 

moral adalah pengetahuan bahwa ada baik dan buruk. Kesadaran moral 

yang sudah timbul dan berkembang disebut kata hati. Penilaian baik 

buruk tindakan seseorang itu diadakan oleh orangnya sendiri dengan kata 

hatinya. Tiap kali ada tindakan etis, tiap kali pula kata hati berfungsi dan 

bertindak sebagai penerangan dan sebagai hakim. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesadaran 

moral adalah pengetahuan tentang baik, buruk dan merasa wajib untuk 

melakukan tindakan yang bermoral. Kesadaran moral timbul dari suara 

hati, bertindak dengan suara hati kita sendiri tentu tidak membawa 

jaminan bahwa keputusan itu pasti betul walaupun manusia cenderung 

untuk berbuat baik tetapi kesadaran moral tidak datang dengan 

sendirinya. Diperlukan juga pendidikan berupa contoh yang baik 

(keteladanan), penyuluhan dan bimbingan dan alat serta faktor 

pendidikan lainnya. 
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9. Perkembangan Moral 

Perkembangan kesadaran moral adalah bertahap. Tahap-tahap 

lebih dulu tidak boleh dilewati, karena mendasari tahap berikut. Kohlberg 

menemukan bahwa perkembangan moral seorang anak berlangsung 

selama enam tahap atau fase. Enam tahap dalam perkembangan moral 

dapat dikaitkan satu sama dalam tiga tingkat demikian rupa sehingga 

setiap tingkat meliputi dua tahap. Tiga tingkat berturut-turut adalah 

tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat 

pascakonvensional. Tapi perkembangan moral tidak dimulai bersamaan 

dengan kehidupan seorang manusia.  

Menurut Kohlberg, selama tahun-tahun pertama belum terdapat 

kehidupan moral dalam arti yang sebenarnya. Jika anak kecil 

membedakan antara baik dan buruk, hal itu hanya kebetulan terjadi dan 

jarang sekali terjadi perbedaan seperti itu didasarkan atas norma-norma 

atau kewibawaan moral. Penilaian moral anak kecil belum mempunyai 

suatu struktur yang jelas. Karena itu bisa dikatakan bahwa tiga tingkat 

tadi didahului oleh periode pramoral. Kohlberg baru memulai 

penelitiannya pada anak-anak berumur sekitar enam tahun. 

a. Tingkat Prakonvensional 

Pada tahap ini anak mengakui adanya aturan-aturan dan baik 

serta buruk mulai mempunyai arti baginya, tapi hal itu semata-mata 

dihubungkan dengan reaksi orang lain. Penilaian baik buruknya 

perbuatan hanya ditentukan oleh faktor-faktor dari luar. Yang 
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mencolok ialah bahwa motif-motif ini bersifat lahiriah saja dan bisa 

mengalami banyak perubahan. Pada tingkat prakonvensional ini 

dapat dibedakan dua tahap: 

Tahap 1: Orientasi hukuman dan kepatuhan.  

Anak mendasarkan perbuatannya atas otoritas konkret 

(orangtua, guru) dan atas hukuman yang akan menyusul, bila ia tidak 

patuh.  

Tahap 2 : Orientasi relativis-instrumental 

Perbuatan adalah baik, jika ibarat instrument (alat) dapat 

memenuhi kebutuhan sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan 

orang lain. Anak mulai menyadari kepentingan orang lain juga, tapi 

hubungannya antara manusia dianggapnya seperti hubungan orang 

dipasar: tukar-menukar. Hubungan timbal balik antara manusia 

adalah soal”jika kamu melakukan sesuatu untuk saya, maka saya 

akan melakukan sesuatu untuk kamu”. Bukannya soal loyalitas 

(kesetiaan), rasa terimakasih atau keadilan. 

b. Tingkat Konvensional 

Penelitian Kohlberg menunjukan bahwa biasanya anak mulai 

beralih ke tingkat ini antara umur sepuluh dan tiga belas tahun. Pada 

tingkat ini, memenuhi harapan keluarga, kelompok atau bangsa, 

dipandang sebagai sesuatu yang bernilai bagi dirinya sendiri tanpa 

melihat akibat langsung dan nyata.  

 Dalam sikapnya si anak tidak hanya menyesuaikan diri 

dengan harapan orang-orang tertentu atau ketertiban sosial, 
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melainkan juga menaruh loyalitas kepadanya dan secara aktif 

menunjang serta membenarkan ketertiban yang berlaku. Singkatnya 

anak mengidentifikasi diri dengan kelompok sosialnya beserta 

norma-normanya. Tingkat kedua ini mencakup juga dua tahap. 

Tahap 3 : Penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi 

“anak manis”.  

Perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan dan 

membantu orang lain serta disetujui oleh mereka. Anak mengambil 

sikap adalah “anak manis”, artinya, ia adalah sebagaimana yang 

diharapkan oleh orang tua, guru dan sebagainya. Ia ingin bertingkah 

laku secara “wajar”, artinya menurut norma-norma yang berlaku. 

Jika ia menyimpang dari norma-norma kelompoknya, ia merasa 

malu dan bersalah. 

Tahap 4: Orientasi hukum dan ketertiban.  

Perilaku yang baik adalah melakukan kewajibannya, 

menghormati otoritas dan mempertahankan ketertiban sosial yang 

berlaku demi ketertiban itu sendiri. Orang yang melanggar aturan-

aturan tradisional atau menyimpang dari ketertiban sosial, jelas 

bersalah. 

c. Tingkat Pascakonvensional 

Pada tingkat ini ada usaha kongkrit dalam diri seorang anak 

untuk menentukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang 

dianggap memiliki validitas yang diwujudkan tanpa harus 
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mengaitkannya dengan otoritas kelompok atau pribadi-pribadi yang 

mendukung prinsip-prinsip tersebut, sekaligus terlepas dari 

identifikasi seseorang terhadap kelompok. Tingkat ketiga inipun 

mempunyai dua tahap.  

Tahap 5 : Orientasi kontrak sosial legalistis  

Ada kecenderungan pada tahap ini, bahwa suatu tindakan 

yang baik atau benar dilihat dari segi hak-hak individu dan norma 

yang telah dikaji dari seluruh masyarakat. Di sini telah ada 

kesadaran, bahwa nilai dan pendapat pribadi itu relatif, karena itu 

perlu ada perbuatan yang mengatur untuk mencapai kata sepakat. 

Selain dari pada itu, ada suatu pandangan bahwa segala 

sesuatu itu harus sah, menurut hukum (legaistis), tetapi hukum dapat 

diubah untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Di luar hukum 

ada kebebasan untuk membuat persetujuan dan kontrak, yang 

mengikat hak dan kewajiban yang timbul karena persetujuan itu.  

Tahap 6 : Orientasi prinsip etika yang universal.  

Di sini orang mengatur tingkah laku dan penilaian moralnya 

berdasarkan hati nurani pribadi. Yang mencolok prinsip-prinsip etis 

dan hati nurani berlaku secara universal. Pada dasarnya prinsip-

prinsip ini menyangkut keadilan, kesediaan membantu satu sama 

lain, persamaan hak manusia dan hormat untuk martabat manusia 

sebagai manusia. Orang yang melanggar prinsip-prinsip hati nurani 

ini akan mengalami penyesalan yang mendalam. Ia mengutuk 
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dirinya, karena tidak mengikuti keyakinan moralnya sendiri. 

Menurut Kohlberg, penelitiannya talah menunjukan bahwa hanya 

sedikit orang mencapai tahap keenam ini (Bertens, 2013:62-65). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan kesadaran moral adalah bertahap. Sebagaimana anak 

kecil sebelum bisa berjalan harus merangkak dulu, demikian juga 

satu tahap perkembangan moral tidak bisa dimasuki tanpa tahap 

sebelumnya. Tahap enam adalah tahap yang paling tinggi dan 

sempurna. Karena itu menurut Kohlberg tahap enam harus menjadi 

tujuan pendidikan moral, biarpun pada kenyataannya hanya sedikit 

orang mencapai tahap ini. 

10. Ketentuan Tentang Nilai Moral 

Untuk mengatakan bahwa moral seseorang merosot atau tidak, 

perlu ada patokan dan ketentuan minimal, yang harus dipakai. Kalau 

batas itu tidak ada, akan kaburlah nilai moral itu. Misalkan saja suatu 

perbuatan, tindakan atau perkataan, tertentu, pada suatu masyarakat 

merupakan gejala dari kemerosotan moral, tapi dikalangan lain, mungkin 

sebagai tanda penghargaan dan justru merupakan nilai kebaikan dari 

yang pertama. 

 Nilai moral harus ditentukan dengan pasti dan diadakan atas 

dasar yang kuat. Kita akui bersama bahwa landasan hidup dari setiap 

warga negara Indonesia adalah Pancasila. Andaikata Pancasila itu betul-
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betul menjadi landasan hidup bangsa Indonesia, barangkali dekadansi 

moral tidak akan terjadi (Daradjat, 1976: 28-29). 

Ditinjau dari sudut moral Pancasila, maka moral Pancasila, 

merupakan moral bersama. Sebagai moral bersama, dikatakan oleh Kirdi 

Di Poyudo (dalam Daroeso, 1989: 52): ‟adalah suatu keseluruhan unsur-

unsur bersama berbagai moral yang terdapat di Indonesia‟. Tiap-tiap 

suku bangsa, agama dan kepercayaan tentang Tuhan Yang Maha Esa di 

Indonesia dijumpai berbagai moral. Moral Pancasila sebagai moral 

bersama dapat diterima oleh seluruh rakyat serta mempersatukan macam-

macam moral yang ada di Indonesia. Moral Pancasila mengatasi moral 

semua golongan dan benar-benar bersifat nasional. Jadi moral Pancasila 

adalah moral Indonesia. 

11. Penjelasan Nilai Moral Menurut Pancasila 

Nilai moral yang tercakup dalam Pancasila, ialah realisasi sila-sila 

itu sendiri: 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa 

Dengan adanya dasar Ketuhanan maka Indonesia mengakui 

dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa yang menjadi 

sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan 

kehidupan didalamnya, Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing dan beribadah 

menurut agamanya / kepercayaannya.  
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Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian 

bahwa kita sebagai bangsa Indonesia percaya dan taqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta beserta isinya baik 

benda mati maupun makhluk hidup. Kepercayaan dan ketaqwaan kita 

kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bersifat aktif. Artinya harus selalu 

berusaha menjalankan segala perintah-Nya, dan menjauhi segala 

larangan-Nya menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing 

(Kansil dan Christine, 2011:31-32). 

Realisasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu hanya mungkin 

dalam agama. Konsekuensi dari pengakuan sila Ketuhanan Yang 

Maha Esa adalah pengakuan atas nilai moral yang ditentukan oleh 

Tuhan, yang dituangkan dalam ajaran agama. Pendek kata, nilai 

moral tidak boleh berlawanan atau bertentangan dengan agama yang 

dianutnya. Apabila seseorang mengaku beragama, akan tetapi ia tidak 

mengakui nilai moral yang diajarkan agamanya, berarti dia tidak 

mengakui sila Pertama dari Pancasila. Pengakuan harus ada 

realisasinya dalam sikap, tindakan dan perbuatan (Daradjat, 1976:29-

35). 

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Manusia adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan tidak 

mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan hidup 

yang demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh 

batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara selalu harus 
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membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan 

derajat. Manusia mempunyai hak-hak yang sama; oleh karena itu 

tidak dibenarkan manusia satu menguasai manusia yang lain, atau 

bangsa satu menguasai bangsa lain. Sesungguhnya manusia itu 

dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas dan 

dihilangkan. Hak-hak itu harus dihormat oleh siapapun. 

Manusia bebas dengan keinginannya tetapi terikat oleh 

keterbatasan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan negara, 

diibatasi juga oleh lingkungannya. Itu semua disebabkan manusia 

tidak hidup sendiri. Dia akan selalu bergantung pada lingkungannya 

baik berupa orang-orang lain ataupun alam sekitarnya (Kansil dan 

Christine, 2011:33-34). 

Sila kedua dari Pancasila, dengan tegas disebutkan bahwa 

setiap orang Indonesia itu dalam segala tindakan dan kelakuannya 

harus berdasarkan perikemanusiaan, keadilan dan adab sopan. Untuk 

memastikan satu nilai bersama, yang diterima oleh kita semua, dan 

tidak ada kemungkinan terjadinya perbedaan atau pertentangan 

pendapat, maka sila yang kedua itu harus dihubungkan dengan sila 

pertama, yang merupakan jiwa dan semen perekat antara sila itu 

semua. Maka yang dimaksud dengan kemanusiaan, adalah peri 

kemanusiaan yang diajarkan oleh agama, dan keadilan ialah tidak 

bertentangan dengan agama. Dan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

nilai moral yang berhubungan dengan sila kedua adalah nilai 
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kemanusiaan yang mempunyai kecenderungan kepada sikap adil dan 

beradab, yang dikehendaki oleh Tuhan (Daradjat, 1976:30-31). 

c. Persatuan Indonesia 

Dengan dasar kebangsaan (nasionalisme) dimaksudkan bahwa 

bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat 

antara sesama warga negara, tanpa membeda-bedakan suku atau 

golongan serta berdasarkan satu tekad dan satu cita-cita bersama. 

Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan 

dan suku bangsa. Sila persatuan Indonesia mengandung arti persatuan 

yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan ini di dorong untuk 

mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka 

dan berdaulat (Kansil dan Christine, 2011:34-35). 

Setiap orang Indonesia yang benar-benar mengerti Pancasila 

dan menjadi Pancasila filsafat hidupnya, harus mempunyai 

kecenderungan untuk ingin bersatu dan mempersatukan. Nilai moral 

yang berhubungan dengan sila ketiga itu ialah, setiap warga 

Indonesia harus mempunyai jiwa, yang otomatis ingin bersatu dan 

mempersatukan. Maka setiap perkataan, sikap dan perbuatannya 

harus membawa kepada persatuan. Kalau tidak, maka ia bukanlah 

orang yang bermoral Pancasila. 

Nilai moral dari sila ketiga inipun harus dijelaskan kaitannya 

denga sila yang lain, terutama sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha 

Esa). Nilai persatuan yang kekal dan tidak berubah-ubah ialah 

persatuan yang dijiwai oleh rasa Ketuhanan, di mana dasarnya 
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bukanlah keinginan pribadi, tapi kehendak Tuhan (Daradjat, 1976:31-

32). 

d. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan.  

Dasar Mufakat, kerakyatan atau demokrasi menunjukan 

bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham 

demokrasi berarti bahwa, “kekuasaan tertinggi (kedaulatan) untuk 

mengatur negara dan rakyat yang terletak ditangan seluruh rakyat.” 

Sila keempat ini mengandung arti bahwa rakyat dalam menjalankan 

kekuasaannya, dilakukan melalui perwakilan, jadi tidak langsung. 

Keputusan-keputusan yang di ambil oleh wakil-wakil itu dilakukan 

melalui musyawarah yang dipimpin oleh akal sehat serta penuh rasa 

tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada 

Rakyat yang diwakilinya (Kansil dan Christine, 2011:38-41). 

Dipandang dari segi sila keempat itu, maka nilai moral yang 

harus dianut dan hidup dalam diri setiap orang adalah “Rasa 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan”, sebagaimana ditentukan oleh ajaran 

Ketuhanan. Artinya, bahwa setiap orang yang mengaku dirinya 

seorang yang bermoral pancasila, harus betul-betul merasa bahwa 

jiwanya terdorong untuk bertindak sesuai dengan ketentuan 

Pancasila, takut melanggar dan memutar-balikan pengertiannya. Dia 

harus merasa, bahwa hak setiap warga negara adalah sama di dalam 

negara Pancasila. Segala hak dan kewajiban ditentukan dengan 
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hukum dan aturan yang sama secara adil, jujur dan benar sesuai 

dengan ketentuan Tuhan (Daradjat, 1976:34). 

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam 

masyarakat disegala bidang kehidupan baik materiil maupun 

spiritual. Artinya keadilan itu tidak untuk golongan kaya saja tetapi 

juga untuk si miskin:bukan hanya untuk para pemimpin juga untuk 

rakyat yang dipimpin. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat 

Indonesia mendapat perlakuan adil di dalam bidang hukum, politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945, pengertian keadilan sosial mencakup 

pula pengertian adil dan makmur (Kansil dan Christine, 2011: 42). 

Seandainya sila yang kelima ini betul-betul mendasari pula 

nilai moral bangsa Indonesia, tentu telah lama rakyat merasakannya. 

Jika sila yang kelima ini, dijadikan pula sebagai dasar penentuan bagi 

nilai moral bagi bangsa kita, maka perlu ditegaskan ikatan dan 

jiwanya. Karena kata keadilan sosial pun dapat diartikan menurut 

kepentingan dan kepandaian tiap orang. Mau tidak mau, sila yang 

kelima ini harus dijiwai oleh sila pertama. Sehingga keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilaksanakan betul-betul, dengan 

cara yang tidak berlawanan dengan maksud Ketuhanan Yang Maha 

Esa (Daradjat, 1976:29-35).  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pancasila merupakan satu kesatuan bulat azas-azas moral. Lima azas 

moral Pancasila berupa Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, 

Kerakyatan dan Keadilan yang saling berkaitan dan dijiwai oleh sila 

pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila-sila dari Pancasila 

dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak baik dalam hidup 

bermasyarakat maupun bernegara.   

12. Faktor-faktor yang Menyebabkan Merosotnya Moral Anak-Anak 

Faktor-faktor penyebab dari merosotnya moral anak menurut 

Daradjat (1976:13-19) adalah: 

a. Kurang Tertanamnya Jiwa Agama pada Tiap-tiap Orang dalam 

Masyarakat 

Keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang 

sungguh-sungguh, dan sehat tentang agama yang dianutnya, 

kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut 

merupakan benteng moral yang paling kokoh. Jika setiap orang kuat 

keyakinannya kepada Tuhan mau menjalankan agama dengan 

sungguh-sungguh, maka tidak perlu polisi, tidak perlu pengawasan 

yang ketat, karena setiap orang dapat menjaga dirinya sendiri, tidak 

mau melanggar hukum-hukum dan ketentuan Tuhannya. 

b. Keadaaan Masyarakat yang Kurang Stabil 

Faktor kedua yang ikut memengaruhi moral masyarakat ialah 

kurang stabilnya keadaan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. 
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Kegoncangan atau ketidakstabilan suasana yang melingkungi seorang 

menyebabkan gelisah dan cemas, akibat tidak dapatnya mencapai 

rasa aman dan ketentraman dalam hidup.  

c. Tidak Terlaksananya Pendidikan Moral dengan Baik 

Pembinaan moral seharusnya dilaksanakan sejak si anak kecil, 

sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir 

belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, dan belum 

tahu batas-batas dan ketentuan moral yang berlaku dalam 

lingkungannya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap-sikap yang 

dianggap baik buat pertumbuhan moral, anak-anak akan dibesarkan 

tanpa mengenal moral itu. Disinilah peran ibu bapak, guru dan 

lingkungan yang sangat penting.  

d. Suasana Rumah Tangga yang Kurang Baik 

Tidak rukunnya ibu dan bapak menyebabkan gelisahnya anak-

anak, mereka menjadi takut, cemas dan tidak tahan berada ditengah-

tengah orang tua yang tidak rukun. Maka anak-anak yang gelisah dan 

cemas itu mudah terdorong kepada perbuatan-perbuatan yang 

merupakan ungkapan dari rasa hatinya, biasanya mengganggu 

ketentraman orang lain. Demikian juga halnya anak-anak yang 

merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan pemeliharaan 

orang tua akan mencari kepuasan diluar rumah, seperti anak-anak 

yang kita sebutkan dalam contoh-contoh diatas.  

 

Peran Pesantren Tombo...,Tri Istinganatun



39 

 

 

 

e. Diperkenalkannya Obat-obat dan Alat-alat Anti Hamil 

Seperti kita ketahui bahwa usia muda adalah usia yang baru 

mengalami dorongan seksual akibat pertumbuhan biologis yang 

dilaluinya, mereka belum mempunyai pengalaman, dan jika mereka 

juga belum mendapat didikan agama yang mendalam, dengan mudah 

mereka dapat dibujuk oleh orang-orang yang tidak baik (laki-laki atau 

perempuan jahat) yang hanya melampiaskan hawa nafsunya. 

Maka terjadilah umpamanya obat atau alat-alat itu digunakan 

oleh anak-anak muda yang tidak terkecuali anak-anak sekolah atau 

mahasiswa yang dapat dibujuk oleh orang yang tidak baik itu oleh 

kemauan mereka sendiri yang mengikuti arus darah mudanya, tanpa 

kendali. 

f. Banyaknya Tulisan-tulisan dan Gambar-gambar yang Tidak 

Mengindahkan Dasar-dasar Moral 

Suatu hal yang belakangan ini kurang menjadi perhatian kita 

ialah, tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, 

kesenian-kesenian dan permainan-permainan yang seolah-olah 

mendorong anak-anak muda untuk mengikuti arus mudanya. Segi-

segi moral dan mental kurang mendapat perhatian, hasil-hasil seni itu 

sekedar ungkapan dari keinginan dan kebutuhan yang sesungguhnya 

tidak dapat dipenuhi begitu saja. Lalu digambarkan dengan sangat 

realistis, sehingga semua yang tersimpan didalam hati anak-anak 

muda diungkap dan realisasinya terlihat dala cerita, lukisan atau 
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permainan tersebut. Inipun mendorong anak-anak muda kejurang 

kemerosotan moral. 

g. Kurang Adanya Bimbingan untuk Mengisi Waktu Luang 

Suatu faktor yang juga telah ikut memudahkan rusaknya 

moral anak-anak muda, ialah kurangnya bimbingan dalam mengisi 

waktu luang dengan cara yang baik dan sehat. Umur muda adalah 

umur suka berkhayal, melamunkan hal yang jauh. Kalau mereka 

dibiarkan tanpa bimbingan dalam mengisi waktunya maka akan 

banyaklah lamunan dan kelakuan kurang sehat timbul dari mereka. 

h. Kurangnya Markas Bimbingan  

Terakhir perlu dicatat, bahwa kurangnya markas bimbingan 

dan penyuluhan yang akan menampung dan menyalurkan anak-anak 

ke arah mental yang sehat. Dengan kurangnya atau tidak adanya 

tempat kembali pada anak-anak yang gelisah dan butuh bimbingan 

itu, maka pergilah mereka berkelompok dan menggabung kepada 

anak-anak yang juga gelisah. Di sinilah akan keluar model kelakuan 

yang kurang menyenangkan.  

13. Sebab Kemerosotan Moral 

Sebab kemerosotan moral di tanah air kita pada tahun-tahun 

terakhir ini menurut Daradjat (1976:48-55) adalah : 

a. Kurangnya Pembinaan Mental 

Guru di sekolah hanyalah guru yang mengajar anak didik 

dalam berbagai ilmu pengetahuan, mengisi otak dan pikiran mereka, 

Peran Pesantren Tombo...,Tri Istinganatun



41 

 

 

 

tanpa mengindahkan pembinaan mental dan moral mereka. Bahkan 

kadang-kadang guru itu sendiri memberi contoh yang negatif dalam 

segi moral. 

b. Kurangnya Pengenalan Terhadap Nilai Moral Pancasila 

Kekurangan ini terjadi karena nilai moral dari Pancasila itu, 

kurang diperhatikan, seyogyanya setiap sila dari Pancasila itu 

dimengerti betul-betul, apa maksudnya, isinya dan bagaimana 

menjadikannya hidup dan pengendali dari setiap tindakan dan 

perbuatan kita. Apabila Pancasila telah dimengerti dan didudukkan 

dalam fungsi pengendali tingkah laku dan kebijaksanaan setiap orang, 

setiap pejabat, ustad, anak didik, dan masyarakat umum, maka 

pelaksanaan nilai moral dari Pancasila itu dalam hidup harus 

dimengerti dan diketahui. 

c. Kegoncangan Suasana dalam Masyarakat 

Suasana luar yang goncang dan tidak stabil akan menambah 

parahnya perasaan yang gelisah. Semakin gelisah seseorang, semakin 

sukar baginya segala sesuatu dengan tenang dan teratur, bahkan ia 

akan terbentur ke sana kemari mencari ketenangan jiwa. Mungkin ia 

akan berbuat mengganggu atau menggelisahkan orang, sekedar untuk 

mencari sedikit kelegaan batin buat sementara. 

d. Kurang Jelasnya Hari Depan di Mata Anak Muda 

Apabila anak muda tidak mendapat saluran yang wajar dan 

bimbingan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, maka 
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mereka akan mengalami kegelisahan batin yang menyebabkan 

kelakuan dan tindakan mereka kadang-kadang sangat ekstim dan 

sukar dikendalikan. 

e. Pengaruh Kebudayaan Asing 

Diantara faktor yang mempercepat terjadinya dekadansi moral 

di Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang diperkenalkan 

dan dikembangkan dalam masyarakat. Terutama kebudayaan asing 

yang sebenarnya bertentangan dengan jiwa Pancasila, misalnya: film 

maksiat, tempat maksiat, buku dan gambar maksiat. Kebiasaan baru 

yang juga tidak kurang bahayanya adalah pemilihan “Ratu 

Kecantikan”, “Ratu Pariwisata”, “Ratu Universitas” dan “Ratu 

Pelajar” dan sebagainya yang hanya bersifat meniru kebudayaan 

asing, tanpa mengindahkan jiwa Pancasila. 

14. Bentuk Pendidikan Moral 

Pendidikan moral pada tiap-tiap negara berbeda satu dengan 

lainnya. Dalam negara yang menjadikan agama sebagai hukum dasarnya 

maka pendidikan moral bersumberkan pada agama yang berlaku dinegara 

itu. Bagi negara yang tidak memakai agama sebagai hukum dasarnya, 

pendidikan moral didasarkan pada hukum dasar dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam hukum dasar itu. 

Bagi bangsa Indonesia pendidikan moral sudah dikenal sejak 

lama, bahkan sebelum bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. 

Dasar pendidikan moral pada waktu itu terdapat terdapat dalam religi, 
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adat istiadat dan kebudayaan bangsa Indonesia. Religi, adat istiadat dan 

kebudayaan merupakan asal mula bahan (causa materialis) Pancasila 

dasar negara Republik Indonesia. 

Pendidikan moral di Indonesia telah ada sejak berabad-abad itu 

diintegrasikan pada bentuk-bentuk pendidikan yang ada pada waktu itu. 

pendidikan moral antara lain diintegrasikan pada: 

a. Nyanyian-nyanyian daerah (di Jawa dinamakan tembang). Melalui 

nyanyian daerah, pendidikan moral diberikan dari generasi ke 

generasi. Sebagai contoh di Jawa: tembang Wulangreh (Paku 

Buwono IV), tembang Wedotomo, Tripomo (Mangkunegoro IV) dan 

sebagainnya. 

b. Ceritera Legenda, misalnya Legenda si Malin Kundang, Legenda 

Kota Banyuwangi, Legenda semacam itu berisikan pendidikan 

moral. 

c. Ceritera binatang, misalnya ceritera kancil, ceritera persahabatan 

antar angsa dan kura-kura dan sebagainya berisikan pendidikan 

moral. Prof. Drs. Asdi S. Dipodjojo mengatakan ”Usaha 

menanamkan dan pelestarian moral, tatanan, tingkah laku, perbuatan 

yang telah menjadi kesempatan masyarakat kepada anggota-anggota 

masyarakat penerusnya dengan ceritera binatang sebagai wahananya. 

d. Ceritera wayang, epos Ramayana atau epos Mahabarata 

mengandung pendidikan moral dan pembentukan pribadi manusia 

yang bersusila. Sikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa digambarkan 
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dalam ceritera Dewaruci, sikap cinta tanah air terdapat dalam 

ceritera Kumbakarna Gugur, dan sebagainya. 

e. Padepokan yang memberikan ulah kanuragaan, ulah kejiwaan, dan 

ulah keprajan. Pendidikan dalam padepokan itu terdapat semacam 

pesan, bahwa apa yang diperoleh dari padepokan itu hendaknya 

dipakai untuk kebaikan dan kebenaran. 

f. Pesantren, pendidikan moral diintegrasikan dengan pendidikan 

agama Islam (Daroeso, 1989:53-54). 

15. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Moral  

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta kurikulum 

pendidikan tinggi sebagaimana tersurat dalam Undang-undang RI No.20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional wajib memuat 

Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa bidang studi 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari setiap jenjang pendidikan dalam rangka mencapai tujuan akhir dari 

Pendidikan nasional.  

Menurut Kansil dan Christine (2011:30) Pendidikan Pancasila 

adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positif 

manusia dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Winataputra dan Dasim (2007: 168) juga mengatakan pendidikan nilai 

sebagai esensi Pendidikan Kewarganegaraan, secara konseptual 

pendidikan nilai merupakan bagian yang terpisahkan dari proses 

pendidikan secara keseluruhan, karena pada dasarnya tujuan akhir dari 
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pendidikan sebagaimana tersurat dalam Undang-undang RI No.20 tahun 

2003 tentang Sisdiknas ( Pasal 3) adalah “untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. 

Dilihat dari sejarahnya tentang Pendidikan Kewarganegaraan 

mengalami pergantian nama dari Civics, Kewargaan Negara, Pendidikan 

Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sampai 

yang terakhir pada Kurikulum 2004 menjadi Pendidikan 

Kewarganegaraan. Bidang studi tersebut mempunyai kedudukan yang 

sangat strategis dalam membina sikap dan tingkah laku warga negara, 

sehingga warga negara mempunyai sikap dan tingkah laku yang bermoral 

Pancasila. 

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang cerdas, terampil,dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 

(eprints.uny.ac.id/8665/3/BAB%202%20-%2005401241022.pdf). 

Standar kompetensi kurikulum 2004, ditegaskan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship education) adalah merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam 
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dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter 

yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.  

Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar 

Haluan Negara. Dikatakannya ”Pendidikan Nasional berdasarkan 

Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, 

memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, agar 

dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang membangun 

dirinya sendiri serta besama-sama bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsanya”. 

Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan 

moral. Hal ini terlihat dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang ada. 

Dalam Encyclopedia of Educational Research dijelaskan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibagi 2, yaitu dalam arti sempit dan 

dalam arti luas. Dalam arti sempit, Pendidikan Kewarganegaraan 

membahas masalah hak dan kewajiban. Sedangkan dalam arti luas, 

Pendidikan Kewarganegaraan membahas masalah moral, etika, sosial, 

serta berbagai aspek kehidupan ekonomi (Suriakusumah, 1992). 

Sedangkan Turner dkk., mengungkapkan bahwa civics merupakan suatu 

studi tentang hak-hak dan kewajiban dari warga negara. 

(http://julitawidya.blogspot.com/2013/03/Pendidikankewarganegaraanber

fungsi.html). 
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Kerangka sistematik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun atas 

dasar paradigma sebagai berikut (Winataputra dan Dasim,2007:86): 

a. PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi 

warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, 

dan bertanggung jawab. 

b. PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang 

memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam 

konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, 

kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. 

c. PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran 

yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content 

embedding values) dan pengalaman belajar (learning experiences) 

dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga 

negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral 

Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral mempunyai tugas 

menanamkan nilai dan moral (budi pekerti) bangsa yang dilandasi 

Pancasila dan UUD 1945 sehingga mampu membentuk warga negara 

yang baik . 
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