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Surah al-A’araf ayat 58

“Wal-baladut-tayyibu yakhruju nabaatuhuu bi izni rabbih,
wallazii khabusa laa yakhruju illaa nakidaa,

kazaalika nusarriful-aayaati li qaumy yasy-kuruun”

“ Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur
dengan IZIN Tuhan;

dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh
merana.

Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-
tanda (kebesaran Kami)

bagi orang-orang yang bersyukur”
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah
SWT, Tuhan Yang  Maha Esa, atas Rahmat, Karunia dan Ijin-
Nyalah penulis dapat menyelesaikannya dalam bentuk naskah
buku. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi
Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang
menegakkan sunnahnya hingga akhir jaman.

Naskah buku ini dilatarbelakangi oleh keperluan untuk
memenuhi referensi bagi mahasiswa dalam mata kuliah Dasar-
Dasar dan Konsep Pendidikan Moral, Nilai dan Karakter di Pro-
gram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP
UNLAM, dan mata kuliah Metode Penelitian, khususnya
Penelitian Kualitatif. Selain itu penulisan buku ini dapat pula
memperkaya wawasan para pendidik dan praktisi di sekolah,
serta para peminat yang bersangkut-paut dengan konseptual
dan empiris tentang implementasi “good practises’ pendidikan
karakter di sekolah, khususnya pembinaan karakter kepatuhan
terhadap tata tertib sekolah.

Penulisan buku ini ditulis dengan struktur yang terdiri dari
pendahuluan, tinjauan konseptual, paparan empiris “goof prac-
tices” pendidikan karakter kepatuhan melalui pembinaan di
sekolah, konstruksi model pendidikan karakter kepatuhan di
sekolah, dan penutup.
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Naskah buku ini merupakan paduan antara dimensi
konseptual-teoritis, praktek penelitian di lapangan, dan produk
model pendidikan karakter kepatuhan di sekolah. Dengan
demikian pesan khusus bagi pengguna buku ini adalah bahwa
materi buku ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi para
mahasiswa, untuk melakukan penelitian pendidikan karakter
di sekolah. Untuk para pendidik dan praktisi di sekolah, dapat
menjadi contoh “good practises” pelaksanaan pendidikan karakter
di sekolah.

Mudah-mudah buku ini dapat berguna bagi mahasiswa,
pendidik dan praktisi yang peduli tentang pendidikan karakter
di sekolah, demi meningkatkan karakter manusia Indonesia
menjadi manusia yang berakhlak mulia.

Banjarmasin.   Agustus 2014

Dr. Sarbaini, M.Pd
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang
Menurut Parsons kondisi objektif disatukan dengan

komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan mengembangkan
suatu bentuk tindakan tertentu. Parsons beranggapan bahwa
yang utama bukanlah tindakan, melainkan nilai-nilai dan norma-
norma yang menuntut dan mengatur tindakan itu (http://
www.scribd.com). Teori Besar (Grand Theory) Parsons terhadap
tindakan beranggapan bahwa tindakan individu dan kelompok
dipengaruhi dan meliputi 5 sistem;  sistem nilai, sistem kultural,
sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organik perilaku.
Kelima kait-mengait dan interadiatif sebagai sistem. Kelima
sistem tadi dengan diwarnai oleh  sumber nilai-moral-norma
(agama, budaya, politik hukum, ilmu dan metafisis) serta
astagatra kehidupan manusia melahirkan kehidupan yang padat
nilai-moral-norma. (Djahiri, 1996: 2). Dalam melakukan
pembinaan khususnya pembinaan karakter moral, maka Vessel
dan Huitts (2005) menawarkan empat teori pembinaan karakter
moral, yakni teori berbasis eksternal, teori berbasis internal, teori
berbasis interaksional dan teori kepribadian.

Kepatuhan selalu menjadi ciri utama dari sebagian besar
agama-agama. Agama manapun di dunia, apalagi agama-agama
samawi, semuanya meletakkan kepatuhan sebagai nilai moral
yang utama dan terpuji. Aquinas memandang bahwa kepatuhan
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diterima secara tunggal dari Tuhan, karenanya satu keharusan
mematuhi semua perintah Tuhan. Implikasi dari pernyataan ini,
maka semua otoritas manusia secara alamiah dibatasi. Kepatuh-
an sebagai kebajikan moral memuat alasan-alasan yang
diberikan kepada seperangkat kondisi-kondisi, akan
menentukan apakah subjek bertindak mematuhi atau tidak
mematuhi (Cornish, 2008: 12-14).

Kepatuhan adalah elemen dasar dari struktur kehidupan
sosial dan salah satu unsur esensial kehidupan bersama sebagai
mekanisme psikologis yang cendrung menghubungkan
tindakan individu dan mempererat ikatan-ikatan manusia
dengan sistem-sistem otoritas (Milgram, 1963:371-378), sebagai
suatu norma (Stanford prison experiment), respons personal
(Elms,1972:128), nilai-nilai kebajikan budaya Jawa yang
memberikan kontribusi terhadap integrasi sosial yang harmonis
(rukun). Karenanya kepatuhan tidak hanya dipandang berguna
dalam interaksi sosial, tetapi juga dipandang lebih aman karena
menghindari konflik (Geertz, 1961; Koentjaraningrat, 1985;
Magnis-Suseno, 1988). Esensi moralitas itu sendiri adalah patuh
terhadap peraturan-peraturan dan bertindak berdasarkan
prinsip-prinsip yang telah diinternalisasi (otonomi) adalah
tingkat moralitas yang lebih tinggi dibandingkan berdasarkan
pada peraturan-peraturan yang ditentukan oleh orang lain atau
perasaan kewajiban terhadap standar dari kolektif sosial
(heteronomi) (Vessel dan Huitts, 2005).

Kepatuhan dan ketidakpatuhan tidak dapat hanya
dipandang sebagai konsep-konsep yang berbeda, tetapi sebagai
aspek-aspek yang saling melengkapi dalam hubungan dengan
otoritas. Keduanya menjadi dasar dari dimensi ideologis dari
demokratis (Passini & Morselli, 2008:2-3). Para warga negara
yang berorientasi pada peraturan dan peran, melihat kepatuhan
mengikuti peraturan-peraturan dan tuntutan-tuntutan otoritas
adalah terlepas dari legitimasi otoritas. Sebaliknya para warga
negara yang berorientasi pada nilai dalam melaksanakan
kepatuhan terhadap otoritas adalah berdasarkan nilai-nilai
sebagai landasan mempercayai otoritas (Passini & Morselli,
2009:99). Kepatuhan dalam dimensi pendidikan adalah kerelaan
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dalam tindakan terhadap perintah-perintah dan keinginan dari
otoritas, seperti orang tua dan guru (Good,1973:392;
Webb,1981:85), maupun dari norma-norma (Looms,1960:16),
berhubungan dengan perkembangan kemauan (Watson, 2009).

Pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban selain
dilatar belakangi oleh landasan teori dan konseptual, juga oleh
latar yuridis-normatif, yaitu, UU RI No.20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM Hak-Hak Asasi Manusia, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, terutama  Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia No.39 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kesiswaan.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2, Pendidikan Nasional adalah
pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat 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
bertanggungjawab.

Undang-undang tersebut memberikan landasan bagi
pelaksanaan pendidikan di Indonesia, baik dalam hal akar,
fungsi dan  tujuan pendidikan. Ketiga hal itu,  seyogyanya
menyatu dalam suatu proses mengembangkan potensi peserta
didik sesuai dengan kepribadian yang dicita-citakan. Sauri
(2009:2-3) tegaskan pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional
Tahun 2003 mengisyaratkan bahwa praktek pendidikan di In-
donesia diarahkan kepada upaya mengembangkan manusia
utuh, manusia yang bukan hanya cerdas dari aspek kecakapan
intelektual saja, melainkan juga kepribadian dan keterampilan-
nya, atau dalam istilah lain sebagai insan yang cerdas otaknya,
lembut hatinya dan terampil tangannya (head, heart, hand).
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Dengan demikian dalam bentuk sosok yang pribadi yang utuh
adalah pribadi yang mampu bekerja dengan ikhlas, cerdas, kerja
keras, tuntas, berkualitas dan puas.

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan di Indonesia,
khususnya dalam proses mengembangkan potensi peserta didik
yang sesuai dengan kepribadian yang dicita-citakan, maka
eksistensi peserta didik sebagai manusia, perlu dijamin
eksistensinya melalui Undang Undang RI No. 39 Tahun 1999
tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan dengan status peserta
didik sebagai anak dilindungi oleh Undang Undang RI No.23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.39 Tahun 2008
tentang Pembinaan Kesiswaan secara khusus mengatur tentang
pembinaan kesiswaan di sekolah dengan latar belakang, tujuan,
sasaran, ruang lingkup, kelompok program pembinaan,
pembinaan kesiswaan, strategi pelaksanaan, dan evaluasi,
terutama di SMA.

Dalam perspektif Indonesia, Pendidikan Umum adalah
pendidikan harmonis yang mengembangkan aspek kognitif,
aspek afektif, dan psikomotor, dengan penekanan lebih besar
pada aspek afektif. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan
Umum, yaitu membina warga negara Indonesia yang memiliki
kepribadian yang baik, terpadu, dan terdidik, membentuk
manusia seutuhnya (Maftuh, 2009:19). Sejalan dengan hal itu,
maka Pendidikan Umum bernuansakan dan bermisikan pada
pembentukan kepribadian, watak, jati diri manusia, kehidupan
substansi dan potensinya memuat sarat nilai, moral, dan norma,
serta memiliki visi dan misi memanusiakan (humanizing),
pembudayaan (civilizing), pemberdayaan (empowering) dan
sosialisasi (socializing) untuk kehidupan bersama manusia dan
kehidupannya secara pribadi (Djahiri, 2009:3).

Pendidikan Umum menjadikan Pendidikan Nilai sebagai
“spirit”, karena sosok kepribadian yang dicita-citakan oleh
Pendidikan Umum, hendaknya diberikan “ruh” oleh Pendidikan
Nilai berupa muatan nilai, moral dan norma luhur yang
mempribadi dalam sosok kepribadian yang diharapkan oleh
Pendidikan Umum. Menurut Rena (2006:3) Pendidikan Nilai
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tidak hanya sebagai hati dari pendidikan (heart of education),
tetapi juga sebagai pendidikan hati (education of heart).
Pendidikan Nilai memberikan pengalaman belajar secara holistik
berbasis fitrah dasar manusia yang bertujuan untuk melakukan
internalisasi nilai-nilai oleh pembelajar dan menterjemahkannya
ke dalam perilaku pembelajar menuju kepada pribadi manusia
yang diharapkan. Hal demikian sejalan dengan pendapat Sauri
(2009:21) bahwa Pendidikan Nilai dapat dimaknai sebagai upaya
yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam rangka
mengembangkan fitrah dasar manusia secara utuh menuju
terbentuknya insan berakhlakul karimah.

Beberapa nilai moral luhur yang dimuat secara juridis
normatif dalam Tujuan Pendidikan Nasional (Djahiri, 2009:1)
yaitu, 10 Nilai Luhur yang merupakan Moralitas/Keharusan
yang wajib dibina dalam program persekolahan adalah iman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan
bertanggungjawab. Dayton (1994:5) mengemukakan bahwa
pembinaan nilai demokratis adalah tujuan fundamental dari
sekolah-sekolah umum.  Nilai demokrasi yang semestinya dibina
dan dikembangkan dalam dunia persekolahan dalam perspektif
Pendidikan Umum/Nilai tidaklah berdiri sendiri. Nilai
demokrasi terdiri beberapa unsur nilai moral (Unesco-
Apnieve,1998:12) yaitu, Respect for Law and Order, Discipline, Re-
spect for Authority, Mutual trust. Salah satu prinsip pendidikan
karakter adalah prinsip disiplin diri (self discipline), yang terdiri
atas nilai-nilai kebulatan tekad (determination), kepatuhan (obe-
dience), dan pengendalian (restraint) (www.teaching values.com;
9 Juli 2009).  Dari 9 pilar karakter yang perlu diajarkan, salah
satunya adalah kepatuhan (Megawangi,2004:95), sebagai
indikator dari karakter warga negara (Sparks,1991:182), ciri
kehidupan manusia di negara modern (Rengka,1996).
Yudhoyono (http://antikorupsi.org. 21 September 2009)
mengemukakan bahwa kepatuhan kepada nilai-nilai agama,
moral, dan norma-norma hukum harus dikembangkan.

Namun baru-baru ini, menurunnya harapan-harapan dan
standar-standar dalam masyarakat terhadap kepatuhan
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dikontribusi oleh menurunnya moral dan akademis (http://
wikiethica.wikidot/com/ordeliness.20Nopember 2009). Studi-
studi memperlihatkan bahwa di mana kebebasan-kebebasan
demokratis dan nilai-nilai demokratis meningkat, maka sebagai
akibatnya respek terhadap otoritas mengalami erosi dan
berkembangnya ketidakpatuhan. Terdapat korelasi negatif
antara pentingnya kedudukan dari kepatuhan dan nilai-nilai
demokratis. (Passini & Morselli, 2008:2-3). Nilai demokrasi
kelihatannya cenderung disalahpahami kalangan masyarakat
sebagai demonstrasi massa dan berbagai bentuk kebebasan, hak
dan unjuk rasa lainnya, sehingga memunculkan istilah “demo-
crazy”. Juga, kebebasan cenderung disalahartikan sebagai
“kebebasan tanpa aturan” (lawlessness freedom) dan tanpa
kepatuhan kepada hukum. Sehingga salah satu persoalan yang
dihadapi bangsa Indonesia adalah perilaku masyarakat yang
dengan ringannya melanggar kaidah-kaidah etis-normatif,
tradisi, bahkan hukum formal (Kompas, 2009: 12).

Secara nasional, jumlah kenakalan remaja (bolos sekolah,
keluyuran di mall-mall, tempat wisata, halte bis, mabuk-
mabukan, pemerasan, pemalakan, “ngutil” [mencuri di mall-mal
atau toko kelontong], perkosaan,  pekerja seks komersial,
pelanggaran lalu lintas, penggunaan obat terlarang, menjadi
anak jalanan, dan sebagainya) selama tiga tahun terakhir dari
tahun 1998-2001 mengalami kenaikan sekitar 9% dari 166.669
orang menjadi 181.561 orang (Tajri, 2009:5). Dari jumlah tersebut,
85.331 orang (sekitar 47%) di antaranya terpaksa ditahan atau
menjalani rehabilitasi di sasana rehabilitasi, karena perbuatan
melawan hukum. Menurut pantauan, jumlah kenaikan terus
bertambah setiap tahun sekitar 3,5% (Tadjri, 2009:5).

Berdasarkan data Survei Kesehatan Nasional tahun 2001,
kecelakaan menempati urutan keenam dari 10 penyakit
penyebab kematian berbagai usia. Insiden kecelakaan pada anak
dan remaja meningkat dari tahun ke tahun. (Dhamayanti, 2007,
67-75). Laporan dari Mabes Polri tahun 2008 memperlihatkan
tingkat yang cukup memprihatinkan, yaitu pelaku Kecelakaan
Lalu Lintas profesi mahasiswa/pelajar menduduki peringkat ke
dua dengan jumlah pelaku sebesar 12.298 kejadian di bawah
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urutan profesi lain-lain sebesar 37.764 kejadian. Sementara di
Kalimantan Selatan pelaku Kecelakaan Lalu Lintas profesi
mahasiswa/pelajar menduduki peringkat pertama dengan
jumlah 179 kejadian (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2009:
67-68).

Di SMA KORPRI data ketidakpatuhan peserta didik
terhadap norma ketertiban di sekolah dapat dilihat pada data
dalam tahun 2009/2010, yang memuat kasus-kasus yang  banyak
dilanggar dalam aspek kerajinan, aspek kelakuan dan sikap,
aspek kerapian, dan aspek ketertiban. Kasus-kasus pelanggaran
aspek kerajinan banyak yang dilakukan oleh peserta didik
dibanding dengan jumlah seluruh peserta didik di SMA KORPRI
yang berjumlah 358 orang, maka kasus yang paling banyak
adalah terlambat hadir ke sekolah, sebanyak 251 kasus (70,1%),
tidak hadir ke sekolah tanpa kabar pada hari lainnya, sebanyak
155 kasus (43,2%), tidak mengerjakan PR/tugas yang diberikan
guru mata pelajaran, sebanyak 54 kasus (15,%), keluar tanpa ijin
dari kelas dan kembali masuk kelas, sebanyak 48 kasus (13,4%).
Sementara kasus-kasus pelanggaran aspek kelakuan dan sikap
yang banyak  dilakukan oleh peserta didik dibanding dengan
jumlah seluruh peserta didik di SMA KORPRI yang berjumlah
358 orang, maka kasus yang paling banyak adalah mengonsum-
si/mengedarkan obat/minuman terlarang, sebanyak 36 kasus
(10,1%), mengaktifkan, menggunakan, memainkan HP di
lingkungan sekolah pada saat jam belajar, gurunya ada maupun
tidak ada, sebanyak 32 kasus (8,9%), berada di kantin pada jam
belajar, sebanyak 14 kasus (3,9%), berjudi di lingkungan sekolah,
sebanyak 11 kasus (3,1%), tidak menghormati/menghargai guru
pada waktu di sekolah dan proses belajar mengajar di kelas,
sebanyak 7 kasus (1,9%). Kasus-kasus pelanggaran aspek kerapian
yang banyak  dilakukan oleh peserta didik dibanding dengan
jumlah seluruh peserta didik di SMA KORPRI yang berjumlah
358 orang, maka kasus yang paling banyak adalah tidak
memakai kaos kaki, sepatu puteri hak tinggi, sebanyak 37 kasus
(10,3%), tidak memakai dasi, jilbab sejak dari rumah,  sebanyak
10 kasus (2,7%), masing-masing sebanyak 8 kasus (2,2%),
memakai seragam tidak sesuai aturan sekolah dan tidak



8

Dr. H. Sarbaini, M.Pd

memakai badge/lokasi sekolah pada hari biasa, tidak memakai
badge/lokasi sekolah pada hari Senin, sebanyak 6 kasus (1,6%),
dan upacara tidak memakaiseragam lengkap sebanya 5 kasus
(1,3%). Pelanggaran aspek ketertiban yang banyak  dilakukan oleh
peserta didik dibanding dengan jumlah seluruh peserta didik
di SMA KORPRI yang berjumlah 358 orang, maka kasus yang
paling banyak tidak mengikuti upacara/kegiatan resmi sekolah
sebanyak 63 kasus (17,5%), bermain bola di dalam kelas, 11 kasus
(3%), tidak tertib waktu mengikuti upacara/acara resmi
sebanyak 3 kasus (0,8%), dan membawa benda bacaan yang tidak
berhubungan dengan pelajaran (bacaan biasa) sebanyak 2 kasus
(0,5%).

Ketidakpatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban
di SMA KORPRI pada  awalnya memang tinggi, karena sesuai
dengan tingkat input yang diterima tanpa melihat pada seleksi
kemampuan akademik semata, sehingga latar inputnya
kebanyakan dengan NEM atau NUN di bawah rata-rata dan
sebagian besar dari status sosial ekonomi bawah, dan rata-rata
hampir separuhnya dikategorikan peserta didik yang tidak
patuh. Namun dengan pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan melalui strategi pembinaan yang dilakukan sekolah,
ketidakpatuhan peserta didik nampak menurun, sementara
kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban menunjuk-
kan peningkatan. Hal demikian menumbuhkan pertanyaan,
seperti apakah pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
melalui strategi pembinaan yang dilakukan sekolah terhadap
peserta didik, sehingga nampak lebih mematuhi norma
ketertiban di sekolah? Selain itu melahirkan pertanyaan model
strategi pembinaan apakah dalam pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan yang digunakan sekolah ?

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimanakah

sebenarnya pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
melalui strategi pembinaan yang dilakukan di SMA KORPRI
Banjarmasin ? Bagaimanakah model strategi pembinaan dalam
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pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap norma
ketertiban di sekolah dalam menyiapkan peserta didik sebagai
warga negara demokratis ? Model strategi pembinaan demikian
dihasilkan dari pemotretan, pendeskripsian, penganalisisan, dan
validasi terhadap  pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuh-
an di sekolah, sehingga rumusan masalah yang diteliti dirinci
dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian:

Pertama, bagaimanakah keberadaan pendidikan nilai, moral
dan karakter kepatuhan melalui strategi pembinaan di SMA
KORPRI Banjarmasin?

Kedua, bagaimanakah proses pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan melalui strategi pembinaan yang dilakukan
guru di SMA KORPRI Banjarmasin ?

Ketiga, bagaimanakah pengembangan model pendidikan
nilai, moral dan karakter kepatuhan melalui strategi pembinaan
dalam upaya menyiapkan warga negara demokratis?

C. Tujuan Penulisan
1. Umum

Memaparkan pendidikan nilai, moral dan karakter
karakter kepatuhan melalui strategi pembinaan terhadap
norma ketertiban di sekolah dalam menyiapkan warga
negara demokratis.

2. Khusus
a. Mendeskripsikan potret pendidikan nilai, moral dan

karakter kepatuhan melalui strategi pembinaan terhadap
norma ketertiban yang dilakukan di SMA KORPRI
Banjarmasin meliputi visi, misi, program dan penataan
situasi.

b. Menggambarkan proses pendidikan nilai, moral dan
karakter karakter kepatuhan melalui strategi pembinaan
yang dilakukan guru terhadap peserta didik dalam
pembelajaran norma ketertiban di sekolah terdiri dari
komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran,
metode pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan.
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c. Merekonstruksi pendidikan nilai, moral dan karakter
karakter kepatuhan melalui strategi pembinaan dalam
upaya menyiapkan warga negara demokratis diperoleh
melalui model awal strategi pembinaan kepatuhan yang
dilakukan di sekolah, kemudian dianalisis karakteristik,
kekuatan dan kelemahan, sehingga menghasilkan model
alternatif.

D. Manfaat  Penulisan
1. Teoritis

Memberikan kontribusi tentang pendidikan nilai, moral
dan karakter karakter kepatuhan melalui strategi pembinaan
terhadap norma ketertiban sekolah di lapangan dan model
alternatif dalam menyiapkan warga negara demokratis
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
dalam perspektif Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter

2. Praktis
a. Sekolah

1) Referensi untuk memecahkan masalah-masalah
ketidakpatuhan dan meningkatkan nilai, moral dan
karakter kepatuhan peserta didik kepada norma
ketertiban di sekolah, melalui masukan tentang
landasan dasar, empiris, visi, misi, program, proses,
dan kegiatan pembinaan dari suatu sekolah dalam
upaya mengembangkan nilai, moral dan karakter
kepatuhan peserta didik kepada norma sebagai bagian
kecil dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dalam lingkungan sekolah.

2) Pembuka wawasan dan solusi alternatif untuk model
pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
peserta didik kepada norma sekolah bagi sekolah-
sekolah lainnya, dan dijadikan landasan bagi
Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter dan untuk
pembinaan  kepatuhan kepada norma ketertiban
sekolah.
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b. Masyarakat
Referensi dalam melakukan pendidikan nilai, moral

dan karakter karakter kepatuhan melalui pembinaan
terhadap norma-norma keluarga bagi anak-anak di rumah
dalam kehidupan berkeluarga, norma-norma bernegara
bagi warga negara dalam kehidupan bernegara, norma-
norma bermasyarakat bagi warga masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat dan norma-norma bangsa
untuk anak bangsa dalam kehidupan berbangsa berbasis
nilai-nilai demokrasi, manusiawi dan holistik.

c.  LPTK
Masukan untuk revitalisasi kurikulum di program

studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yakni
memasukkan secara khusus mata kuliah Pendidikan Nilai,
Moral dan Karakter melalui integrasi dengan mata-mata
kuliah yang bermuatan hukum, politik dan moral.
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BAB II
PENDIDIKAN KARAKTER

A. Latar Pendidikan Karakter
Lahirnya pendidikan karakter berbasis nilai akhir-akhir ini

di Indonesia adalah disebabkan oleh kegagalan pola pendidikan
modern yang tidak membawa kedamaian dan perbaikan
terhadap peradaban manusia. Hegemoni peradaban Barat yang
didominasi oleh pandangan hidup saintifik (scientific world view)
selain mengakibatkan dampak positif (di bidang sain dan
teknologi), juga mengakibatkan dampak negatif terhadap
manusia. Dampak negatif tersebut menjalar juga dengan hebat
terhadap bidang ilmiah, khususnya dalam bidang epistemologi.
Hal itu berawal dari para pemikir raksasa yang mencoba
mengubah peradaban manusia. Salah satunya, Rene Descartes
(1650 M) sebagai icon Barat, yang menyandang gelar “bapak
filsafat modern” dengan prinsip “Aku berfikir, maka Aku ada”
(cogito ergo sum), berhasil menggiring peradaban manusia sebagai
‘pemuja’ rasio.

Pendidikan era modern tersebut, yang lebih menitik-
beratkan pada pendidikan bebas nilai (value free) telah
memporak-porandakan nilai-nilai luhur kemanusiaan.
Perubahan masyarakat akibat perkembangan IPTEK membawa
dampak yang besar pada budaya, nilai dan agama (Susanto,
1998). Derasnya gelombang globalisasi mengakibatkan
terjadinya pergeseran nilai dan bahkan terjadinya degradasi



14

Dr. H. Sarbaini, M.Pd

moral pada peserta didik. Keluarga dan sekolah akhir-akhir ini
kebanyakan tidak dapat berperan sepenuhnya dalam pembinaan
moral, sehingga pembinaan moral saat ini (di lembaga formal
nonformal, dan informal) merupakan sesuatu keniscayaan yang
tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Jika pun pendidikan dikatakan sudah tidak bebas nilai, dan
sudah menganut nilai tertentu, maka nilai yang menjadi orientasi
utama dalam pendidikan adalah nilai ekonomis dan
pragmatisme, karena diarahkan pada ajang pemenuhan tuntutan
pasar semata, karena hal itu sebenarnya merupakan tuntutan
kalangan kapitalis yang sarat dengan nilai pragmatisme dan
ekonomis. Sehingga dalam dunia pendidikan dan masyarakat
terjadi :
1. Pergeseran sistem pendidikan Indonesia yang cenderung

berorientasi pada pemenuhan kepentingan kalangan
kapitalis, mengejar target indikator dengan standar
keberhasilan pendidikan hanya menggunakan ukuran-
ukuran formal yang bertumpu pada nilai akademik (UAN),
rating sekolah dan fasilitas fisik berbasis teknologi (SBI, SSN).
Semua tenaga dan waktu yang dimiliki sekolah dialokasikan
hanya untuk memacu kemampuan kognitif siswa. Akibatnya
fungsi-fungsi normatif pendidikan sebagai arena
pembelajaran dan penyadaran siswa sebagai sosok pribadi
manusia cenderung terabaikan. Sekolah sebagai institusi yang
semestinya menanamkan nilai-nilai moral seperti kepatuhan,
rasa toleransi, kebersamaan dan musyawarah kian memudar,
berganti menjadi ajang kompetisi individualistis, bahkan
menunjukkan ketidakpatuhan pada norma-norma yang
menjadi akar pendidikan, yaitu nilai-nilai agama dan budaya.

2. Perubahan sosial di masyarakat telah terjadi pergeseran nilai
atau orientasi, serta format relasi, bahkan ditenggarai anomi.
Hal ini tampak pada merasuknya teknologi yang mendorong
masyarakat cenderung berpikir instan dan pragmatis, secara
struktural telah mempengaruhi pola interaksi seseorang,
termasuk peserta didik. Visualisasi media sebagai pentas
realitas dan ekspresi identitas, terjerembab sebagai instrumen
pengganda kultur kekerasan dan kebebasan untuk



15

melanggar norma-norma luhur, yakni nilai-nilai agama dan
budaya. Media yang terlalu banyak menampilkan tayangan-
tayangan menjadi inspirasi dan tuntunan bagi remaja untuk
mendapatkan citranya sebagai yang “tak terkalahkan”dan
“boleh melanggar” norma apa saja.

3. Sekarang ini sudah menggejala di kalangan anak muda,
bahkan orang tua yang menunjukkan bahwa mereka
mengabaikan nilai-nilai moral, bahkan tidak mematuhi tata
krama pergaulan, yang sangat diperlukan dalam suatu
masyarakat yang beradab. Dalam era reformasi sekarang ini
seolah-olah orang bebas berbuat apa saja sesuai dengan
kehendaknya. Misalnya, perkelahian massal, penjarahan,
pemerkosaan, pembajakan kendaraan umum, penghujatan,
perusakan tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor-
kantor pemerintahan dan sebagainya, yang menimbulkan
keresahan pada masyarakat.

B. Pengertian Karakter
Istilah karakter (character) atau dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan dengan watak, adalah sifat-sifat hakiki seseorang
atau suatu kelompok atau bangsa yang sangat menonjol
sehingga dapat dikenali dalam berbagai situasi atau merupakan
trade mark atau ciri khas orang tersebut (Tilaar, 2008). Karakter
adalah perangkat individual dari karakteristik psikologis yang
mempengaruhi kemampuan dan kecenderungan seseorang
untuk berfungsi secara moral. Karakter adalah terdiri dari
karakteristik-karakteristik yang mengarahkan seseorang untuk
melakukan sesuatu yang benar atau tidak melakukan sesuatu
yang benar (Berkowitz, 2002). Lickona (Martadi, 2010) merujuk
pada konsep good character yang dikemukakan oleh Aristoteles
“... the life of right conduct-right conduct in relation to other
persons and in relation to one self (karakter dapat dimaknai
sebagai kehidupan berperilaku baik/penuh kebajikan, yakni
berperilaku baik terhadap pihak lain (Tuhan YME, manusia, dan
alam semesta) dan terhadap diri sendiri).

Pendidikan Karakter
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C. Sumber-sumber Karakter
Karakter yang dimiliki seseorang tidak terbentuk dengan

sendirinya, tetapi ditumbuhkan, dikembangkan, dipengaruhi
dan dibentuk oleh berbagai sumber. Menurut Berkowitz (2002),
sumber-sumber dari karakter adalah keluarga ( khususnya para
orang tua) adalah secara khusus dianggap memberikan
pengaruh yang utama terhadap pembentukan karakter anak.
Ditambahkan, sekolah, teman-teman sebaya, masyarakat
(termasuk media), religi, dan biologi merupakan para
kontributor.

Jelas bahwa bagaimana para orang tua menumbuhkan anak
adalah memberikan pengaruh yang utama pada pembentukan
karakter anak. Beberapa dari variabel pelaksanaan seperti kasih
sayang orang tua, konsistensi dari perilaku pengasuhan orang
tua, respons terhadap isyarat-isyarat dan tanda-tanda dari anak-
anak, keteladanan, ungkapan nilai-nilai, respek terhadap anak,
dan diskusi terbuka terhadap anak. Semua aspek dari karakter
anak-anak adalah dipengaruhi dengan kuat oleh faktor-faktor
itu dan oleh anak-anak yang lain.

Sekolah yang belakangan mempengaruhi setelah orang tua,
karena (1) para orang tua adalah lebih banyak secara emosional
menonjol dalam tahun-tahun pertama kehidupan, dan (2)
banyak anak-anak tidak memiliki pengalaman sepenuhnya atau
bahkan sebagian waktu bersekolah hingga mereka usia tiga,
empat atau lima tahun, sejak kapan, seperti baru dilihat, banyak
aspek dari karakter telah berkembang. Sekolah-sekolah dapat
mempengaruhi konsep diri anak (termasuk harga diri),
keterampilan-keterampilan sosial (khususnya keterampilan-
keterampilan sosial teman-teman sebaya), nilai-nilai,
kematangan penalaran moral, perilaku dan kecenderungan-
kecendrungan prososial, pengetahuan tentang moralitas, nilai-
nilai, dan lain-lain.

Pengaruh dari teman-teman sebaya dimulai dalam tahun-
tahun prasekolah, khususnya untuk anak-anak yang mengikuti
prasekolah, tetapi pengaruh itu secara jelas meningkat sepanjang
masa anak-anak dan memuncak pada masa remaja. Teman-
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teman sebaya berpengaruh kuat terhadap konsep diri,
keterampilan-keterampilan sosial (seperti, memecahkan konflik,
membuat dan menjaga persahabatan), perkembangan penalaan
moral, keterlibatan dalam perilaku-perilaku berisiko, dan
sebagainya.

Pada intinya pengaruh masyarakat adalah sekitar
keterbukaan mass media, karakteristik-karakteristik lingkungan,
dan nilai-nilai kultural. Media secara jelas mempengaruhi
prasangka (terhadap ras [rasisme], jenis kelamin [sexisme], dan
usia [ageisme], perilaku agresi dan perasaan aman. Religi telah
dihubungkan dengan lebih rendahnya perilaku berisiko dan
kesehatan mental yang lebih baik. Bukti tentang biologi masih
lebih banyak kontroversial. Beberapa pendapat mengemukakan
kuatnya pengaruh genetika terhadap aspek-aspek dari karakter
(altruisme, mengambil resiko) dan yang lain menyatakan lebih
rendahnya peranan dari genetika. Faktor-faktor biologis yang
lain juga terlibat, tetapi hanya pada kasus-kasus ekstrim, kondisi
bayi dalam rahim karena opium dan alkohol, dan faktor-faktor
penyakit yang serius.

D. Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter sekarang nampaknya menjadi trend.

Sebenarnya dalam dua dekade yang lalu, istilah yang populer
adalah pendidikan moral. Istilah moral cenderung masih
cenderung disukai di beberapa negara di Asia, meskipun satu
kelompok di Jepang mengawinkan istilah itu dengan psikologi,
dan menghasilkan istilah baru “moralogi””. Istilah yang
mendahuluinya adalah Pendidikan Nilai-nilai yang digemari di
Amerika Serikat dan di Inggeris, serta Skotlandia menyukai nilai-
nilai dalam pendidikan (Berkowitz, 2002).

Ungkapan pendidikan karakter juga memiliki dua arti (Alfie
Kohn, 1997). Dalam pengertian yang luas, ia mengacu pada
hampir semua hal yang sekolah-sekolah mungkin coba untuk
memberikan hal-hal di luar yang bersifat akademik, khususnya
ketika bertujuan untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi
orang yang baik. Dalam pengertian sempit, ia merupakan suatu

Pendidikan Karakter
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gaya khusus dari pelatihan moral, suatu yang mencerminkan
nilai-nilai khusus sebagaimana asumsi-asumsi khusus tentang
sifat-dasar anak-anak dan bagaimana mereka belajar

Martadi (2010) memberikan pengertian Pendidikan Karakter
adalah proses pemberian tuntunan peserta/anak didik agar
menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi
hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Peserta didik diharapkan
memiliki karakter yang baik meliputi kejujuran, tanggung jawab,
cerdas, bersih dan sehat, peduli, dan kreatif. Karakter tersebut
diharapkan menjadi kepribadian utuh yang mencerminkan
keselarasan dan keharmonisan dari olah HATI, PIKIR, RAGA,
serta  RASA dan KARSA.

Selanjutnya, dalam pengertian yang lebih luas, Martadi
(2010) menyatakan pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai
pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral,
pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan
kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-
buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan
itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Pendidikan karakter  sebagai trend pendidikan yang
berhubungan dengan pembentukan dan pengembangan
karakter secara disengaja dan komprehensif berdasarkan standar
dan prinsip tertentu. Standar dan prinsip mencakup agenda
nilai-nilai yang jelas, implementasi yang cerdas di sekolah,
memajukan hubungan-hubungan positif dan motivasi instrinsik,
menetapkan karakter secara komprehensif, bekerja sama dengan
para orang tua dan masyarakat, dan menggunakan data yang
ada tentang perilaku anak (Berkowitz,2002).

Sekaitan dengan itu, maka terdapat beberapa perspektif
yang unik terhadap apa yang dibutuhkan dalam pendidikan
karakter sekarang ini, tetapi sedikitnya dua tema utama
(Damon,), yaitu, pertama, konsensus bahwa standar-standar
moral fundamental harus dijalani terus untuk orang muda dan
bahwa para pendidik pada semua tingkat mengemban
kewajiban serius untuk menyebarkan standar-standar inti itu
pada para siswanya. Pertanyaaan dari “Bagaimanapun nilai-nilai
milik siapa ?”. Ia adalah nilai-nilai kita, acuan “kita” terhadap
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komunitas dunia yang luas bagi orang-orang dewasa yang
bertanggung jawab dengan kualitas dan juga masa depan untuk
peradaban bagi warga negara-warga negara yang lebih muda
suatu hari akan mewarisi. Kedua, ketetapan hati bersama untuk
membersihkan dari tandusnya tantangan-tantangan masa lalu
yang pararel, bahkan beberapa upaya-upaya terbaik dari
lapangan sepanjang beberapa dekade yang lalu. Banyak
tantangan yang diberikan dalam cara dan namun yang lebih
penting adalah pendekatan yang lebih terpadu, inklusif,
mencakup semua, jika kemajuan nyata ingin dibuat.

Pendidikan karakter di Indonesia telah menjadi keniscayaan
yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, melihat kondisi karakter
generasi muda yang cendrung sudah bergeser dari nilai-nilai
agama, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga
pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor Sistem
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai landasan
dan payung yang kuat bagi pelaksanaan pendidikan karakter.
Minimal terdapat empat faktor yang mendukung pendidikan
nilai, moral dan karakter dalam proses pembelajaran berdasar-
kan UU Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 tahun
2003 (Sofyan Sauri, 2011):

Pertama, UUSPN No. 20 Tahun 2003 yang bercirikan
desentralistik menunjukkan bahwa pengembangan nilai, moral
dan karakter kemanusiaan terutama yang dikembangkan
melalui demokratisasi pendidikan menjadi hal utama.
Desenteralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan
wewenang pengelolaan pendidikan pada tingkat daerah atau
sekolah, tetapi sebagai upaya pengembangan dan
pemberdayaan nilai, moral dan karakter secara otonom bagi para
pelaku pendidikan.

Kedua, tujuan pendidikan nasional yang utama menekankan
pada aspek keimanan dan ketaqwaan. Ini mengisyaratkan
bahwa core value pembangunan nilai, moral dan karakter bangsa
bersumber dari keyakinan beragama. Artinya bahwa semua
peroses pendidikan harus bermuara pada penguatan nilai-nilai
ketuhanan sesuai dengan keyakinan agama yang diyakini.

Pendidikan Karakter
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Ketiga, disebutkannya kajian mengenai kurikulum pada
UUSPN No. 20 Tahun 2003 menandakan bahwa nilai-nilai
kehidupan peserta didik perlu dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan belajar mereka. Kebutuhan dan
kemampuan peserta didik hanya dapat dipenuhi kalau proses
pembelajaran menjamin tumbuhnya perbedaan individu. Oleh
karena itu, pendidikan dituntut mampu mengembangkan
tindakan-tindakan edukatif yang deskriptif, kontekstual dan
bermakna.

Keempat, perhatian UUSPN No. 20 Tahun 2003 terhadap usia
dini memiliki misi nilai, moral dan karakter yang amat penting
bagi perkembangan anak. Walaupun persepsi nilai, moral dan
karakter dalam pemahaman anak belum sedalam pemahaman
orang dewasa, namun benih-benih untuk mempersepsi dan
mengapresiasi dapat ditumbuhkan pada usia dini. Usia dini
adalah masa pertumbuhan nilai, moral dan karakter yang amat
penting, karena usia dini merupakan golden age. Di usia ini anak
perlu dilatih untuk melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan
seperti menyanyi, bermain, menulis, dan menggambar agar pada
diri mereka tumbuh nilai, moral dan karakter kejujuran,
keadilan, kasih sayang, toleransi, keindahan, dan tanggung
jawab dalam pemahaman nilai menurut kemampuan mereka.

Untuk itu, agar pelaksanaan pendidikan karakter terhadap
anak,  diharapkan dapat berjalan efektif, maka terdapat tujuh
peraturan yang hendaknya dilaksanakan  (Berkowitz,2002):

Pertama, adalah  bagaimana orang memperlakukan anak.
Ketika sekolah-sekolah hanya fokus pada nasihat
(pengumuman-pengumuman, poster-poster, ceramah-ceramah
pada pertemuan-pertemuan khusus) atau didaktik-didaktik
(kurikulum) sebagaimana mereka secara khusus mengatur
untuk dilakukan, mereka kehilangan efektifitas. Untuk
melakukan pendidikan karakter yang efektif, baik di rumah atau
di sekolah, satu yang fokus pada bagaimana orang (khususnya
hal-hal yang sebagian besar signifikan terhadap anak, tetapi
tidak hanya itu) memperlakukan anak. Apa yang dialami anak
dalam penggunaan hari-harinya di sekolah? Apakah anak
diperlakukan secara penuh kebaikan dan dengan hormat, atau
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digertak atau diabaikan? Apakah anak merasa sekolah dan kelas
sebagai tempat pengasuhan, tempat-tempat yang mendukung
atau mengandung racun secara psikologis dan fisik? Hubungan-
hubungan adalah penting untuk perkembangan karakter, jadi
pendidikan karakter harus fokus pada kualitas hubungan-
hubungan di sekolah. Hal ini termasuk hubungan-hubungan
orang dewasa dengan anak dan anak dengan anak-anak.
Hubungan-hubungan itu butuh untuk menjadi kebaikan
(pengasuhan, mendukung), asli (jujur, terbuka), penuh
penghargaan (memadukan, menghargai suara-suara siswa),  dan
konsisten (dapat diperkirakan, stabil). Pendidikan karakter yang
berkualitas memajukan hubungan-hubungan prosial dan
kepedulian komunitas-komunitas sekolah dan kelas.

Kedua, adalah bagaimana orang-orang lain
memperlakukan orang lain dalam kehadiran anak. Para orang
tua menyadari dengan baik bahwa anak-anak mereka memantau
dan banyak menyimpan dari apa yang mereka amati terhadap
para guru dan orang dewasa lain dalam kegiatan di sekolah.
Para guru berbuat demikian menyadari dengan baik bahwa para
siswa, bahkan seseorang yang amat muda, melaporkan luas
beragam dari perilaku keluarga di kelas. Dalam kasus-kasus
perilaku yang diamati dan dilaporkan adalah sering suatu
teladan-teladan orang dewasa bahkan tidak mencapai apa yang
telah dicatat atau bahkan diamati, dan banyak dalam kasus pula,
bahwa teladan-teladan perilaku orang dewasa, mereka cukup
tidak diamati pada seluruh dan secara khusus tidak diumumkan
secara publik. Para siswa sungguh-sungguh memperhatikan.
Apa yang buruk adalah mereka juga tiru. Para guru sekolah
dasar mengajar saya bahwa jika kamu ingin tahu apakah bentuk
guru kamu itu, sederhana saja perhatikan para siswa kamu yang
bermain di sekolah. Keteladanan dari perilaku-perilaku positif
seperti mementingkan orang lain dan empati mengarahkan
kepada perilaku itu kepada anak-anak. Keteladanan dari
perilaku-perilaku yang tidak diharapkan seperti kekerasan dan
ketidakjujuran serupa mengarah pada meningkatnya perilaku-
perilaku itu. Banyak  para pendidik menyatakan bahwa mereka
bukan para pendidik karakter dan sering bahwa mereka tidak

Pendidikan Karakter
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melakukan hal itu. Padahal perilaku mereka akan
mempengaruhi perkembangan karakter anak, baik atau buruk.
Membersihkan tindakan-tindakan dan percakapan yang kita
lakukan adalah diperlukan untuk pendidikan karakter agar
menjadi efektif.

Ketiga, sekolah-sekolah butuh untuk mengharapkan
karakter yang baik untuk semua warga sekolah. Dengan kata
lain, karakter butuh untuk kejelasan prioritas dan harapan –
sekolah-sekolah harus menuntut karakter yang baik. Harapan-
harapan akan menjadi jelas yang dapat dicapai, dan itu akan
menjadi struktur-struktur mendukung yang memberikan para
siswa dan  para warga sekolah yang lain sebagai suatu
kesempatan yang masuk akal untuk memenuhi harapan-
harapan itu. Harapan-harapan itu dapat datang dari beragam
sumber, tetapi secara ideal mereka datang dari sepenuhnya
komunitas sekolah. Semua kelompok stakeholder sedikitnya
memiliki beberapa gambaran dalam proses baik menghasilkan
maupun mensahkan (jika mereka datang dari sumber yang lain)
harapan-harapan itu.

Keempat, nasihat-nasehat adalah bukan cara-cara utama
untuk mempengaruhi perkembangan karakter. Namun
mendukung karakter positif memenuhi dua fungsi. Pertama, ia
dapat memperkuat apa yang anak-anak pelajari dan berkembang
dari memperhatikan dan perlakuan secara positif oleh orang-
orang lain. Kedua, ia menjernihkan pesan-pesan yang sering
tidak jelas dari perilaku. Perilaku pengasuhan moral orang tua
yang sangat kuat disebut kerja-kerja prabawa (induction) yang
begitu luas, sebab ia memerlukan penjelasan-penjelasan dari
perilaku orang tua yang mengevaluasi (memuji, menghukum
untuk kebaikan).

Kelima, nak-anak juga butuh kesempatan-kesempatan
untuk mempraktekkan karakter yang baik. Mereka butuh
sekolah-sekolah yang memajukan otonomi siswa dan
mempengaruhinya. Mereka butuh kesempatan untuk
membangun keterampilan-keterampilan seperti menempatkan
pandangan, berpikir kritis, dan memecahkan konflik,
memerlukan untuk keberadaan seseorang untuk karakter.
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Mereka juga butuh kesempatan-kesempatan untuk melakukan
hal yang baik. Sekolah-sekolah secara meningkat memajukan
aktivitas-aktivitas pelayanan dalam berbagai bentuk. Media
teman sebaya, pengaturan diri siswa secara organisasi (student
self-governance), dan aktivitas-aktivitas dermawan adalah
contoh-contoh dari peluang-peluang itu.

Keenam, untuk memelihara perkembangan dari kapasitas-
kapasitas berpikir moral, para siswa butuh kesempatan-
kesempatan untuk pertimbangan yang sehat tentang sesuatu,
membahas, dan memikirkan isu-isu moral. Termasuk
kesempatan-kesempatan untuk menerima pandangan-
pandangan orang lain, khususnya ketika pandangan-pandangan
itu berbeda dengan dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan
kurikulum, seperti dalam pelajaran-pelajaran dan metode-
metode yang memajukan diskusi teman sebaya siswa tentang
isu-isu moral yang ditambahkan dalam IPS dan Bahasa, atau
studi-studi kasus dalam IPA atau filsafat. Dapat juga dilakukan
dalam kelas-kelas dan program-program yang berdiri sendiri
dengan fokus pada isu-isu tentang karakter dan moral. Kuncinya
adalah membuat bentuk atmosfer dalam mana siswa melibatkan
teman-teman sebaya mereka untuk mendiskusikan isu-isu itu
dan mereka secara sosial aman untuk melakukannya secara jujur
dan terus terang. Para pendidik sering butuh membantu dalam
menghasilkan atmosfer itu, tetapi adalah esensial untuk sekolah-
sekolah untuk memajukan secara efektif perkembangan karakter
dari para siswa.

Ketujuh, lebih baik jika para orang tua dilibatkan secara
aktif dan positif dalam upaya-upaya pendidikan karakter
sekolah. Hal ini jelas bukti yang kurang ilmiah untuk
mendukung saran ini, tetapi memperhitungkan dari bidang lain
dari studi yang secara jelas mendukung fakta bahwa para or-
ang tua akan selalu merupakan pengaruh utama dari
perkembangan karakter anak-anak. Pendidikan karakter adalah
lebih efektif ketika sekolah-sekolah dan para orang tua bekerja
dalam persaudaraan.

Pendidikan Karakter
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BAB III
NILAI, MORAL DAN KARAKTER

KEPATUHAN

A. Konseptual Kepatuhan
Untuk membahas konseptual dari kepatuhan, terlebih

dahulu dikemukakan beberapa definisi dari kepatuhan, yakni :
a) Dilihat dari asal kata, kepatuhan dikaitkan dengan kata

dalam bahasa Inggris “obedience”. Obedience berasal dari kata
dalam bahasa Latin “obedire” yang berarti untuk mendengar
terhadap, karena itu makna obedience adalah “mematuhi”.
Dengan demikian kepatuhan dapat diartikan patuh dengan
perintah dan aturan. (www.newadvent.org/ cathen.20
Desember 2008).

b) Menurut  American Heritage Dictionary (http://
www.wordnik.com/words/obedience/ definitions) definisi
kepatuhan (obedience) adalah kualitas atau kondisi dari
keadaan patuh; tindakan untuk mematuhi; dan kelompok
orang di bawah suatu otoritas.

c) Webster’s (http://www.wordnik.com/words/obedience/
definitions) mendefinisikan kepatuhan adalah  tindakan dari
mematuhi, atau keadaan dari kondisi kepatuhan; kerelaan
dengan apa yang dikehendaki oleh otoritas; persoalan
terhadap pengendalian secara sah atau kontrol.

d) Definisi kepatuhan dalam WordNet (http://
www.wordnik.com/words/obedience/ definitions) adalah
perilaku yang diharapkan untuk menyenangkan orang tua;
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perilaku  tindakan untuk mematuhi; perilaku mematuhi dan
kerelaan dengan menghormati terhadap orang lain; dan
karakter dari keadaan bersedia untuk patuh.

e) Century Dictionary (http://www.wordnik.com/words/obe-
dience/definitions) memberikan definisi terhadap kepatuh-
an, yaitu; tindakan atau kebiasaan untuk mematuhi; patuh
memenuhi terhadap perintah, larangan, atau mengetahui
hukum dan peraturan yang ditentukan; ketundukan pada
otoritas;

Dari  paparan beberapa definisi kepatuhan di atas, maka
kepatuhan dapat dilihat dari beberapa sisi, pertama dari sisi
otoritas,kepatuhan adalah persoalan terhadap pengendalian
secara sah atau kontrol berupa ketundukan dari sekelompok
orang yang berada di bawah suatu otoritas berupa perilaku yang
diharapkan menyenangkan para pemegang otoritas. Kedua, dari
kondisi, kepatuhan adalah  kualitas atau kondisi dari keadaan
patuh baik berupa karakter dari keadaan bersedia untuk patuh.
Ketiga dari  orang yang mematuhi, maka kepatuhan adalah
berupa perilaku, tindakan, kebiasaan dan kerelaan untuk
mematuhi kebijakan, hukum, regulasi, ketentuan, peraturan,
perintah, dan larangan yang ditentukan.

Dengan demikian melihat persoalan kepatuhan dalam
realitasnya ditentukan oleh tiga aspek, pemegang otoritas,
kondisi yang terjadi dan khususnya orang yang mematuhi.
Karena  menurut Watson (2009.www.opapera.com/essay/ obe-
dience/ 213895.) kepatuhan memang secara otomatis bermakna
mematuhi peraturan-peraturan, hukum-hukum, regulasi-
regulasi dan kebijakan. Namun terdapat sudut pandang lain
yang melihat kepatuhan adalah satu dorongan untuk
menyangsikan beberapa peraturan, hukum, regulasi dan
kebijakan yang serupa. Apapun pandangan tentang reaksi
terhadap kepatuhan, tergantung pada pengalaman-pengalaman
pribadi seseorang dengan penyesuaian (conformity) dan
kepatuhan (obedience), atau tidak sama sekali, dan konsekuensi-
konsekuensi baik yang mengikutinya maupun menantangnya.
Kepatuhan seseorang secara esensial tergantung pada sudut
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pandang pemegang otoritas dan kondisi konsekuensi-
konsekuensi yang dialami secara pribadi.

Namun dalam kenyataan kepatuhan, menurut Martin (2006,
http://www.midwifery.org.uk/obedience.htm) telah
dipersempit aplikasinya. Ruang lingkupnya hanya dibatasi pada
tindakan dari seseorang yang patuh terhadap otoritas. Padahal
dikemukakan oleh Milgram (1963:371-378) kepatuhan adalah
elemen dasar dari struktur kehidupan sosial sebagai satu unsur
esensial yang diperlukan untuk kehidupan bersama. Kepatuhan
adalah faktor yang menentukan perilaku, karena sesuai  dengan
kondisi manusia. Kepatuhan adalah mekanisme psikologis yang
cendrung menghubungkan tindakan individu dan  mempererat
ikatan-ikatan manusia dengan sistem-sistem otoritas.

Pandangan terhadap kepatuhan tidak hanya sekedar
seseorang patuh pada otoritas juga diperkuat oleh hasil Stanford
prison experiment (www.viswiki.com/en/ Obedience_human_
behavior) yang mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap
otoritas adalah norma.  Kepatuhan dalam perilaku manusia,
adalah kualitas dari keadaan patuh, yang mengambarkan
tindakan yang menerima perintah-perintah yang sudah
dikeluarkan, atau yang sedang dijalankan. Kepatuhan berbeda
dari pemenuhan (compliance). Pemenuhan merupakan perilaku
yang dipengaruhi oleh para teman sebaya. Kepatuhan berbeda
dengan konformitas (penyesuaian) sebagai perilaku yang
diperuntukkan untuk cocok dengan mayoritas. Manusia-
manusia telah memperlihatkan kepatuhan terhadap figur-figur
otoritas yang dirasa absah, dan kepatuhan terhadap otoritas
adalah norma. Bahkan menurut Elms (1972:128) kepatuhan
adalah respon personal. Sementara menurut  (Geertz, 1961;
Koentjaraningrat, 1985; Magnis-Suseno, 1988, http://
www.unu.edu/ unupress/unupbooks/uu13se/uu13se0b.htm),
kepatuhan adalah termasuk nilai-nilai kebajikan budaya Jawa
yang memberikan kontribusi terhadap integrasi sosial yang
harmonis (rukun). Karena kepatuhan tidak hanya dipandang
berguna dalam interaksi sosial, tetapi juga dipandang lebih aman
karena menghindari konflik.

Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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Sebagai  elemen dasar yang esensial dari struktur kehidupan
sosial yang diperlukan untuk kehidupan bersama, salah satu
faktor yang menentukan perilaku, karena sesuai  dengan kondisi
manusia, maka dalam realitasnya kepatuhan terhadap otoritas
ada di mana-mana. Apakah siswa mematuhi gurunya, para
warga negara mengikuti hukum-hukum atau anak mematuhi
ayah atau ibunya. Hal itu selalu akan menjadi skenario dari
kepatuhan kepada otoritas, sebagai rangkaian pelajaran dalam
tingkatan yang berbeda mengenai rentang kepatuhan dari
kelompok manusia yang mengikuti pemegang otoritas, seperti
di keluarga, sekolah atau bernegara, atau pada kelompok
manusia lainnya. Kelompok-kelompok manusia itu sendiri
memiliki tingkat-tingkat yang berbeda dari kepatuhan,
tergantung pada kondisi kepatuhan di lingkungan kelompok
manusia itu (Watson, 2009. www.opapera.com/essay/ obedi-
ence/213895).

B. Kepatuhan Terhadap Otoritas
1. Perspektif Agama

Kepatuhan adalah selalu menjadi ciri-ciri utama dari
sebagian besar agama-agama. Agama manapun di dunia, apalagi
agama-agama samawi, semuanya meletakkan kepatuhan
sebagai nilai moral yang utama dan terpuji. Dalam Islam,
kepatuhan merupakan salah satu hal yang utama, karena akan
membawa rahmat dan keselamatan, sebagaimana ditegaskan
dalam Al Baqarah:285; Al Imran:132; Al Anfal:20 dan Al
Imran:17. Kalangan Advent mengemukakan bahwa di antara
kewajiban moral, maka kepatuhan memperoleh keutamaan
sebagai kehormatan. Pemimpin tidak dapat menuntut
kepatuhan individu, jika melanggar aturan-aturan dari otoritas
yang lebih tinggi, dalam hal ini otoritas Tuhan
(www.newadvent.org/cathen, 20 Desember 2008). Bahkan
teolog Kristen, MacDonald (Daniel Koehn, www.evangelartist.
com/product. htm, 23 Desember 2008) mengemukakan bahwa
kepatuhan berkaitan dengan istilah pertalian hubungan,
kepatuhan membuka jalan bagi bentuk-bentuk khusus dalam
pertalian hubungan dengan Tuhan.
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Kepatuhan biasanya dipahami sebagai kerelaan terhadap
otoritas eksternal atau seperangkat norma, jika tidak mematuhi
aturan-aturan berarti melanggar “substansi” spiritual dari
kemanusiaan. Karena secara secara spiritual Tuhan telah
memberikan struktur kepatuhan kepada manusia. Struktur
kepatuhan itu adalah struktur dari kesadaran yang bergerak
melalui transformasi dari mengalami kepada menanyakan,
memahami, membuat keputusan-keputusan, dan akhirnya
tindakan. Proses ini adalah satu dari kreasi-diri sebagai spirit-diri
dalam tindakan. Urutan kejadian dari tindakan-tindakan
kesadaran dalam struktur kepatuhan adalah terdiri dari; (a) Data
(Pengalaman); (b) Apa (Pertanyaan) itu; (c) Pemahaman; (d)
Definisi; (e) Apakah begitu?; (f) Pemahaman; (g) Pertimbangan;
(h) Apakah yang dilakukan? ; (i) Pemahaman; (j) Pilihan-pilihan;
(k) Apakah itu yang telah dilakukan; (l) Pemahaman; (m)
Keputusan dan akhirnya (n) Tindakan. Terdapat fakta 13 elemen
tindakan dari kesadaran dari struktur kepatuhan, yang muncul
pada diri manusia masing-masing setiap hari. dalam setiap hari
(Henman, 2005. www.quodlibet.net/henman-obedience. shtml.)

Kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri.
Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada
Allah. Penyerahan diri kepada Allah itu disebut “muslim”. Bagi
seorang muslim untuk melaksanakan kepatuhan atau
penyerahan diri kepada Allah itu, tidak semata-mata memohon
perlindungan supaya diterima dirinya oleh Allah, melainkan
mematuhi dan mentaati segala kehendak Allah. Segala kehendak
Allah yang wajib dipatuhi itu merupakan keseluruhan
perintahNya. Seluruh perintah sebagai satu kesatuan yang terdiri
atas bermacam-macam perintah merupakan hal-hal yang perlu
dilakukan atau yang perlu dijauhi. Setiap perintah itu dinamakan
“Hukum” berupa ketentuan, keputusan, undang-undang, atau
peraturan. Di dalam Al Qur’an terdapat paparan mengenai
subyek pendidikan, karakter pendidik dan etika anak didik yang
berkaitan dengan kepatuhan, yaitu :

Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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Tabel 1
Subyek Pendidikan, Karakter Pendidik, Etika Anak Didik

dan Kepatuhan

Sumber : Diadaptasi dari Huda (2007, http://drhmiftahulhudamag.
blogspot.com/2009/model-interaksi-pendidikan-anakdalam.al.html)

Interaksi dalam subyek pendidikan antara Nabi Ibrahim dan
Ismail dikategorikan interaksi  antara karakter pendidik yang
demokratis dengan etika anak didik yang patuh dan aktif
mengandung muatan nilai dan materi pendidikan. Muatan
makna nilai dan materi pendidikannya (Huda, 2007:10) adalah
aspek keimanan dan emosional. Pada aspek keimanan
secara implisit berarti uji kepatuhan terhadap perintah
Allah sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Pada tahapan ini,
Ismail telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dengan totalitas
kesiapan emosionalnya untuk melaksanakan prosesi korban.
Pendidikan Ibrahim terhadap Ismail bertujuan untuk lebih
memanusiakan manusia melalui jalan patuh kepada Allah.
Dengan kata lain, pendidikan humanis ini berisi nilai-nilai
keutamaan atau kebajikan yang dapat mengangkat kemuliaan
manusia secara universal. Dalam kontek humanisasi inilah
Ibrahim mengajarkan kepada Ismail bagaimana membangun
harkat dan martabat manusia di sisi Allah. Tujuan ini
direalisasikan dengan membangun citra manusia yang taat
kepada nilai-nilai kemanusiaan yang diperintahkan oleh Allah.
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Nilai kemanusiaan ditegakkan di atas sifat-sifat luhur budaya
manusia dengan membebaskan diri dari sifat-sifat kebinatangan.

Namun demikian Islam juga mengajarkan bahwa kepatuhan
hanya dilakukan terhadap hal-hal yang jelas-jelas tidak
melanggar larangan Tuhan. Sebuah dalil keagamaan (Islam)
mengatakan: “Tidak ada kewajiban patuh kepada sesama makhluk
dalam  hal yang bersifat durhaka (maksiat) kepada Tuhan” (Madjid,
2004: 61). Karenanya kepatuhan menyangkut hal amat penting,
yaitu keabsahan pimpinan masyarakat dan peraturan-peraturan
yang dibuatnya, dan hal ini menyangkut legitimasi politik.
Dengan demikian kepatuhan juga menyangkut masalah tingkat
rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut serta (sense of par-
ticipation). Selain itu dasar taqwa diperlukan untuk kepatuhan,
sehingga kepatuhan yang dilaksanakan, baik terhadap Tuhan
dan pemimpin adalah berdasarkan sikap tulus yang dilandasi
oleh keyakinan bahwa semua perbuatan ada yang mengawasi
secara mutlak, yaitu Allah SWT.  Karenanya penting sekali di-
tanamkan keimanan yang mendalam kepada Allah, khususnya
keimanan dalam arti keinsyafan akan adanya Yang Maha Hadir
yang selalu menyertai dan tidak pernah “absen” barang sedetik
pun dalam mengawasi tingkah manusia, sebagaimana firman
Allah dalam Al Qur’an surah al-Baqarah (2:115); al-Hadid (57:4);
al-Mujadalah (58:7), dan al-Zalzalah (99: 7-8).

2. Perspektif Kebajikan Moral dan Kewajiban Moral.
Aquinas mengadopsi definisi keadilan dari Hukum

Romawi, yaitu; “Kehendak yang bersifat tetap dan berkelanjutan
untuk memberikan orang lain apa yang menjadi hak mereka”.
Dari pernyataan fundamental mengenai kebajikan moral itu
melahirkan pertanyaan penting dari pertumbuhan teori sosial
dan politik. “Apakah memang manusia yang satu diberikan
kepatuhan? Apakah manusia yang lain diharuskan untuk patuh?
(Cornish, 2008:7). Kepatuhan secara lebih umum bermakna
kepatuhan terhadap perintah Tuhan dan kepada manusia atau
kelompok manusia yang memiliki kelebihan-kelebihan
(superioritas) di atas beberapa pihak, dan kemudian berubah

Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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menjadi kepatuhan (obedience) dan ketidakpatuhan (disobedience)
politik atau sipil.

Aquinas memandang bahwa kepatuhan diterima secara
tunggal dari Tuhan, karenanya satu keharusan mematuhi semua
perintah Tuhan. Implikasi dari pernyataan ini, maka semua
otoritas manusia secara alamiah dibatasi, demikian juga berbagai
tujuan-tujuan manusia, atau tujuan-tujuan yang dikaitkan
dengan kondisi-kondisi komunitas-komunitas manusia tertentu.
Demikian juga dalam memutuskan untuk bertindak berdasarkan
kemampuan-kemampuan sendiri, khususnya dari akal secara
praktis.(Cornish,2008:9-10). Dengan demikian pelaksanaan
kepatuhan kepada otoritas Tuhan tidaklah sama dengan
kepatuhan kepada otoritas manusia.

Dalam kehidupan religius, Aquinas (Cornish, 2008: 9)
memperkenalkan kepatuhan sebagai kebajikan moral dalam dua
aspek, yaitu kepatuhan yang diwajibkan (obligatory obedience) dan
kepatuhan yang sempurna (perfect obedience). Kepatuhan yang
diwajibkan adalah kepatuhan yang dilaksanakan berdasarkan
perintah-perintah yang mewajibkan. Sementara kepatuhan yang
sempurna selain melaksanakan perintah-perintah yang
diwajibkan, juga memilih untuk patuh pada cara-cara yang tidak
diperintahkan, dan tidak dilarang oleh Tuhan, atau oleh tata
tertib mereka.

Aquinas memandang kepatuhan terhadap otoritas manusia
adalah sesuatu yang normal dalam upaya mencapai kepatuhan
sebagai kebajikan moral. Namun dalam kehidupan masyarakat
yang memiliki hubungan-hubungan  alami tertentu terdapat
peraturan yang mengatur subjek, misalnya peraturan orang tua
terhadap anak; peraturan guru terhadap peserta didik; peraturan
perkawinan terhadap suami-isteri; atau peraturan otoritas sipil
terhadap warga negara. Sehingga tidak semua tindakan dari
kepatuhan adalah kebajikan moral (berbudi luhur), karena
dalam melaksanakan kepatuhan sebagai kebajikan ditemui
kondisi-kondisi di mana para individu-individu harus berhati-
hati terhadap perintah-perintah dan menentukan untuk tidak
mengikutinya. Kepatuhan dipandang sebagai kebajikan moral
jika dianggap sebagai bagian dari keadilan, dan otoritas tidak
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memerintahkan tindakan kepatuhan, tetapi subjek memenuhi
perintahnya karena kesadarannya sendiri berdasarkan alasan-
alasan praktis, baik untuk persyaratan-persyaratan kehidupan
yang luhur maupun  akhirnya untuk Tuhan. Kepatuhan sebagai
kebajikan moral memuat alasan-alasan yang diberikan kepada
seperangkat kondisi-kondisi, baik sama maupun secara khusus
akan menentukan apakah subjek bertindak mematuhi (obedience)
atau tidak mematuhi (disobedience).(Cornish, 2008: 12-14).

Ada dua cara untuk mengakui dan kemudian mengadopsi
perintah-perintah moral; dari seseorang dengan otoritas
memberikan perintah-perintah  untuk berperilaku dalam cara
tertentu, atau konsensus terhadap bagaimana berperilaku yang
diinginkan untuk menjadi bagian darinya. Pertama, disebut
moralitas yang menerima kekuasaan yang memberikan perintah
kepatuhan (obedience), dan kedua, moralitas yang tergantung pada
konsensus, hormat (respect). Perintah-perintah dari dua moralitas
ini sering serupa, tetapi mereka mungkin juga berbeda. Kedua
moralitas ini merupakan sumber kewajiban moral. (On Morali-
ties of Obedience and Respect. http://yalepress. yale.edu/
yupbooks/excerpts.welsh_ honor.pdf&tbid=80119).

Kepatuhan dianggap sebagai sumber perasaan wajib dari
kewajiban moral. Karena kepatuhan adalah apa yang terletak
pada agen moral dalam bentuk perintah-perintah yang diberikan
Tuhan, atau monarki absolut maupun dari sekumpulan orang
dapat mempengaruhi moral, melalui cara orang mendefinisikan
perintah-perintah yang diikuti atau internalisasi perintah-
perintah. Meskipun sanksi diberikan untuk memperkuat
moralitas kepatuhan melalui hukuman atau memperlakukan
hukuman, dan terhadap kondisi ketidakpatuhan dipandang
sebagai kesalahan, baik secara jelas dinyatakan, melalui aturan-
aturan, maupun secara mental dialami dengan tidak terlihat atau
akan menjadi pelanggaran-pelanggaran. Namun jika kepatuhan
secara terus menerus digerakkan dengan paksaan akan
mengundang untuk kegagalan, bahkan dalam masyarakat tuan-
budak. Sumber kedua dari perasaan kewajiban moral diperoleh
dari proses  menambah dan berbagi respek. Respek sering
muncul pada peristiwa-perisiwa penting dianggap berbeda
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dengan kepatuhan, respek merupakan kewajiban-kewajiban
kehormatan (imperatives of honor). Respek dari orang-orang lain
dapat juga dinternalisasi dan dilakukan terhadapnya.
Kehilangan respek mengancam rasa malu dari pada kesalahan.
(On Moralities of Obedience and Respect.http://
yalepress.yale.edu/ yupbooks/excerpts. welsh_honor. pdf&tbid
=80119).

Kepatuhan dan respek adalah istilah-istilah yang lebih
eksklusif dan  juga memiliki konotasi-konotasi moral yang lebih
kuat. Rasa malu dan kesalahan adalah mekanisme-mekanisme
amat penting untuk menjamin sosialisasi terhadap individu.
Meskipun berbeda, kepatuhan dan respek  biasanya
berdampingan dalam individu yang sama, yang dapat dengan
baik membedakannya, melalui motif-motif yang digerakkan dari
satu atau orang yang lain mungkin berkuasa pada saat tertentu.
Sehingga terdapat karakterisasi orang-orang secara keseluruhan
memiliki kultur-kultur kesalahan atau kultur-kultur rasa malu.
Tetapi itu tidak dimaksudkan bahwa perbedaan antara rasa malu
dan kesalahan tidak dapat diakui dan tidak berguna. Pelaksana-
an dari berbagai sanksi barangkali merupakan penanganan
terbaik terhadap bentuk dari perasaan kewajiban untuk
bertindak. (On Moralities of Obedience and Respect.http://
yalepress.yale. edu/yupbooks/excerpts.welsh_honor. pdf&tbid
=80119).

Dari dua bentuk rasa kewajiban moral itu, para individu
secara khas belajar kepatuhan sebelum mereka sampai untuk
memberikan respek. Kepatuhan dipelajari lebih dahulu, hampir
dengan kesadaran pertama ketika berada dalam keluarga,
dengan orang dewasa atau pimpinan, maka secara teratur
kesalahan dirasakan, sebelum rasa malu. Kepatuhan terhadap
orang tua adalah hampir diberikan dalam kehidupan, sementara
respek ditemukan dalam kelompok teman sebaya. (On Morali-
ties of Obedience and Respect.http://yalepress.yale. edu/
yupbooks/ excerpts. welsh_honor. pdf&tbid =80119).

Argumen-argumen di awal era modern terhadap kepatu-
han berakar dari gagasan-gagasan, seperti kebijaksanaan (pru-
dence) dan kontrak (contract) dalam tataran sekular, dan
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argumen-argumen deontologis yang akhirnya didasarkan pada
kehendak Tuhan pada tataran sakral (Tutschka,2008:37-38).
Gagasan kebijaksanaan dan kontrak dalam tataran sekular
adalah akar dari kepatuhan sebagai kewajiban moral dalam
kehidupan bernegara, yakni dari pertanyaan yang muncul:
“Mengapa warga negara mempunyai tugas atau kewajiban (atau
mengapa seharusnya ia) mematuhi hukum atau negara?”. Satu
berpendapat adalah karena kekhawatiran terhadap penggunaan
kekuasaan secara paksa yang dilakukan oleh orang atau badan
yang mengaku berkuasa. Ia mengakui tuntutan kekuasaan,
karena khawatir atau tidak menyukai akibat-akibat (“baik
kepentingan sendiri atau buruk”), jika tidak melakukannya, adalah
untuk menerima kewajiban bijaksana atau hati-hati. Pendapat lain,
seperti karena persetujuan umum, atau peraturan dari suksesi
dinasti, atau memiliki persyaratan-persyaratan pribadi khusus.
Ia mengakui tuntutan dari kekuasaan, karena itu adalah haknya
melakukannya, untuk menerima kewajiban moral.  Ini merupakan
tugas moral untuk patuh. Mungkin diminta salah satu dari dua
bentuk pendapat untuk bertindak, melalui; (1) pertanyaan
misalkan, ‘Apakah kepentingan saya untuk mematuhi hukum?’
dan jawabannya adalah untuk kepentingan saya. (2) pertanyaan
mensyaratkan berikutnya, ‘Apakah tugas moral saya untuk
patuh pada hukum?’ dan jawabannya adalah tugas moral.

Kepatuhan sebagai kewajiban moral  adalah mengacu pada
beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan mengapa warga
negara mempunyai kewajiban moral mematuhi undang-undang
dalam suatu negara, yakni teori-teori yang dikemukakan oleh
(Raphael, 1993:175-197) antara lain:

a) Teori Persetujuan
Teori Persetujuan diterima sebagai landasan kewajiban

moral untuk mematuhi kewajiban politik, karena persetujuan
memenuhi dasar dari kewajiban politik secara umum,
kekuasaan diterima secara sukarela. Teori persetujuan
sebenarnya tidak memenuhi dasar kewajiban moral, kecuali
persetujuan dipahami dan diartikan sebagai janji, baru
diterima sebagai landasan kewajiban moral untuk mematuhi
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kewajiban politik. Jadi kepatuhan sebagai kewajiban moral
muncul karena undang-undang maupun pemegang otoritas
merupakan hasil persetujuan, dan dipahami sebagai
perjanjian untuk melaksanakan amanah rakyat yang
diwakilinya.

b) Teori Keadilan
Mengacu kepada teori keadilan, maka kepatuhan sebagai

kewajiban moral muncul, karena negara didesain untuk
menjamin dan melindungi hak-hak dasar, menegakkan
dengan kejujuran dan keadilan, maka jika negara efektif
dalam fungsi tersebut adalah kewajiban moral untuk
mendukung dan mematuhi peraturan-peraturan negara. Jadi
secara moral, warga negara wajib patuh dan memberi
dukungan kepada negara. Kewajiban politik adalah
diperlakukan sebagai bentuk kewajiban moral, negara
dipandang sebagai cara-cara yang diperlakukan untuk tujuan
moral, yakni menjamin keadilan. Kepatuhan sebagai
kewajiban moral akan dilaksanakan selama Negara
menjamin dan melindungi hak-hak dasar, menegakkan
dengan kejujuran dan keadilan, serta efektif dalam
melaksanakan dan merealisasikannya. Jika tidak, maka
kepatuhan sebagai kewajiban moral untuk mematuhi
undang-undang Negara dan pemegang otoritas negara
lambat laun bisa hilang legitimasinya.

c) Teori Kehendak Umum
Teori Kehendak Umum menghendaki kepatuhan secara

moral dan secara umum wajib mematuhi negara, sebab
negara memenuhi tujuan-tujuan moral yang merupakan
objek-objek mereka sendiri, dan kewajiban moral untuk
setiap orang. Untuk itu negara bertujuan menjamin kebaikan
bersama, negara atau hukum adalah ungkapan nyata dari
kehendak umum. Oleh karena itu harus mematuhi Negara
sebagai realisasi kepatuhan sebagai kewajiban moral, karena
merupakan kehendak umum.
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3. Perspektif Pendidikan Nilai, Moral, dan Karakter
Kepatuhan dalam dimensi pendidikan adalah kerelaan

dalam tindakan terhadap perintah-perintah dan keinginan dari
otoritas, seperti orang tua dan guru (Good,1973:392;
Webb,1981:85), maupun dari norma-norma (Looms,1960:16).
Kepatuhan dari perspektif Montessori adalah berhubungan
dengan perkembangan kemauan. Kepatuhan memainkan peran
penting terhadap perkembangan kemauan individu. Montessori
yakin bahwa kemauan dan kepatuhan dari anak berjalan
bergandengan tangan. Hal demikian bukan keadaan untuk
mematahkan kemauan, tetapi memberikan kesempatan
kepadanya untuk berkembang secara alami (Watson, 2009.
www.opapera.com/essay/obedience/213895.).

Membangun kepatuhan dengan tindakan kekerasan, atau
dengan memakai metode “reward and punishment” memang cara
yang paling mudah dan sangat efektif, namun maknanya tidak
manusiawi dan bertentangan dengan kehidupan belajar yang
demokratis, terbuka dan kreatif. Menyatakan metode tersebut
sebagai hal yang benar dan syah, adalah suatu kesalahan sejarah,
yang tidak perlu diulang. Membangun kepatuhan memang
sangat penting, namun tidak melalui proses pembelajaran
dengan tindakan kekerasan, melainkan dengan mengutamakan
suatu proses “rasionalitas dan kesadaran” (Sujana, 2008. www://
bk3skatim.org).

Komitmen seseorang terhadap nilai dapat dinyatakan,
antara lain pada kepatuhannya terhadap suatu yang dianggap
baik. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang
dianggapnya baik, karena berbagai faktor dan dengan dasar dan
tipe kepatuhan (Gulu, 2002:150-151), di antaranya:
a. Wright mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi

kepatuhan seseorang untuk berbuat sesuatu, yaitu;
1) Hedonitas tanpa moral. Pertimbangan untuk melakukan

sesuatu didasarkan pada kegunaan bagi diri sendiri.
Seseorang melakukan sesuatu kalau hal itu berguna bagi
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dirinya sendiri, dan tidak mau melakukannya, jika tida
ada manfaatnya.

2) Rasional. Pertimbangan untuk melakukan sesuatu
didasarkan pada logika seseorang. Kalau sesuatu itu tidak
masuk akalnya, maka ia tidak akan melakukannya.

3) Tingkat kesadaran. Seseorang berbuat atau tidak berbuat
sesuatu tergantung pada tingkat kesadarannya.

4) Konformitas. Seseorang berbuat sesuatu hanya untuk
menyesuaikan diri dengan pihak lain, dan tidak muncul
dari kesadaran sendiri.

b. Douglas Graham, melihat empat dasar kepatuhan terhadap
nilai tertentu, yakni :
1) Normativist. Biasanya kepatuhan pada norma-norma

hukum terdiri dari tiga bentuk, yaitu (a) kepatuhan pada
nilai atau norma itu sendiri; (b) kepatuhan pada proses
tanpa memperdulikan normanya sendiri, dan (c)
kepatuhan pada hasilnya atau tujuan yang diharapkannya
dari peraturan itu.

2) Intgeralist, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada
kesadaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang
rasional.

3) Fenomenalist, yaitu kepatuhan berdsarkan suara hati atau
sekedar basa-basi.

4) Hedonist, yaitu kepatuhan berdasarkan kepentingan diri
sendiri.bagi dirinya sendiri.

c. Dari empat faktor ini terdapat lima tipe kepatuhan, yaitu:
1) Otoritarian. Suatu kepatuhan tanpa reserve, kepatuhan

yang “ikut-ikutan” atau sering disebut “bebekisme”
2) Konformist. Kepatuhan tipe ini mempunyai tiga bentuk;

(a) konformist yang directed, yaitu penyesuaian diri
terhadap masyarakat atau orang lain, (b) konformist
hedonis, kepatuhan yang berorientasi pada “untung-
ruginya” bagi diri sendiri, dan (c) konformist integral
adalah kepatuhan yang menyesuaikan diri sendiri dengan
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kepentingan  masyarakat berdasarkan kesadaran dan
pertimbangan rasional.

3) Compulsive deviant. Kepatuhan yang tidak konsisten, atau
apa yang sering disebut “plinplan”.

4) Hedonik psikopatik. Kepatuhan pada kekayaan tanpa
memperhitungkan  kepentingan orang lain.

5) Supra moralist. Kepatuhan karena keyakinan yang
tertinggi terhadap nilai-nilai moral.

Djahiri (1985:46-47) menguraikan pekembangan tahapan
dari kepatuhan, yang dapat ditelaah dari aspek proses
tahapan maupun landasannya, yaitu :
1) Tahap instruktif (taat karena perintah)
2) Tahap patuh, karena dasar adanya hadiah atau takut
3) Tahap patuh karena  kebanggaan dan dosa
4) Tahap patuh karena penerimaan/pengaturan dari dalam

diri anak itu sendiri.

Fromm mengaplikasikan dan mengembangkan definisi
Piaget mengenai orientasi-orientasi heteronom dan otonom
(Passini & Morselli (2009:100). Dalam teori perkembangan
moral diekspresikan sebagai gerakan dari anomi (tidak ada
aturan oleh orang-orang lain atau dirinya sendiri) ke
heteronomi (diatur oleh orang-orang lain) hingga ke otonomi
(mengatur diri sendiri). Moralitas heteronom adalah
moralitas individu yang tidak mengatur perilakunya dengan
keyakinan pribadi. Berbeda dengan moralitas otonom,
individu secara moral mematuhi peraturan-peraturan moral
untuk membangun dirinya sendiri dengan prinsip-prinsip
untuk mengatur dirinya sendiri.

Perkembangan kepatuhan peserta didik dapat juga
mengambil teori perkembangan Bull (1989:1) sebagai basis
teorinya, sehingga perkembangan kepatuhan peserta didik
dapat dipaparkan sebagai berikut :
1) Kepatuhan yang bersifat anomous, dilandasi atas sesuatu

yang tidak jelas dasar atau orientasinya.
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2) Kepatuhan yang bersifat heteronomous, dilandasi atas
dasar, orientasi atau motivasi yang beranekaragam atau
mudah berganti, karena pengaruh suasana eksternal.

3) Kepatuhan yang bersifat sosionomous, dilandasi oleh
orientasinya pada kiprah umum atau khalayak ramai.

4) Kepatuhan yang bersifat autonomuous, dilandasi oleh
konsep, nilai, prinsip atau keyakinan yang ada dalam
dirinya.

Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg, maka
kepatuhan dapat dilihat dari tingkat kesadarannya, (Djahiri,
1985:25):
1) Kepatuhan, karena takut pada orang, kekuasaan atau

paksaan (authority oriented)
2) Kepatuhan, karena ingin dipuji (good boy-nice girl)
3) Kepatuhan, karena kiprah umum atau masyarakat (con-

tract legality)
4) Kepatuhan, karena adanya aturan hukum, hukum dan

ketertiban (law and order oriented)
5) Kepatuhan, karena adanya manfaat dan kesenangan

(utilitas-hedonis)
6) Kepatuhan, karena memuaskan baginya
7) Kepatuhan, karena prinsip etis yang layak universal.

Mengacu pada pendapat Yelon dan Weinstein (1977:12-
13) mengenai perkembangan outer control ke inner control
peserta didik, yakni :

Young children are dependent on others not only for physical
care but for values and principles. They feel guilty ‘on command’
as a toddler, when an adult tells them they did wrong, and they
grow to develop their own value system, their own conscience,
their own set of inner control. These inner control develop in a
parallel course with growth toward perspectivism, toward the
ability to see things from other’s points of view.

Berdasarkan hal demikian, dapat dikatakan bahwa
kepatuhan pada awalnya berdasarkan kontrol dari
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lingkungan eksternal (orang tua, guru dan orang dewasa
lainnya) kemudian berkembang menjadi kepatuhan yang
dikontrol oleh kondisi internal dalam dirinya sendiri (self-
control).

Dapat ditegaskan kepatuhan peserta didik terhadap
otoritas baik terhadap guru maupun norma di sekolah
menunjukkan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Dari
kepatuhan yang paling rendah (anomous-heteronomous)
kepada kepatuhan atas dasar kualitas yang paling tinggi (au-
tonomous) atau kepatuhan yang pada awalnya bersumber dari
luar (outer control), akhirnya menumbuhkan kepatuhan yang
berakar dari dalam (inner control).

Dengan demikian kepatuhan berkembang karena
beberapa faktor, antara lain; a), faktor eksternal, yaitu faktor
yang berasal dari luar individu meliputi faktor sosial budaya
(nilai lingkungan, pembiasaan formal) dan faktor sosial
ekonomi yang membatasi sikap kepatuhan karena kondisi
kehidupan yang menekan; b), faktor internal, yaitu faktor
yang berasal dari dalam individu, meliputi sikap dan
kesadaran individu (keduanya mencerminkan penalaran dan
nurani), kepribadian (sistem nilai dan usia) dengan asumsi
semakin bertambah usia, maka penalaran moral akan lebih
baik. Faktor internal (psikologis) dapat terbentuk melalui
imitasi, identifikasi dan kondisioning sebagai proses
pembentukan manusia pada individu. Faktor-faktor tersebut
bersumber dari keluarga, teman sebaya, media, sekolah dan
labeling. Dengan adanya pengaruh dari berbagai faktor
tersebut, maka dalam realitasnya kualitas kepatuhan dan
individu akan sangat bervariasi, mengalami grafik turun dan
naik, berkurang dan bertambah, baik dalam bentuk
kepatuhan (kontruktif-insklusi dan desktruktif-ekslusif) dan
ketidakpatuhan (konstruktif-prososial dan desktruktif-antisosial).

Terhadap perkembangan kepatuhan berbasis
perkembangan moral,  Fromm (Passini & Morselli, 2009: 100)
menyarankan bahwa heteronomi dan otonomi tidak
didistribusikan dalam skala hierarkis, karena satu orang
dapat mematuhi secara bersamaan dengan cara heteronom
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terhadap otoritas eksternal dan kata hati secara otonom
dirinya sendiri. Hal ini cocok dengan teori semula Piaget,
yakni orang dapat mewujudkan orientasi heteronom dalam
konteks hierarkis dan orientasi otonom dalam situasi kerja
sama dengan teman sebaya (Carpendale, 2000:181-205).
Bahkan temuan penelitian baru-baru ini menemukan bahwa
anak-anak usia 10 tahun dapat berganti dari heteronomi ke
otonomi dalam merespon bentuk otoritas yang berhubungan
dengan mereka. Temuan ini telah mematahkan hipotesis
Kohlberg terhadap orientasi-orientasi yang dapat menembus
satu dimensi moral.

4. Perspektif Demokrasi
Walaupun kepatuhan terhadap otoritas telah dipelajari

secara seksama dalam psikologi sosial mengenai aspek-aspek
positif dan negatif, banyak studi lintas-kultural masih cendrung
untuk memandang kepatuhan sebagai satu dimensi fenomena.
Beberapa kerangka teoritis menggarisbawahi bahwa kepatuhan
adalah isu multidimensional dan ketidakpatuhan di satu sisi
hanya menjadi sisi berlawanan dengan kepatuhan. Kepatuhan
dan ketidakpatuhan adalah mirip dua gagasan serupa yang
independen dan berhubungan dengan otoritas (Passini &
Morselli, 2008:1).

Kini banyak studi-studi terhadap demokrasi yang
menekankan hubungan-hubungan antara dukungan untuk nilai-
nilai demokratis dengan konsep-konsep lain yang mengiringi,
seperti kepatuhan, protes dengan perbedaan pendapat
(ketidaksepakatan, tidak setuju, menolak). Studi-studi itu
memperlihatkan bahwa di mana kebebasan-kebebasan
demokratis dan nilai-nilai demokratis meningkat, maka sebagai
akibatnya respek terhadap otoritas mengalami erosi dan
berkembangnya ketidakpatuhan. Terdapat korelasi negatif
antara pentingnya kedudukan dari kepatuhan dan nilai-nilai
demokratis. Kepatuhan dan ketidakpatuhan tidak dapat hanya
dipandang sebagai konsep-konsep yang berbeda, tetapi sebagai
aspek-aspek yang saling melengkapi dalam hubungan dengan
otoritas. Keduanya menjadi dasar dari dimensi ideologis dari
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demokratis. Dimensi ideologis dari demokratis adalah dimensi
yang membuat hak-hak dan kesempatan-kesempatan, seperti
hak-hak untuk menyatakan perbedaan pendapat dan untuk
berbeda dengan keputusan-keputusan dari Pemerintah (Passini
& Morselli, 2008:2-3).

Dalam hal kepatuhan, kewajiban orang untuk berperilaku
patuh pada tingkat-tingkat yang berbeda sesuai yang dituntut
oleh otoritas adalah tergantung dari apa yang menjadi dasar
hubungan mereka dengan otoritas; yaitu peraturan-peraturan,
peran-peran atau nilai-nilai. Para warga negara yang berorientasi
pada peraturan dan peran, melihat kepatuhan mengikuti
peraturan-peraturan dan tuntutan-tuntutan otoritas adalah
terlepas dari legitimasi otoritas. Sebaliknya para warga negara
yang berorientasi pada nilai dalam melaksanakan kepatuhan
terhadap otoritas adalah berdasarkan nilai-nilai sebagai landasan
mempercayai otoritas. Mereka mematuhi tuntutan-tuntutan
otoritas, tetapi hanya mendukung kebijakan-kebijakan yang
memuat nilai-nilai fundamental masyarakat (Passini & Morselli,
2009:99).

Passini & Morselli (2008: 1,98 dan 101) mengemukakan
bahwa banyak aspek dari kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam
mendukung dimensi ideologis demokrasi, selain itu  dalam
hubungannya dengan otoritas mempunyai dua aspek
kepatuhan,  yaitu kepatuhan (konstruktif-inklusif dan destruktif-
ekslusif) dan ketidakpatuhan (kontruktif-prososial dan
desktruktif-antisosial).

Kepatuhan konstruktif-insklusif terjadi ketika pengaruh
secara total diterima dari legitimasi yang ada, orang diberikan
hak otoritas untuk memberikan tuntutan-tuntutan dan untuk
mengatur perilaku dari orang-orang bawahan. Dengan cara itu,
hubungan otoritas adalah suatu kepatuhan ‘sukarela’ (dalam
pengertian tidak diperlukan paksaan) terhadap kehendak
kolektif dan umum, mereka menerima keputusan-keputusan
yang dibuat oleh otoritas atas landasan prinsip-prinsip keadilan,
kewajaran,  dan selalu kritis melakukan perhitungan diri sendiri
(self-account) terhadap tanggung jawab. Kepatuhan konstruktif
selalu mengevaluasi keabsahan dari tuntutan dan menempatkan

Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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tanggung jawab pada keputusannya untuk mematuhi atau tidak
mematuhinya. Kelompok yang menjalankan kepatuhan
konstruktif ini adalah warga negara yang berorientasi pada nilai,
cendrung kepada pandangan yang lebih inklusif, memper-
timbangkan “masyarakat” yang besar dan pengertian yang luas.

Kepatuhan desktruktif-eksklusif biasanya dipahami sebagai
pemindahan tanggung jawab dari person ke otoritas, karena
orang tidak mengevaluasi legitimasi permintaan otoritas, dan
menempatkan kepercayaannya pada legitimasi otoritas.
Kepatuhan destruktif dilakukan oleh orang yang bertindak
penuh pertimbangan, penuh pikiran, secara kreatif dan dengan
keyakinan. Kelompok yang termasuk dalam kategori kepatuhan
destruktif adalah warga negara yang berorientasi pada peraturan
dan peran,  cendrung memiliki pandangan terbatas (ekslusif) dari
masyarakat,  bertindak hanya sesuai dengan nilai-nilai kelompok
mereka sendiri dan menentang terhadap kelompok lain.
Terdapat dua hal yang membedakan kepatuhan konstruktif dan
kepatuhan destruktif: (a) kesadaran dan perhitungan diri sendiri
terhadap tanggung jawab kepada tindakan yang diperintahkan;
(b) keuntungan-keuntungan inklusif dan ekslusif terhadap
tindakan yang diperintahkan.

Dalam sistem demokratis, selain kepatuhan, maka
ketidakpatuhan tidak hanya menjadi hak dari warga negara
dalam sistem demokratis yang akan diberikan, tetapi juga
kewajiban warga negara. Ketidakpatuhan memainkan peran
yang signifikan dalam menghindari kejahatan-kejahatan dari
kepatuhan, dan ketidakpatuhan mendorong perubahan sosial
serta membantu untuk mencegah kemerosotan otoritas dengan
mengontrol legitimasi permintaan-permintaannya. Perilaku
ketidakpatuhan adalah suatu kondisi otonom yang diperoleh
oleh individu dan sebagai konsekuensi dari menerima alternatif-
alternatif terhadap konteks sosial yang dominan. Ketika status
quo tidak diterima sebagai tafsir tunggal terhadap realitas,
legitimasi dari tuntutan-tuntutan otoritas secara konstan
dipertanyakan. Sebagaimana kepatuhan, maka ketidakpatuhan
juga mempunyai aspek kontruktif (ketidakpatuhan prososial)
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dan ketidakpatuhan destruktif (ketidakpatuhan antisosial)
(Passini & Morselli, 2009: 100-102).

Ketidakpatuhan menjadi prososial ketika dilakukan untuk
kepentingan seluruh masyarakat, termasuk semua level dan
kelompok-kelompok yang berbeda. Ketidakpatuhan prososial
mendorong perubahan sosial yang ditujukan kepada setiap or-
ang. Ketidakpatuhan prososial mengakui pentingnya mematuhi
untuk berfungsinya masyarakat secara keseluruhan, Sementara
pada saat yang sama, mengakui batas-batas otoritas dan
tuntutan-tuntutan mereka. Dengan kata lain, orang melakukan
ketidakpatuhan prososial menganggap tidak mematuhi otoritas
bukan seluruhnya negatif; mereka tidak mematuhi dalam
konteks-konteks dan permintaan-permintaan tertentu yang
dianggap tidak demokratis dan egalitarian, dan memerankan
ketidakpatuhan prososial sebagai bagian dari proses.

Berbeda dengan ketidakpatuhan antisosial, terutama
dilakukan dalam menyokong kelompoknya sendiri, agar
mencapai hak-hak individu. Ketidakpatuhan antisosial cendrung
untuk menolak hubungan dengan otoritas dan kepatuhan
terhadap otoritas. Jadi, orang memerankan ketidakpatuhan anti-
sosial mencoba menghindari sanksi-sanksi. Tabel di bawah
menunjukkan perbedaan karakteristik dari ketidakpatuhan
antisosial dan prososial.

Tabel 2
Karakteristik-karakteristik dari Ketidakpatuhan Antisosial

dan Prososial

Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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Sumber: Passini & Morselli (2009:103).
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BAB IV
PEMBINAAN SEBAGAI STRATEGI

PENIDIKAN KARAKTER KEPATUHAN DI
SEKOLAH

A. Pembinaan sebagai Strategi  Pendidikan Karakter
Menurut Kamus Pusat Bahasa Depdiknas  (2002:152)  kata

pembinaan mempunyai tiga makna, yaitu:
1. Proses, cara, perbuatan untuk mengupayakan sesuatu

menjadi lebih maju/baik,
2. Pembaharuan, penyempurnaan,
3. Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien

dan efektif untuk perolehan hasil yang lebih baik.

Dari ketiga makna tersebut, intinya pembinaan merupakan
beragam upaya atau usaha dalam bentuk proses, cara, perbuatan,
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif
untuk mencapai hasil yang lebih baik dan maju menuju
pembaharuan dan penyempurnaan.

Hal demikian sejalan dengan pendapat Thoha (1987:7), yang
mengemukakan pembinaan adalah suatu tindakan,  proses,  hasil
atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya
perkembangan dalam bentuk kemajuan, pertumbuhan atau
peningkatan terhadap sesuatu. Sementara Mangunharjana
(2001:1dan14) lebih menekankan pembinaan sebagai suatu
proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki,
dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tu-
juan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan
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dan mengembangkan pengetahuan serta kecakapan baru, guna
mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani agar lebih
efektif. Karena itu fungsi pokok dari pembinaan menyangkut
tiga hal : (1) penyampaian informasi dan pengetahuan; (2)
perubahan dan pengembangan sikap; (3) latihan dan
pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Dengan demikian secara umum pembinaan diartikan
sebagai strategi untuk memberikan pengarahan dan bimbingan,
guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan pada dasarnya
adalah suatu proses yang mengarah pada pencapaian suatu
tujuan yang diinginkan,  secara individu dan kolektif, baik dalam
kerangka pembaharuan, pengembangan maupun penyempur-
naan. Oleh karena itu pembinaan sebagai strategi adalah terdiri
dari empat unsur, pertama, upaya atau usaha melalui tindakan,
proses atau pernyataan dari suatu tujuan. Kedua, kegiatan berupa
penyampaian informasi dan pengetahuan, pengarahan dan bim-
bingan, latihan dan pengembangan kecakapan,  keterampilan
dan pengembangan sikap, sehingga menghasilkan perubahan
dari individu maupun kolektif. Ketiga,  arah kemajuan berupa
pertumbuhan, perbaikan, peningkatan, pembaharuan,
pengembangan dan penyempurnaan atas sesuatu. Keempat,
prosedur dan proses evaluasi yang dilakukan terhadap upaya
pembinaan. Keempat unsur pengertian itu dalam perspektif
pembinaan kepatuhan terhadap norma sekolah adalah berupaya
mewujudkan kepatuhan peserta didik sebagai warga negara
yang demokratis.

B. Pembinaan sebagai Strategi  Sosialisasi,
Internalisasi, dan Personalisasi
Unsur kedua  dari strategi pembinaan adalah kegiatan

berupa penyampaian informasi dan pengetahuan, pengarahan
dan bimbingan, latihan dan pengembangan kecakapan,
keterampilan dan pengembangan sikap, sehingga menghasilkan
perubahan dari individu maupun kolektif. Unsur kedua itu
menunjukkan strategi pembinaan karakter kepatuhan terhadap
norma sekolah mengandung makna sosialisasi, internalisasi dan
personalisasi.



49

Pembinaan sebagai strategi sosialisasi dianggap sebagai
proses sosialisasi atau proses penerapan nilai-nilai tertentu
terhadap objek sosialisasi yaitu, seperti terhadap peserta didik.
Menurut Arnett (1995:617-628), tujuan dari sosialisasi, antara lain
adalah ; (1) mengontrol gerak hati dan mengembangkan
kesadaran; (2) menanamkan sumber-sumber yang bermakna,
atau apa yang dianggap penting, bernilai dan untuk kehidupan;
dan (3) proses untuk mempersiapkan manusia-manusia agar
berfungsi dalam kehidupan sosial.

Istilah sosialisasi digunakan oleh para sosiolog, psikolog
sosial dan pendidik yang mengacu pada proses belajar terhadap
satu kultur untuk hidup didalamnya (Clausen, 1968:5). Untuk
individu, sosialisasi memberikan keterampilan-keterampilan
dan kebiasaan yang diperlukan untuk bertindak dan ber-
partisipasi di dalam masyarakat. Bagi masyarakat, sosialisasi
memasukkan semua anggota secara individu ke dalam norma-
norma moral, sikap-sikap, nilai-nilai, motif-motif, peran-peran
sosial, bahasa dan simbol-simbol masyarakat. Dengan melalui
sosialisasi sebagai  proses interaksi sosial, orang memperoleh
kepribadian dan belajar pandangan hidup dari masyarakatnya.

Jadi,  pembinaan sebagai strategi sosialisasi, internalisasi dan
personalisasi dengan mengacu pada pendapat Bulajeva dan
Targamadze (2005. www.vpu.it.pedagogika. pdf) adalah proses-
proses dan cara-cara sosial, yang secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi perkembangan individu sebagai
anggota dari masyarakat sekolah, melalui faktor-faktor
lingkungan sekolah yang mempengaruhi perkembangan
kepribadian, dan proses dari penyebaran model-model nilai-
nilai, norma-norma dan perilaku sosial, sehingga anggota
masyarakat sekolah menjadi sangat kuat dan efektif. Dengan
demikian, pembinaan sebagai strategi yang dilakukan pada
intinya adalah tumbuhnya tanggung jawab dari peserta didik
terhadap nilai-nilai dan peraturan-peraturan moral serta
pembentukan keyakinan-keyakinan mengenai masyarakat
sekolah sebagai tatanan moral, sehingga melalui proses interaksi
sosial peserta didik memperoleh kepribadian.

Pembinaan Sebagai Strategi Penidikan Karakter Kepatuhan di Sekolah
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Sehubungan dengan pembinaan sebagai strategi sosialisasi,
maka persekolahan adalah bagian dari perangkat proses
sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah. Sosialisasi dan
persekolahan merupakan dua aspek prinsipil. Pertama, sosialisasi
teknis, mengembangkan keterampilan-keterampilan intelektual,
motorik dan belajar item-item informasi serta sistem-sistem
berpikir yang mengorganisir mereka. Kedua, sosialisasi moral,
orang memperoleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan untuk perilaku,
belajar dan menjadi peka terhadap aturan-aturan moral (norma-
norma), dan memperoleh pandangan terhadap dunia sosial
sebagai tatanan moral (Bidwell, 1972:1).

Sekolah adalah agen formal yang diberi tanggung jawab
oleh masyarakat dalam melakukan sosialisasi kepada peserta
didik berupa keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai tertentu.
Peserta didik belajar respek terhadap otoritas dan mematuhi
perintah-perintah dari orang-orang yang memiliki otoritas sosial
terhadap mereka. (www.soc.ucsb.edu/faculty/ baldwin/
classes/soc142/scznSCI.html). Sehingga melalui sekolah sebagai
agen sosialisasi, maka peserta didik, menurut (Horton, 1984:99-
100) menempuh suatu proses yang membuatnya menjadi
menghayati (mendarahdagingkan . . . internalize) norma-norma
kelompok di mana ia hidup, dan berkembanglah peserta didik
menjadi diri yang unik.

Pembinaan sebagai strategi sosialisasi, tidak bisa dipisahkan
dari strategi internalisasi, karena melalui sosialisasi juga terjadi
internalisasi. Internalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indone-
sia (2002:439) berarti; (1) penghayatan; (2) penghayatan terhadap
ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan
kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan
dalam sikap dan tindakan. Jadi, internalisasi merupakan strategi
agar terjadinya proses penghayatan terhadap nilai-nilai tertentu,
sehingga menumbuhkan keyakinan dan kesadaran terhadap
kebenaran nilai tersebut yang diwujudkan dalam sikap dan
tindakan sehari-hari.

Secara umum dapat dikatakan bahwa internalisasi adalah
strategi agar tumbuh proses menggabungkan dan menanamkan
keyakinan-keyakinan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki,
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sehingga menjadi perilaku moral. Saat perilaku moral berubah,
berarti seperangkat hal baru dari keyakinan-keyakinan, sikap-
sikap, dan nilai-nilai, telah “ditanamkan” (internalized), ditempat-
kan kembali atau dilakukan. Internalisasi adalah strategi dari
proses diperolehnya sikap, keyakinan, atau peraturan perilaku
oleh individu dari sumber-sumber eksternal dan secara progresif
dirubah menjadi nilai pribadi.

Dengan demikian sebagai strategi, internalisasi adalah
strategi dari proses penerimaan terhadap seperangkat norma-
norma yang ditetapkan oleh orang atau kelompok-kelompok
yang berpengaruh terhadap individu. Proses itu dimulai dengan
belajar apakah norma itu, dan kemudian individu tumbuh
melalui proses pemahaman,  mengapa norma mempunyai nilai
atau mengapa norma membentuk perasaan, sampai akhirnya
mereka menerima sebagai sudut pandang mereka sendiri,
menjadikannya sebagai bagian dari milik dirinya (Ensiklopedi
Nasional Indonesia, 1989:196-197), baik melalui identifikasi
terhadap model-model yang memberikan “keteladan” dari figur-
figur idolanya maupun melalui interaksi sosial dengan teman
sebaya.

Deskripsi tentang strategi internalisasi tidak dihasilkan dari
salah satu teori atau sudut pandang, karena internalisasi sebagai
strategi bukan konsep baru, tetapi menggabungkan konsep-
konsep lama secara bermanfaat. Hal demikian diperkuat oleh
pernyataan English dan English (1958:272) bahwa internalisasi
sebagai “menggabungkan beberapa hal dalam pikiran atau
tubuh, pemakaian ide-ide, praktik-praktik, standar-standar
sebagai milik sendiri, atau nilai-nilai dari orang atau masyarakat
lain”.

Definisi English dan English terhadap internalisasi seperti
“ menggabungkan . .  . dalam (diri)” atau “memakai sebagai
milik sendiri” merupakan aspek utama dari strategi dari
internalisasi. Internalisasi mungkin muncul dalam beragam
tingkat, tergantung pada tingkat pemakaian terhadap nilai-nilai
lain. Internalisasi sebagai strategi dipandang sebagai proses
melalui, pertama adalah pemakaian tidak lengkap dan  kedua,
sementara dari hanya perwujudan-perwujudan lahir dari

Pembinaan Sebagai Strategi Penidikan Karakter Kepatuhan di Sekolah
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perilaku yang diharapkan dan akhirnya pemakaian yang lebih
kongkrit.

English dan English mencatat bahwa istilah yang relatif
tertutup dari istilah “sosialisasi”, meskipun “sering digunakan
sebagai sinonim . . . (cara-cara dengan pantas) . . . penyesuaian
dalam perilaku luar tanpa menerima nilai-nilai yang dibutuh-
kan” Mereka mendefinisikan sosialisasi sebagai strategi “proses
di mana seseorang . . . memperoleh kepekaan terhadap stimuli
sosial . . . dan belajar berhubungan dengan, dan untuk
berperilaku seperti, orang-orang lain dalam kelompok atau
kebudayaannya (1958: 508). Dilihat juga bahwa sosialisasi adalah
bagian penting dari strategi perolehan kepribadian.

Konsep sosialisasi dari English dan English membantu
strategi untuk menentukan porsi dari muatan domain afektif,
yang ditanamkan – sebagaimana bagian pertama dari proses itu
sendiri. Tetapi tetap sebagai deskripsi dari muatan domain
afektif, penentuan itu harus ditafsirkan secara luas, karena
“kepekaan terhadap stimuli sosial” harus termasuk seni
sebagaimana perilaku orang lain.

Definisi itu mengusulkan bahwa kebudayaan dirasakan
sebagai kekuatan kontrol dalam tindakan-tindakan individu.
Benar bahwa internalisasi nilai-nilai umum dari kebudayaan
menggambarkan bagian terbesar dari tujuan-tujuan jaman
sekarang. Tetapi adalah secara sama benar bahwa sekolah-
sekolah, dalam peran-peran mereka sebagai pengembang-
pengembang dari paham individual dan sebagai agen-agen
perubahan dalam kebudayaan, adalah tidak semata-mata peduli
dengan penyesuaian (conformity). Internalisasi sebagai strategi
juga menyediakan secara sama bagi perkembangan penyesuaian
dan tidak penyesuaian, seperti tiap peran yang meliputi perilaku
individu. Istilah “internalisasi” sebagai strategi yang mengacu
pada proses melalui mana nilai-nilai, sikap-sikap,dan lain-lain,
secara umum diperoleh, jadi lebih luas dari sosialisasi sebagai
strategi, yang mengacu hanya pada penerimaan pola nilai jaman
sekarang dari masyarakat.
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Aksioma pendidikan dulu menyatakan bahwa “pertumbuh-
an muncul dari dalam”. Sejalan dengan itu tentu strategi
“internalisasi” adalah mengacu pada pertumbuhan dari dalam
yang ditempatkan sebagai “penerimaan oleh individu terhadap
sikap-sikap, sandi-sandi, prinsip-prinsip, atau sanksi-sanksi yang
menjadi bagian dari dirinya sendiri dalam membentuk
pertimbangan-pertimbangan nilai atau dalam menentukan
perilakunya” (Good, 1959: 296), Pertumbuhan ditempatkan
dengan cara-cara yang berbeda. Salah satu dari berbagai strategi
itu adalah meningkatkan pengaruh emosional yang kuat dari
pengalaman. Pada tingkat yang lebih rendah dari kontinuum
internalisasi adalah emosi yang kecil dalam perilaku. Pada
akhirnya individu sebagian besar hanya merasakan fenomena.
Pada tingkat menengah, respon emosional adalah diakui dan
bagian penting dari perilaku sebagai respon-respon individu
yang aktif. Sepertinya perilaku menjadi diinternalisasi secara
lengkap dan teratur, emosi ini berkurang dan bukan bagian
teratur dari sebagian besar respon-respon.

Aspek yang lain dari pertumbuhan adalah tingkat kontrol
eksternal oleh lingkungan mengalah pada kontrol dari dalam
sebagai satu kenaikan kontinuum. Jadi pada akhir yang paling
rendah dari kontinuum, kontrol dari dalam hanya memenuhi
terhadap perhatian langsung. Pada tingkat yang lebih tinggi
kontrol dari dalam menghasilkan respons-respon yang tepat,
tetapi hanya pada perintah otoritas eksternal. Masih pada tingkat
yang lebih tinggi, kontrol dari dalam menghasilkan respon-
respon yang tepat, bahkan pada saat ketidakhadiran otoritas
eksternal. Memang pada tingkat yang lebih tinggi, respon-respon
dihasilkan secara konsisten, walaupun terdapat rintangan-
rintangan dan halangan-halangan.

Aspek-aspek yang berbeda dari pertumbuhan memberi
kesan bahwa  kontinuum internalisasi adalah multidimensional.
Memang internalisasi sebagai strategi adalah dari aspek
sederhana ke kompleks seperti kongkrit ke abstrak, transisi
kontrol dari eksternal ke internal. Itu adalah komponen
emosional yang makin meningkat terhadap poin pada
kontinuum. Akhirnya dari aspek sadar-disengaja kepada
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ketidaksadaran-tidaksengaja dan aspek-aspek kognitif dari
penyusunan komponen-komponen sikap.

Petunjuk lebih lanjut terhadap makna internalisasi sebagai
strategi dapat ditemukan dalam pemakaian kata-kata terdahulu,
seperti Pitts (1961) menggunakan istilah yang tepat untuk
menempatkan kembali istilah “identifikasi”, yang belakangan
ini mengacu kepada pembicaraan seseorang tentang nilai-nilai
dan sikap-sikap terhadap orang lain. Jadi, dalam deskripsinya
terhadap konsep Freud tentang perbedaan superego, Pitts
mencatat bahwa anak menginternalisasi figur bapak ke dalam
bentuk superego sebagai cara untuk memecahkan tekanan-
tekanan dan keadaan darurat dari keluarga. Pitts (1961:687) juga
mengemukakan bahwa “kolektivitas-kolektivitas utama seperti,
gereja, negara dan tentara menempatkan kembali figur-figur
kebapakan yang menumbuhkan remaja, yang ditemukan dalam
kondisi kurang dalam kemahakuasaan atau mahamengetahui”.
Mungkin dapat ditambahkan sekolah dalam daftar ini sebagai
satu dari kolektivitas yang menempatkan figur kebapakan dan
kemudian mengubah pola internalisasi dari nilai-nilai. Sekolah
memajukan perbedaan dari superego, memberikan model-
model tambahan dengan menempatkan kembali orang tua, dan
seperti yang dilakukan berbagai institusi, menggunakan cara-
cara lain di samping memberikan model untuk melengkapi
perkembangan sikap dan nilai. Jadi, istilah “internalisasi” yang
digunakan Pitts dalam deskripsi perkembangan superego
menggambarkan strategi untuk melihat internalisasi yang
konsisten.

Kelman (1958) menggunakan istilah yang menjelaskan teori
dari perubahan sikap. Kelman membedakan tiga proses yang
berbeda (penyesuaian [compliance], identifikasi [identification],
dan internalisasi [internalization] melalui mana seorang individu
menerima pengaruh atau menyesuaikan diri. Tiga proses itu
didefinisikan sebagai berikut :

Penyesuaian dapat dikatakan muncul ketika individu
menerima pengaruh, karena ia berharap untuk mencapai reaksi
yang menyenangkan dari orang atau kelompok lain. Ia
mengadopsi perilaku yang dimasukkan, bukan disebabkan ia
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meyakini muatan perilaku itu, tetapi karena ia berharap untuk
memperoleh penghargaan-penghargaan khusus atau persetuju-
an dan menghindari hukuman-hukuman khusus atau tidak
dihargai melalui penyesuaian.

Identifikasi dapat dikatakan muncul saat individu menerima
pengaruh karena ia ingin menetapkan atau memelihara
hubungan yang memuaskan terhadap orang atau kelompok lain
(seperti guru atau otoritas sekolah lain) . . . Individu sebenarnya
meyakini dalam melakukan respon-respon yang ia adopsi
melalu identifikasi . . . Kepuasan digerakkan dari identifikasi
adalah keharusan bertindak terhadap penyesuaian seperti itu.

Internalisasi dapat dikatakan muncul saat individu
menerima pengaruh, karena muatan perilaku yang dimasukkan,
ide-ide dan tindakan-tindakan dari mana ia disusun, adalah
penghargaan secara instrinsik. Ia mengadopsi perilaku yang
diinginkan karena ia sama dan sebangun dengan sistem nilainya
. . . Perilaku yang diadopsi dalam kebiasaan cenderung berpadu
dengan nilai-nilai keberadaan individu. Jadi kepuasan
digerakkan dari internalisasi adalah keharusan terhadap muatan
dari perilaku yang baru.

Sebagai strategi, “internalisasi” jika dibandingkan dengan
tiga istilah Kelman, maka diakui sebagai tahap-tahap perbedaan
dalam proses internalisasi. Jadi “penyesuaian” Kelman
berhubungan dengan tingkat yang amat awal dalam kontinuum
internalisasi di mana siswa menyesuaikan dengan harapan-
harapan, tanpa komitmen dari mereka. “Identifikasi” Kelman
adalah jauh lebih panjang dalam proses internalisasi dan
diperlakukan sebagai tahap-tahap pertengahan dari kontinuum.
Pada tahap-tahap ini respon-respon individu terhadap perilaku
yang diharapkan, memperoleh beberapa kepuasan dari respon
itu dan menerima nilai-nilai yang terdapat dalam perilaku–atau
sebagaimana Kelman katakan “sebenarnya meyakini” nilai-nilai.
Penggunaan Kelman terhadap istilah “internalisasi” mengacu
produk akhir dari pendidikan dan proses internalisasi; seseorang
yang menerima nilai-nilai, sikap-sikap, minat-minat tertentu, dan
lain-lain ke dalam sistemnya dan dibimbing oleh berbagai hal
tanpa menghiraukan pengawasan atau colokan mata dari agen
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yang mempengaruhi, seperti guru, kepala sekolah, atau orang-
orang lain. Orang yang bertindak sebagaimana ia lakukan,
karena melakukan hal itu dalam dirinya memuaskannya.
Sebagaimana akan diharapkan, bentuk perilaku itu digambarkan
paling tinggi pada akhir kontinuum. Orang yang dilukiskan
adalah melakukan respon dengan komitmen; menerima nilai ke
dalam sistemnya, mengorganisir sistem, dan mengembangkan
kompleks nilai yang memandu perilakunya.

Selain itu, dalam proses strategi internalisasi, orientasi nilai
dan budaya tempat individu belajar berpengaruh juga. Orientasi
nilai mempengaruhi komitmen organisasi yang pada gilirannya
akan menentukan proses pembelajaran yang dilakukan. Sebuah
penelitian orientasi nilai di tempat kerja dan komitmen
organisasi bagi sekolah dasar dan sekolah lanjutan menunjukkan
bahwa ada hubungan antara orientasi nilai dengan komitmen
organisasi (Shaw, 1992:295-302). Sehingga sekolah hendaknya
menyadari adanya nilai-nilai yang ada di sekolah dan yang pada
siswa, kemudian mempertemukan nilai itu dengan kebutuhan
siswa.

Internalisasi adalah awal yang esensial. Menurut Carkhuff
(1983:113) merupakan titik penting pada proses pempribadian
(personalisasi). Pempribadian merupakan dimensi penting pada
perolehan atau perubahan diri manusia. Pempribadian termasuk
pempribadian makna (nilai) adalah implikasi respon individu
terhadap makna. Internalisasi dan personalisasi secara langsung
akan mengarahkan pada suatu tujuan, juga mengembalikan
perasaan baru, atau membantu mempersonalisasikan makna,
masalah, dan tujuan. Personalisasi membantu pemahaman dan
membantu bertindak.

Internalisasi dan personalisasi tidak dapat dipisahkan dalam
membentuk dan mengembangkan kepribadian individu, karena
hakekat internalisasi adalah proses belajar. Individu belajar
menanamkan dalam kepribadiannya segala pengetahuan, sikap-
sikap, perasaan, nilai-nilai yang diperoleh dari pola-pola
pandangan, tindakan, dan interaksi dengan segala macam indivi-
du dan lingkungan alam yang ada di sekelilingnya. Lingkungan
pendidikan baik informal, formal, non formal memberikan
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berbagai pengetahuan, pengembangan perasaan, emosi,
motivasi, kemauan, keterampilan, nilai-nilai, dalam meng-
internalisasikan semua itu dalam kepribadiannya. Internalisasi
lebih mengarah pada aspek individu dalam aspek personalisasi,
baik dalam pembentukan maupun pengembangan kepribadian.
Karena itu, internalisasi menurut Lawrence (1993:150-167)
adalah proses yang menyangkut transformasi materi semiotik
yang diimpor dari dunia sosial menjadi pengalaman subjektif
yang tersusun secara personal.

Pembinaan sebagai strategi sosialisasi, internalisasi dan
personalisasi adalah proses-proses dan cara-cara yang secara
langsung atau tidak langsung dari penyebaran model-model
nilai-nilai, norma-norma dan perilaku sosial, melalui interaksi
sosial dan faktor-faktor lingkungan sekolah, untuk mem-
pengaruhi perkembangan kepribadian peserta didik sebagai
individu dan anggota dari masyarakat sekolah, sehingga tumbuh
tanggung jawab terhadap nilai-nilai dan peraturan-peraturan
moral dan membentuk keyakinan-keyakinan bahwa masyarakat
sekolah merupakan tatanan moral yang semestinya dipatuhi.

Pembinaan Sebagai Strategi Penidikan Karakter Kepatuhan di Sekolah
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BAB V
 PENDIDIKAN  NILAI, MORAL DAN

KARAKTER KEPATUHAN
DI SEKOLAH

A. Visi dan Misi Sekolah
Visi Sekolah adalah menyiapkan peserta didik yang beriman

dan  bertaqwa, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil,
mandiri serta mampu membina kerja sama dan kebersamaan
dalam kehidupan yang luas sesuai dengan kompetensinya
sendiri.

Visi dan misi sekolah pertama dibuat oleh tim khusus yang
dibentuk oleh kepala sekolah, yaitu kepala sekolah dan beberapa
guru. Rumusan yang dibuat oleh tim khusus kemudian
didiskusikan berbersama-sama dengan dewan guru, dan
beberapa siswa terutama pengurus OSIS. Dari hasil diskusi baru
dirumuskan Visi dan Misi Sekolah yang disepakati.  Visi  dan
Misi  kemudian  disosialisasikan  setiap tahun kepada orang tua
dan peserta, bersama Tata Tertib Sekolah, dalam acara MOS dan
Pertemuan dengan Orang tua.

Visi sekolah inilah kemudian yang menjadi landasan
visioner bagi sekolah untuk sosok peserta didik yang diharapkan
di masa depan. Sosok pribadi peserta didik yang diharapkan
menjadi landasan pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan melalui pembinaan terhadap pada norma-norma di
sekolah. Tentunya visi yang dicanangkan akan menjadi
mengawang, kalau tidak dijabarkan dalam misi sekolah. Karena
itu di samping visi tentulah terdapat misi sekolah.
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Misi Sekolah  adalah terdiri dari :
1. Penanaman nilai-nilai iman dan taqwa serta berakhlak mulia

bagi seluruh warga sekolah.
2. Menghasilkan peserta didik yang disiplin, jujur, peduli,

kreatif, bertanggung jawab, gemar belajar, dan
mengembangkan diri.

3. Meningkatkan prestasi akademis dan penguasaaan teknologi
informasi.

4. Memberi peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk
mengembangkan kompetensinya sehingga berprestasi
dengan tetap menjadi dirinya.

5. Memantapkan pelaksanaan Panca Budaya Sekolah, yaitu;
a. Budaya Disiplin. Motto: Tanpa disiplin anda tidak akan

pernah sukses dan berprestasi.
b. Budaya Belajar. Motto: Tanpa belajar anda akan menjadi

orang bodoh dan dibodohi.
c. Budaya Bersih. Motto: Tanpa bersih berarti anda tidak

sehat.
d. Budaya Persatuan dan Persaudaraan. Motto: Dunia anda

akan sempit, panas dan sumpek tanpa sahabat dan
saudara.

e. Budaya Gemar Menabung. Motto: Menabung untuk masa
depan lebih cerah

Jika ditarik benang merahnya dari visi, misi dan Panca
Budaya Sekolah maka terdapat pertalian antara menyiapkan
peserta didik yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia,
disiplin dan pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
pada norma-norma sekolah. Melalui pembinaan, pendidikan
nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap norma-norma
sekolah, tidaklah hanya dijalankan melalui pembudayaan
disiplin, tetapi secara bersama dipadukan dengan pembudayaan
belajar, kebersihan, persatuan dan persaudaraan dan gemar
menabung. Oleh karena pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan pada norma-norma sekolah adalah bagian
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pendidikan karakter disiplin, maka tanpa pendidikan nilai,
moral dan karakter kepatuhan pada norma-norma sekolah,
tanpa pembudayaan disiplin, tidaklah akan terwujud kesuksesan
dan prestasi yang berbasis akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
Dengan demikian juga tidak akan mampu menyiapkan dan
mewujudkan sosok pribadi peserta didik yang diharapkan oleh
visi sekolah.

Dasar sekolah membuat visi dan misi sekolah adalah ber-
sumber pada nilai-nilai keagamaan, yakni dalam rangka
peningkatan iman dan taqwa, maka ada beberapa misi
dikembangkan, di antaranya adalah kejujuran, dan sebagainya.
Kemudian juga nilai-nilai budaya masyarakat, misalnya, hormat,
menghormati orang, berkata jujur, disiplin, dan tanggung jawab.
Dikembangkan juga budaya hukum, karena menyangkut sanksi
terhadap peserta didik.

Di sekolah ada tata tertib. Peserta didik harus mematuhi
apa yang dikehendaki di dalam tata tertib. Tata tertib memuat
sejumlah aturan-aturan yang dikehendaki dalam rangka
mencapai visi dan misi sekolah. Sekolah  secara khusus
menghendaki peserta didik mematuhi tata tertib berdasarkan
kesadaran dalam rangka untuk melaksanakan semua yang
tertera dalam peraturan tata tertib itu.

Dengan demikian pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan terhadap norma-norma sekolah di sekolah dilandasi
oleh kesadaran yang diarahkan kepada misi sekolah dalam
kerangka pencapaian visi sekolah, yaitu  penanaman nilai iman
dan taqwa, berakhlak mulia bagi seluruh warga sekolah, dan
kedisiplinan, kejujuran, bertanggung jawab. Pendidikan nilai,
moral dan karakter kepatuhan di sekolah, diarahkan kepada
iman dan takwa serta berakhlak mulia dan rangka
mengembangkan diri dan bertanggung jawab berbasis nilai-nilai
agama.

Untuk itu peserta didik diperlukan pendidikan nilai, moral
dan karakter kepatuhan yang bersifat pengembangan diri.
Pengembangan diri dalam pengertian supaya peserta didik kalau
dididik, yang paling pertama adalah soal “discipline mature”
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dalam arti bertanggungjawab terhadap semua tindakan, baik
tingkah laku maupun terhadap ucapan yang dilakukannya ber-
basis nilai-nilai agama. Karena nilai, moral dan karakter kepatuh-
an dilihat dari nilai-nilai agama adalah agama menghendaki agar
manusia bertaqwa, artinya melaksanakan semua perintah-
perintahNya, dalam rangka untuk kebaikan. Hal demikian juga
dikembangkan di dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain
berbasis nilai-nilai agama, pengembangan diri juga dilakukan
berbasis budaya Banjar, agar lebih mengakar dan mudah
diterima peserta didik nilai, moral dan norma yang ditanamkan.

B. Program Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter
Kepatuhan di Sekolah
Di dalam program kerja sekolah, khususnya di bidang

Budaya dan Lingkungan Sekolah dikemukakan bahwa sekolah
menciptakan suasana, iklim dan lingkungan pendidikan yang
kondusif untuk pembelajaran yang efisien.  Salah satu prosedur
pelaksanaan untuk mencapai suasana, iklim dan lingkungan
demikian, sekolah menetapkan pedoman tata tertib tentang tata
tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang
berisi petunjuk, peringatan dan larang dalam berperilaku di
sekolah serta pemberian sanksi bagi yang melanggar tata tertib.

Untuk merealisasikan pelaksanaan tata tertib di lingkungan
sekolah diperlukan program pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan dalam bentuk pembinaan-pembinaan yang
secara mendasar, sistematis dan terarah baik dalam kerangka
mewujudkan program aspek Budaya dan Lingkungan, sekaligus
untuk pencapaian misi dan visi sekolah.

Program pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
melalui pembinaan terhadap norma-norma sekolah di sekolah,
sebenarnya telah lama dilaksanakan bertahun-tahun dalam
bentuk kegiatan, tetapi tidak tertulis secara khusus yang
mencakup prinsip, kebijakan, strategi dan proses. Program dan
kegiatan tersebut telah dilaksanakan biasanya melalui sosialisasi
tata tertib sekolah terhadap peserta didik pada awal-awal tahun,
dan inheren dalam program kegiatan pengembangan diri.
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Program kegiatan pengembangan diri diarahkan untuk
pengembangan nilai, moral dan karakter kepatuhan peserta
didik yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dirinya,
persoalan masyarakat di lingkungan sekitarnya dan persoalan
kebangsaan. Sekolah memfasilitasi kegiatan pengembangan diri
melalui Bimbingan Konseling, Ekstrakurikuler dan Pembiasaan.

Bimbingan Konseling mencakup hal-hal yang berkenaan
dengan pribadi anak, kemasyarakatan, belajar dan karir peserta
didik. Kegiatan ekstrakurikuler yang diasuh oleh guru pembina,
dilaksanakan secara reguler, meliputi kegiatan futsal, bola bas-
ket,  tenis meja, pramuka, paskibra, PMR, tari modern (dance)
dan tradisional, band/musik, dan komputer. Secara khusus di
OSIS, Pramuka dan PMR dilakukan pembinaan-pembinaan
melalui Latihan Dasar Kepemimpinan, dan di tingkat kelas
melalui tim penegak disiplin kelas, yang bertugas memantau,
khususnya secara insidental terhadap peserta didik yang tidak
patuh.

Pembiasaan mencakup kegiatan yang bersifat pendidikan
nilai, moral dan karakter kepatuhan peserta didik yang
dilakukan secara rutin, spontan dan keteladanan, melalui pro-
gram pendidikan budi pekerti. Pembinaan secara rutin
dilakukan melalui kegiatan upacara, membersihkan lingkungan
sekolah, senam, sholat berjamaah, kunjungan perpustakaan,
membaca Al Qur’an dan Kitab Suci, dan Jum’at Imtaq.
Pembinaan secara spontan dilakukan melalui perilaku
membiasakan antri saat membayar SPP, membuang sampah
pada tempatnya, memberi salam saat masuk ruang guru dan
kelas maupun bertemu guru, dan melaksanakan musyawarah
dalam setiap kegiatan sekolah. Pembinaan dengan keteladanan
dilakukan melalui berpakaian rapi, tepat waktu, memberi pujian,
hidup sederhana dan tolong menolong. Pembiasaan ini
dilaksanakan sepanjang waktu belajar di sekolah. Seluruh dewan
guru ditugaskan untuk membina pembiasaan yang telah
ditetapkan sekolah. Penilaian kegiatan pengembangan diri
bersifat kualitatif. Potensi, ekspresi, perilaku dan kondisi
psikologis peserta didik merupakan portofolio yang digunakan
untuk penilaian kenaikan kelas dan penentuan peserta didik
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berprestasi dalam aspek akademik dan nonakademik pada acara
pengukuhan dan pelepasan.

Berdasarkan wawancara, penelusuran data dokumentasi
dan observasi ditemukanlah Tata Tertib yang ditetapkan di
lingkungan sekolah yang berlaku untuk peserta didik, yang
terdiri dari Tata Tertib Siswa, Tata Tertib Kantin, Tata Tertib
dari Guru dan Tata Tertib dalam Kegiatan Pengembangan Diri.
Di samping itu ditemukan pula hal-hal yang ada di balik
pelaksanaan pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
terhadap norma-norma sekolah selama ini di sekolah, yaitu latar
belakang, konsepsi, prinsip, kebijakan dan strategi.  Latar
belakang, konsepsi, prinsip, kebijakan dan strategi pendidikan
nilai, moral dan karakter kepatuhan tersebut tidak tertulis dan
hanya ada di benak para pendidik di sekolah  sebagai realisasi
dari program pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
terhadap norma-norma sekolah dalam kegiatan sehari-hari di
sekolah di luar kelas dan di dalam kelas.

Berikut dipaparkan temuan tata-tata tertib yang telah
disosialisasikan dan dilaksanakan di sekolah, baik berdasarkan
temuan dokumentasi maupun wawancara dan observasi.

1. Pedoman Tata Tertib di lingkungan sekolah
Tata tertib di lingkungan di sekolah terdiri dari Tata Tertib

Untuk Peserta Didik, Tata Tertib Kantin, dan Tata Tertib dari
Guru.

a) Tata tertib Siswa
Tata tertib Siswa  dengan komposisi terdiri dari

Pendahuluan, Tugas dan Kewajiban, Ketentuan Khusus, dan
Penutup. Adapun uraian rinci dari Tata Tertib yang terdapat
dalam naskahnya adalah:

a. Pendahuluan
Bahwa pembinaan dan pengembangan kesiswaan

sangat perlu untuk menciptakan suasana kehidupan
sekolah yang baik dan sehat, yang berwawasan Wyata
Mandala untuk mewujudkan sekolah sebagai lembaga
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pendidikan yang memiliki ketahanan dan sumber daya
manusia yang berkualitas. Tata tertib ini dimaksudkan
sebagai rambu-rambu dan anjuran bagi siswa dalam
bersikap, bertindak, berucap dalam kegiatan sehari-hari
di sekolah untuk menciptakan iklim, suasana dan kultur
sekolah yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar
yang efektif dan efisien.

b. Tugas dan Kewajiban
1) Kegiatan Intra Sekolah

a) Upacara Bendera dan Kegiatan Resmi Sekolah
(1) Setiap hari Senin seluruh siswa diwajibkan

mengikuti upacara bendera. Upacara bendera
dimasukkan dalam mata pelajaran PKn dan
Sejarah.

(2) Seluruh siswa wajib mengikuti Acara/Upacara
resmi yang dilaksanakan sekolah, seperti kegiat-
an keagamaan, pembagian rapor, pengumuman
kelulusan/pengukuhan, HUT sekolah,
peringatan hari-hari besar nasional.

b) Masuk Sekolah
(1) Pelajaran pertama dimulai setiap hari pukul

07.30 wita, seluruh siswa sudah hadir 15 menit
sebelum pelajaran dimulai.

(2) Siswa yang terlambat akan dikenakan kredit
poin dan atau sanksi lain.

(3) Siswa yang tidak hadir untuk 1 (satu) hari harus
mengirim surat yang dketahui oleh orang tua.
Kalau dua hari atau lebih, wajib orang tuanya
datang melaporkan ke sekolah, untuk meminta-
kan izin, atau mengantarkan surat keterangan
sakit dari pihak yang berwenang, atau orang tua
menghubungi sekolah dengan cara menelepon
ke sekolah.

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah
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c) Waktu Belajar
(1) Saat guru masuk ke dalam kelas seluruh siswa

berdiri, guru mengucapkan salam, siswa
membalas ucapan salam. Guru mengontrol
kelengkapan pakaian siswa, lalu duduk kembali
dan berdoa dipimpin oleh salah seorang siswa
laki-laki yang ditunjuk, dengan doa yang telah
diajarkan oleh Guru Agama, demikian juga saat
mau pulang sekolah.

(2) Sewaktu pelajaran dimulai siswa harus
menerima pelajaran dengan sebaik-baiknya,
tidak dibenarkan mengerjakan pekerjaan lain,
seperti; ribut, bercakap-cakap, dan lain-lain
yang mengakibatkan proses belajar mengajar
terganggu.

(3) Jam kosong karena guru berhalangan hadir,
siswa tetap berada di dalam kelas, ketua kelas/
wakil menghubungi guru pengawas harian.

d) Meninggalkan Pelajaran
(1) Waktu pergantian jam pelajaran, siswa tidak

boleh meninggalkan ruangan kelas, kecuali
setelah mendapat ijin dari guru yang mengajar
berikutnya.

(2) Siswa yang meninggalkan sekolah untuk
sementara (beberapa jam pelajaran) kemudian
kembali lagi ke sekolah harus minta ijin dengan
guru pengawas harian.

(3) Siswa yang meninggalkan sekolah, karena
sakit/ijin dan tidak kembali lagi harus seijin
Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah Urusan
Kesiswaan.

e) Waktu Jam Istirahat
(1) Siswa harus meninggalkan ruangan kelas, tetapi

masih berada di lingkungan sekolah.
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(2) Siswa tidak boleh duduk-duduk di atas
kendaraan guru/kendaraaan sesama siswa.

(3) Siswa harus memanfaatkan untuk ke WC, ke
kantin, membayar uang sekolah, ke
perpustakaan. Bukan untuk kegiatan yang
mengganggu ketertiban dan keamanan sekolah.

f) Meninggalkan Sekolah
(1) Siswa boleh meninggalkan sekolah setelah bel

tanda pulang dibunyikan dan berdoa sesuai
dengan doa yang diajarkan dan dipimpin oleh
salah seorang siswa laki-laki.

(2) Siswa meninggalkan ruang kelas dengan tertib
setelah bersalaman dengan guru.

(3) Bagi siswa yang memakai kendaraan/sepeda
motor/mobil harus menjalankan kendaraan
tersebut perlahan-lahan, dilarang mengebut/
memacu kendaraan di lingkungan sekolah.

2) Kegiatan Osis dan Ekstra Kurikuler
a) Setiap siswa harus menjadi anggota OSIS
b) Pengurus OSIS harus aktif melaksanakan program

kegiatan yang telah diputuskan sekolah.
c) Seluruh siswa kelas X (sepuluh) wajib ikut kegiatan

Pramuka selama satu semester.
d) Setiap siswa wajib mengikuti salah satu kegiatan

ekstrakurikuler oleh sekolah, seperti keagamaan,
gerakan pramuka, paskibra, kesenian (band dan
tari, olah raga (bola volley, bola basket, tenis meja,
badminton, futsal), PMR, kelompok debat, dan
kelompok bahasa Inggris).

3) Sopan Santun dan Ketertiban
a) Cara Berpakaian

(1) Siswa harus berpakaian seragam lengkap setiap
hari; pakai topi dan dasi sekolah pada setiap

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah
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upacara bendera dan peringatan hari besar
lainnya; baju putih lengan pendek, celana
panjang abu-abu. Rok warna abu-abu 5 (lima
sentimeter) di bawah lutut, kecuali busana
muslim.

(2) Memakai busana muslim pada hari Jum’at juga
hari lain yang ditentukan serta berpakaian
seragam pramuka tiap hari Sabtu.

(3) Memakai ikat pinggang hitam, baju kaus dalam
dan kaus kaki hitam waktu berseragam
pramuka.

(4) Memakai seragam olahraga bagi siswa yang
praktek olahraga (baju seragam, dan celana
Training yang ditentukan sekolah).

b) Potongan Rambut
(1) Khusus putera rambut potongan belakang di

atas leher baju, samping kedua telinga tampak,
muka hanya sampai di atas alis mata, sehingga
tidak mengganggu pandangan.

(2) Khusus puteri rambut dipelihara rapi. Bagi yang
berambut panjang dianjurkan diikat rapi, dan
tidak boleh pendek diset seperti rambut lelaki.

(3) Untuk seluruh siswa, rambut tidak boleh
digundul, dikuncir, dicat selain hitam.

c) Kendaraan
(1) Semua kenderaan siswa (baik sepeda/sepeda

motor) harus diparkir di tempat parkir siswa,
dikunci diletakkan dengan rapi, mengamankan
helm dengan baik, dan dilarang memarkir di
tempat parkir kendaraan guru.

(2) Ketika keluar masuk halaman sekolah, pada
waktu jam belajar atau sedang berlangsung,
kendaraan mesinnya harus dimatikan dan
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dituntun. Agar jangan sampai mengganggu
kententraman dan ketertiban belajar kelas lain.

d) Lingkungan Sekolah dan 6 K
(1) Siswa wajib melaksanakan giliran menyapu di

kelas dan piket kebersihan lingkungan sekolah
sesuai giliran yang ditentukan dengan
mengambil lokasi yang diperlukan untuk
dibersihkan.

(2) Siswa wajib membuang sampah pada
tempatnya, dan tidak boleh mengotori/
mencoret kelas (meja, kursi, dinding) dan
fasilitas lainnya di sekolah.

(3) Siswa wajib memelihara keamanan, ketertiban,
kebersihan, keindahan taman lingkungan,
kegotongroyongan, kekeluargaan dan
kerindangan lingkungan sekolah.

e) Terhadap Kepala Sekolah, Guru, Staf Tata Usaha,
dan Sesama Teman Satu Sekolah.
(1) Siswa harus mengucapkan salam setiap kali

masuk ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang
tata usaha, dan masuk kelas bagi siswa yang
terlambat masuk.

(2) Siswa wajib berlaku sopan dan hormat kepada
Kepala Sekolah, Guru, Staf Tata Usaha, tamu
dan sesama teman dan warga sekolah lainnya.

(3) Siswa wajib menyelesaikan kewajiban
administrasi sekolah; SPP, Iuran OSIS, Cicilan
Ulangan Umum/Ujian Akhir Sekolah/Nasional
dan lain-lain selambatnya tanggal 10 pada setiap
bulan yang berjalan. Tunggakan 2 (dua) bulan
siswa tidak diijinkan masuk kelas sampai dapat
diselesaikan.

(4) Siswa wajib menjaga nama baik selolah setiap
waktu dan di mana saja berada.

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah
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(5) Siswa wajib untuk tidak menikah selama
menjadi siswa.

4) Larangan-larangan. Siswa dilarang keras:
a) Melawan Kepala Sekolah, Guru, karyawan sekolah

baik ucapan maupun tindakan.
b) Berkelahi sesama siswa, baik satu kelas, lain kelas,

maupun dengan siswa sekolah lain, baik di
lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan
sekolah.

c) M e m b a w a / m e n g k o n s u m s i / m e n g i s a p /
mengedarkan narkoba (ganja, sabu-sabu, putaw,
inek dan obat-obatan terlarang lainnya).

d) Membawa/mengisap rokok di lingkungan sekolah
dan di manapun berada selama memakai seragam
sekolah.

e) Membawa senjata tajam dan benda tajam lainnya
yang tidak ada kaitannya dengan sekolah.

f) Membawa/mengedarkan buku-buku bacaan non
pendidikan/LCD/VCD/kartu domino/kartu
remi/catur/gitar/walkman/radio panggil/
gambar-gambar porno pada kartu, maupun layar
HP.

g) Membawa HP tanpa permohonan ijin dari orang
tua, mengaktifkan, mempergunakan dan
memainkan HP di lingkungan sekolah, baik pada
waktu kegiatan belajar mengajar di kelas maupun
tidak.

h) Mencuri, menyembunyikan barang orang lain atau
milik sekolah.

i) Berjudi dalam bentuk apa saja, di dalam maupun
di luar lingkungan sekolah.

j) Membawa/mengkonsumsi minuman keras atau
minuman beralkohol di lingkungan sekolah
maupun di luar lingkungan sekolah.
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k) Memasuki WC kelas lain yang bukan
diperuntukkan untuk kelasnya.

l) Siswa putera dilarang masuk WC siswi putri,
demikian juga sebaliknya.

m) Bertato/bertindik/memakai anting/gelang, dan
menggores-gores tubuh.

n) Berzinah, perbuatan asusila, hamil.
o) Menerima tamu tanpa ijin guru pengurus harian.
p) Keluar lingkungan sekolah sebelum mendapat ijin

tertulis dari pengawas harian/Wakil Kepala
Sekolah/Kepala sekolah.

q) Keluar kelas pada saat proses belajar di dalam kelas.
r) Keluar kelas waktu pergantian jam pelajaran dan

guru mata pelajaran berikutnya.
s) Mengganggu teman/bercakap-cakap/tidur/

kentut/membuat keonaran lainnya pada saat
belajar di kelas.

t) Berduaan/berpacaran di dalam kelas/di
lingkungan sekolah pada jam sekolah maupun sore
hari.

u) Membawa uang berlebih, memakai perhiasan
berlebihan, memakai asesoris ikat pinggang, selain
hitam, kerudung/jilbab di luar yang ditetapkan
sekolah.

v) Memakai seragam yang warnanya tidak sesuai
dengan ketentuan sekolah.

w) Memakai baju, celana dan rok yang kentat, dan
sepatu kaca.

x) Membolos dalam keadaan memakai baju seragam
sekolah.

y) Memakai pakaian seragam sekolah/olahraga, yang
bercoret-coret.

z) Berada di dalam kelas pada jam istirahat dan waktu
ada kegiatan khusus sekolah.

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah
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aa) Memakai helm orang lain tanpa seijin yang punya
dan guru.

bb) Di dalam kelas pada saat jam olah raga sedang
berlangsung.

5) Sanksi-sanksi. Jumlah kredit point yang telah
mencapai angka (kecuali ketentuan alfa), yaitu :
a) (25) mendapat teguran, nasihat dan peringatan dari

guru/wali kelas kepada siswa.
b) (50) dinasihati oleh wali kelas dan diberi peringatan

tertulis yang diarsipkan oleh wali kelas.
c) (75) pemanggilan pertama orang tua, (siswa

membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh
siswa dan orang tua bersangkutan).

d) (100) pemanggilan kedua terhadap orang tua siswa,
(siswa menandatangani surat peringatan pertama
dari sekolah).

e) (150) pemanggilan ketiga pada orang tua,
menandatangani peringatan kedua dari sekolah.

f) (200) pemanggilan orang tua yang terakhir, siswa
diberi surat peringatan ketiga terakhir.

g) (250) akan dikembalikan kepada orang tua siswa
(diberhentikan dari sekolah).

c. Ketentuan Khusus
1) Rincian dan Klasifikasi Point Bonus Kegiatan Positif

yang Dilakukan Siswa.
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2) Rincian dan Klasifikasi Kredit Point Pelanggaran Tata
Tertib Siswa
a) Kerajinan
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b) Kelakuan dan Sikap
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c) Kerapian

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah
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d) Ketertiban
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d. Penutup
Demikian tata tertib siswa ditetapkan, dan jika ada

yang belum termuat dalam tata tertib ini akan diatur
kemudian melalui rapat Dewan Guru.

b) Tata Tertib Kantin
Selain tata tertib yang mengatur peserta didik dalam

hubungannya dengan sikap dan perilaku di sekolah, di-
temukan juga tata tertib yang secara khusus mengatur
perilaku peserta didik di kantin, yang dikenal sebagai Tata
Tertib Kantin. Tata Tertib Kantin  merupakan norma turunan
dari tata tertib sekolah, yang merinci aturan-aturan perilaku
di kantin, yaitu :
(1) Masuk ke dalam kantin dengan tertib tidak

menimbulkan keributan dan tidak memaksakan diri
untuk segera dilayani apabila kantin penuh.

(2) Membaca Basmallah sebelum makan dan Hamdallah
sesudah makan.

(3) Siswa dilarang makan/minum pada saat jam pelajaran
berlangsung tanpa ijin guru atau pengawas harian.

(4) Kantin hanya melayani makan-minum pada saat jam
istirahat, jam olah raga atau gotong royong (Tidak ada
kegiatan belajar-mengajar).

(5) Berlakulah jujur dengan membayar sesuai apa yang
dimakan atau diminum, supaya menjadi berkah dan Al-
lah Maha Mengetahui.

(6) Duduk yang sopan, kaki jangan diangkat ke atas
bangku.

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah
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(7) Jaga tata krama dan sopan santun (Berbicara yang baik
dan sopan).

(8) Buang sampah pada tempatnya.
(9) Kantin termasuk kawasan dilarang merokok, termasuk

tamu tanpa alasan apapun.
(10) Pengelola, Guru atau Pengawas Harian wajib mencatat

nama anak yang ditemukan sedang makan/minum
pada saat jam pelajaran ( untuk diberi point)

(11) Melanggar Tata Tertib ini dapat dikenakan sanksi sesuai
ketentuan Tata Tertib Sekolah yang Berlaku.

Di samping tata tertib sekolah yang menjadi acuan
norma-norma sekolah sekolah, terdapat juga tata tertib yang
harus dipatuhi peserta didik, yaitu dalam kegiatan
pengembangan diri dan dari guru sendiri.

c) Tata Tertib Kegiatan Pengembangan Diri
Beberapa bentuk kegiatan pengembangan diri adalah

kegiatan rutin, kegiatan spontan dan keteladanan. Dalam
kegiatan pengembangan diri berupa kegiatan rutin seperti
Upacara Bendera, Jum’at Imtaq, dan Senam Kesegaran
Jasmani, terdapat tata tertib, peraturan-peraturan  yang harus
dipatuhi peserta didik.

Dalam kegiatan Upacara Bendera terdapat upaya melatih
peserta didik untuk tertib untuk berperilaku disiplin. Dalam
upacara itu ada peraturan yang harus ditaati, khususnya
Peraturan Baris Berbaris (PBB). Kemudian dalam kegiatan
Jum’at Imtaq itu ada tata tertibnya, standar susunan acaranya,
perilaku yang harus ditunjukkan dalam kegiatan itu, seperti
cara berpakaian, duduk bersaf-saf berdasarkan jenis kelamin,
masing-masing memegang surah Yasin dan membacanya,
tidak boleh berbicara, kemudian selesai acara, peserta didik
harus meninggalkan halaman sekolah dalam keadaan bersih,
dan masuk kelas dengan tertib. Demikian juga dalam
kegiatan Senam Kesegaran Jasmani, terdapat tata tertib dalam
berbaris, dan berpakaian. Dalam kegiatan-kegiatan
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pengembangan diri yang dilakukan secara rutin terdapat tata
tertib yang harus dipatuhi.

Tata tertib yang harus dipatuhi peserta didik juga
ditemukan dalam kegiatan spontan sebagai bagian dari
kegiatan pengembangan diri. Kegiatan spontan itu, misalnya
pada saat antri membayar SPP dan berbelanja di kantin,
membuang sampah pada tempatnya, dan mengucapkan
salam, bila bertemu dengan guru dan dengan kawan.
Keharusan untuk mematuhi tata tertib dalam kegiatan
spontan sudah disampaikan kepada peserta didik di dalam
kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS).

Bagian dari kegiatan pengembangan diri adalah
keteladanan. Keteladanan dalam mematuhi tata tertib
diberikan dari guru, dari kakak kelas kepada adik kelas, dari
segi bergaul, kemudian berkata-kata, mengucapkan salam
bila bertemu dengan guru, teman atau orang lain di
lingkungan sekolah, dan berpakaian rapi. Kegiatan-kegiatan
pengembangan diri itu telah dilaksanakan, sebelum Panca
Budaya dirumuskan redaksinya.

d) Tata Tertib dari Guru
Bentuk tata tertib lainnya yang harus dipatuhi peserta

didik adalah tata tertib yang berasal dari guru. Tata tertib
dari guru ini bersifat tidak tertulis dan personal, artinya
peraturan dari masing-masing guru yang menentukan
tingkat kesalahan, tergantung situasinya dan parameter yang
digunakan. Ada guru yang paling tidak mau dalam kelas itu
kotor. Sementara guru yang lain, kalau masuk kelas, pakai
salam “assalamu’alaikum, tidak belajar, kalau kelasnya tidak
bersih dan rapi, dan kalau anak ada kesalahan, anak harus
dijemur.

Kadang-kadang tata tertib dari guru ada juga yang
bersumber dari norma agama dan norma hukum, atau
merasa kurang nyaman atau kurang pas dilihat dari sudut
kaidah yang ada hubungannya dengan tata tertib sekolah
dan norma yang berlaku di masyarakat, misalnya guru tidak
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enak melihat peserta didik berdua saja di lingkungan sekolah,
khususnya di kelas atau saat melihat anak didiknya yang
perempuan mencium tangan pacarnya yang mengantar ke
sekolah.

Tata tertib dari guru ini hampir semua berasal dari guru
senior, karena merekalah yang paling sering melaksanakan-
nya. Namun terdapatnya juga peraturan dari guru yang
masih yunior, dan peraturan seperti itu diberitahukan oleh
guru yang bersangkutan dalam mata pelajaran yang diasuh-
nya, misalnya  buku harus diberi sampul, keluar masuk kelas
harus ijin dahulu, di atas meja bersih, hanya ada buku
pelajaran, tas ditaruh di belakang, dan tidak boleh makan-
minum selama jam belajar di kelas.

2. Latar Belakang, Konsepsi, Prinsip, Kebijakan dan
Strategi  Pendidikan Karakter Nilai, Moral dan Karakter
Kepatuhan di Sekolah

a. Latar Belakang
1) Adanya Tata Tertib Sekolah

Latar belakang dilakukan pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan melalui pembinaan terhadap norma-
norma sekolah di sekolah adalah karena adanya tata tertib.
Berdasarkan dan mengacu pada tata tertib itulah, maka
peserta didik harus mematuhi apa yang dikehendaki
dalam tata tertib, yang memuat sejumlah aturan-aturan.
Tata tertib itu merupakan aturan yang dikehendaki dalam
mencapai visi dan misi sekolah. Oleh karenanya secara
khusus dikehendaki dari peserta didik adalah kesadaran
dalam rangka melaksanakan semua peraturan yang
tertera dalam tata tertib.

2) Penanaman Kebiasaan-kebiasaan
Latar belakang pendidikan nilai, moral dan karakter

kepatuhan melalui pembina terhadap norma-norma
sekolah di sekolah lainnya adalah keinginan agar pada
peserta didik tertanam kebiasaan-kebiasaan positif yang
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berlaku di sekolah, yakni kebiasaan-kebiasaan perilaku
yang tercantum dalam visi dan misi, termasuk kebiasaan
perilaku kepatuhan. Selama tiga tahun belajar di sekolah
diharapkan akan tertanam satu kebiasaan-kebiasaan
positif yang ada di sekolah dan itu memang harus
ditanamkan secara terus menerus dalam rangka untuk
berkehidupan di masyarakat.

3) Kondisi Input Peserta Didik Sebagian Besar Di bawah
Rerata

Latar input yang masuk, dilihat dari NEM atau NUN
di bawah rata-rata dengan latar belakang beragam profesi
orang sebagian besar dari status  ekonomi menengah ke
bawah, dan rata-rata hampir separuhnya dikategorikan
peserta didik yang tidak patuh. Hal ini dilihat dari indika-
tor perilaku dalam Peraturan Baris Berbaris pada waktu
MOS, berarti sekolah asal,  kurang melakukan pembinaan
kepatuhan pada waktu upacara untuk tertib dan rapi.

Berdasarkan pengalaman guru, aspek-aspek tersebut
tentu akan mempengaruhi perilaku peserta didik,
termasuk cara belajar, disiplinnya kurang, biasanya juga
banyak yang bermasalah, namun tidak 100% input dari
status sosial ekonomi ke bawah, banyak menimbulkan
masalah. Diakui oleh guru tentu sulit membina peserta
didik tersebut, akan tetapi dengan mengetahui latar
belakangnya, memudahkan guru dalam melakukan
pembinaan.

Pengalaman empiris dari Kepala Sekolah dan guru-
guru senior di sekolah,  biasanya selama kelas X terdapat
sekitar 50%  peserta didik, memang tidak patuh.
Kemudian di kelas XI sudah tinggal 75%, dan kelas XII
dinilai sudah damai, bagus dan baik, walaupun masih ada
25% peserta didik yang tidak patuh. Keadaan demikian,
karena pembinaan kepatuhan yang dilakukan selama tiga
tahun oleh sekolah.

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah
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4) Penerimaan Peserta Didik Tidak Mengutamakan Nilai
Akademik.

Saat penerimaan peserta didik yang baru, sekolah
tidak melihat pada nilai akademik semata, seperti
kemampuan intelektual dan nilai-nilai waktu ujian yang
diperoleh di SMP atau di MTs. Semua calon peserta didik
diberi kesempatan memasuki sekolah itu. Jika jumlah
calon sesuai dengan kursi dan meja yang tersedia, maka
pendaftaran ditutup. Perhatian istimewa diberikan
kepada calon yang berprestasi baik akademik maupun
nonakademik, tetapi tidak mengacu semata hanya pada
nilai akademik. Asumsi demikian dilandasi proposisi
bahwa manusia itu kalau dibina dengan baik melalui
penanaman, pembinaan dan pegembangan nilai, moral
dan karakter kepatuhan di sekolah, maka akan merubah
karakter yang kurang baik menjadi baik. Menurut
pengalaman guru-guru setelah mereka menyelesaikan
sekolah selama tiga tahun, hasilnya memang sangat
terlihat, begitu mereka ada di masyarakat. Terbukti
peserta didik yang punya nilai-nilai yang rendah, maupun
sikap-sikap yang menurut sekolah asalnya, punya
karakter yang kurang baik, setelah dibina di sekolah,
ternyata bisa berubah.

5) Pembentukan Perilaku Disiplin Di Masa Depan
Selama tiga tahun bersekolah mereka merasakan

pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan yang
dilakukan adalah untuk perilaku disiplin di masa depan,
khususnya muncul saat mereka memperoleh sebuah
pekerjaan. Mereka merasakan manfaat disiplin, misalnya
kehadiran tepat waktu pada saat bekerja atau tidak
merokok, saat melamar bekerja. Sebab dari penuturan
alumni, mereka diterima bekerja, karena saat menunggu
tes kepribadian calon karyawan, secara rahasia perilaku
mereka direkam oleh CCTV. Hal ini diketahui ketika
mereka sudah diterima bekerja sebagai karyawan di salah
satu perusahaan.
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6) Komitmen, Tanggung jawab dan Pengabdian sebagai
Darma Bakti Pendidik

Pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
terhadap norma-norma sekolah  merupakan komitmen
sekolah. Komitmen sekolah menurut guru, karena sekolah
punya tanggung jawab untuk mendidik peserta didik.
Maksud mendirikan sekolah ini dari awalnya adalah
untuk menampung peserta didik yang tidak diterima di
SMA Negeri, dan kebanyakan dari kalangan yang secara
finansial tidak mampu. Kalau secara finansial tidak
mampu, peserta didik ini mungkin dari segi gizi dan
fasilitas belajar kurang. Tapi mereka yang masuk ke
sekolah, tetap memerlukan upaya pembinaan yang lebih
besar, supaya lebih berhasil. Selain itu pembinaan
kepatuhan adalah aktualisasi dari pengabdian sebagai
realisasi filosofis sekolah ini, karena kepala sekolahnya
seorang pramuka, yaitu : “Kudarmakan baktiku” yang
mengimbas juga kepada guru-guru.,

7) Adanya Tata Tertib untuk Guru
Unsur lain dari latar belakang adanya pendidikan

nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap norma-
norma sekolah di sekolah adalah adanya Peraturan Tata
Tertib Guru, khususnya berkaitan dengan pernyataan-
pernyataan di dalam bagian pendahuluannya maupun
tugas dan kewajiban sebagai guru. Pekerjaan guru lebih
bersifat pengabadian dan sebagai panggilan hati nurani
pada diri seseorang untuk berbakti. Tugas dan kewajiban
guru terdiri dari dua hal yang saling berkaitan dengan
pembinaan kepatuhan terhadap norma-norma sekolah
dalam kerangka membantu pengembangan diri peserta
didik; mempertinggi budi pekerti dan memperkuat
kepribadian; mengawasi dan membina terlaksananya
peraturan tata tertib peserta didik sehari-hari; menggalak-
kan dan membina pelaksanaan 6 K, yaitu di bidang
edukatif dan di bidang peraturan tata tertib. Hal demikian
dapat dilihat dari isi Tata Tertib Untuk Guru, yaitu :

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah



86

Dr. H. Sarbaini, M.Pd

a. Pendahuluan :
(1) Pekerjaan guru bukan semata-mata pekerjaan

untuk mengais rezeki, tetapi lebih bersifat
pengabdian

(2) Pekerjaan guru juga profesi yang bersifat “penggilan
hati nurani” pada diri seseorang untuk berbakti
kepada masyarakat, bangsa, negara.

b. Tugas dan kewajiban sebagai guru:
(1) di bidang edukatif, selain mengajar, guru bertugas

mendidik, mengawasi, membina siswa yang
melanggar tata tertib sekolah secara pedagogis.

(2) di bidang peraturan tata tertib guru sebagai wali
kelas, mewakili orang tua dan kepala sekolah
dalam kelasnya; membantu pengembangan diri
siswa; mempertinggi budi pekerti dan memperkuat
kepribadian; mengawasi dan membina
terlaksananya peraturan tata tertib siswa sehari-
hari; menggalakkan dan membina pelaksanaan 6
K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan,
kekeluargaan dan kerindangan); dan mengadakan
penilaian terhadap anak didik tentang 10 aspek
kepribadian (antara lain; kedisiplinan, kebersihan,
kesehatan, kelakuan).

b. Konsepsi
1) Pembinaan sebagai model Pendidikan Karakter

Konsepsi dan praktek pembinaan yang dilakukan
adalah berbasis penanaman dan penumbuhan kesadaran
peserta didik serta memahaminya melalui keteladanan
sikap dan ucapan. Pembinaan yang dimaksudkan oleh
sekolah ini adalah agar peserta didik dengan penuh
kesadaran dalam menjalankan sikap dan perilakunya.
Konsep dan prakteknya menumbuhkan kesadaran
melalui keteladanan, misalnya disiplin. Guru menjadi
teladan baik ucapan dan sikap, tidak hanya menyuruh
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anak untuk disiplin, tetapi guru juga harus disiplin,
ucapan maupun sikap harus diperlihatkan kepada peserta
didik. Prakteknya, seperti peserta didik tidak lagi disuruh
masuk, sudah tahu sendiri aturan mainnya kalau
terlambat. Tidak hanya menanamkan kesadaran dan
tetapi diharapkan peserta didik mau memahami.
Misalnya, anak yang terlambat, menunggu untuk
dibukakan pintu pagar sekolah, kemudian menaruh
sepeda motor di depan ruang guru, masuk, melapor, lalu
memaraf sendiri, lalu meminta paraf kepada guru, bahwa
dia terlambat. Itu merupakan bagian dari pembinaan
kesadaran, selain itu karena guru-gurunya tidak terlambat
juga.

2) Peserta Didik yang Patuh
Perserta didik yang patuh adalah peserta didik yang

menaati semua tata tertib yang diberlakukan di sekolah,
hampir tidak pernah melanggar, dari segi berpakaian,
kehadiran dan lain-lain. Kepatuhan yang dikehendaki
dari peserta didik bukan karena dipaksa oleh guru, bukan
karena ada tata tertib, tetapi karena kesadaran, bahwa
dengan mematuhi peraturan, tidak akan bermasalah
dengan sekolah maupun dengan orang lain. Kepatuhan
seperti itu jelas berdasarkan pada hati nurani, apakah di
depan guru atau tidak, dia tetap patuh dengan aturan
yang berlaku di sekolah. Peserta didik yang termasuk
kategori ini, sekolah hanya tinggal memoles, terus akan
berkembang menjadi lebih bagus.

Faktor-faktor yang membuat peserta didik mematuhi
tata tertib sekolah adalah faktor pembinaan, bimbingan,
memperhatikan dan memberikan teladan serta kebiasaan
patuh dengan orang tua di keluarga, sehingga peserta
didik bisa meniru perilaku patuh di lingkungan keluarga.
Karena hal demikian, maka peserta didik menganggap
mematuhi guru sama dengan mematuhi orang tua.
Kepatuhan terhadap tata tertib sekolah juga karena
pengaruh teman-teman dan kebiasaan di lingkungan
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masyarakat sekitar keluarga. Selain itu sekolah juga
berperan dalam pembinaan karakter kepatuhan peserta
didik melalui pemberian penghargaan.  Kepada peserta
didik yang patuh terhadap apa yang menjadi keinginan
sesuai visi, misi dan tata tertib sekolah, akan diberikan
penghargaan berupa hadiah oleh sekolah dan pujian
dengan maksud supaya peserta didik bisa mempertahan-
kan sikap patuh dan jangan sampai berbuat melanggar
tata tertib sekolah.

3) Peserta Didik yang Tidak patuh
Peserta didik yang dikategorikan tidak patuh adalah

peserta didik yang tidak bisa sepenuhnya mematuhi apa
yang ditentukan sesuai dengan tata tertib sekolah, sehing-
ga melanggar aturan dan ada rekamannya di buku poin.

Faktor peserta didik tidak patuh adalah karena jauh
dari orang tua atau orang tuanya bercerai, lingkungan,
dan kawan-kawannya, kebiasaan dan perhatian orang tua
di rumah, misalnya merokok dan terlambat datang di
sekolah, hanya 10% peserta didik yang mengaku sholat
subuh.

Peserta didik yang sering melanggar terhadap aturan-
aturan, tidak patuh dengan apa yang diisyarakatkan
dalam tata tertib siswa, maka akan mendapat sanksi
berupa hukuman. Sanksi yang terberat di dalam sekolah
adalah berkaitan dengan penilaian soal perilaku, dan
sikap sebagai salah satu kriteria dari norma kenaikan
kelas. Sanksi yang diberikan semuanya berbasis pada
buku point dan pemanggilan orang tua. Pemanggilan
orang tua  bagi anak cukup berat hukumannya, karena
merasa malu menghadirkan orang tua, apalagi di sekolah,
orang tua diminta turut memecahkan dan mengambil ke-
putusan terhadap pemecahan anaknya yang bermasalah
itu.

Pandangan terhadap peserta didik yang tidak patuh
ini, adalah hal yang biasa, apalagi di masa remaja, masa-
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masa yang banyak rintangan-rintangan, yang dilihat dan
dikembangkan tentu aspek positifnya dan memberikan
motivasi pada aspek positifnya. Kasihan sebagai manusia
biasa, kalau yang terlihat dari negatifnya saja, kesalahan
tidak hanya pada anak, tetapi pada lingkungan dan
kawan-kawannya. Guru tidak boleh putus asa, tapi perlu
kesabaran, karena itu cari dulu masalahnya dan latar
belakangnya, jangan pernah bosan untuk mengarahkan,
memperbaiki, karena tugas guru bukan hanya mengajar,
tetapi mendidik, termasuk mendidik perilaku peserta
didik yang melanggar peraturan dan berharap agar
peserta didik dapat menemukan jati dirinya dengan lebih
menonjolkan aspek positifnya, dan mengurangi yang
negatifnya. Ketidakpatuhan itu pada dasarnya, karena
ada pengaruh dan ada masalah. Kalau tidak ada pengaruh
dan masalah, jarang peserta didik tidak patuh.

Berdasarkan pandangan-pandangan demikian, maka
tumbuhlah kemauan guru untuk membina peserta didik
yang tidak patuh, sebagai kewajiban guru untuk
meluruskannya, agar menjadi peserta didik yang patuh
sebagai proses belajar menaati  dari tidak tahu menjadi
tahu tentang tata tertib sekolah. Pembinaan dilakukan
dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan untuk
mengetahui latar belakangnya, dicari dulu masalahnya
dan latar belakangnya, dipanggil, ditanya masalahnya,
mengapa terjadi demikian, kemudian diberi pencerahan,
melalui konsultasi bersama-sama mencari jalan keluar,
guru-guru cuma memberikan arahan-arahan. Jadi peserta
didik yang menentukan keputusan terakhir, sehingga
menyadarkan dirinya, untuk menemukan jati dirinya
dengan menonjolkan aspek positifnya, dan mengurangi
yang negatifnya. Pembinaan terhadap peserta didik yang
tidak patuh memang memerlukan proses yang agak lebih
lama, itu yang selalu diperhatikan oleh guru.
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c. Prinsip
Dalam melaksanakan pendidikan nilai, moral dan

karakter kepatuhan terhadap norma-norma sekolah di
sekolah, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang menjadi
pegangan, yaitu :

1) Prinsip Keteladanan
Seluruh warga sekolah, mulai kepala sekolah,

guru-guru, dan peserta-peserta didik  maupun orang-
orang (satpam, pengelola kantin) di sekolah  harus
memberikan teladan. Keteladan adalah prinsip yang
pertama.

2) Prinsip Kebersamaan
Semua warga sekolah sama-sama terlibat dalam

kegiatan dalam kebersamaan. Jadi kalau peserta didik
dituntut disuruh membersihkan sekolah, tapi gurunya
hanya menyuruh saja. Itu tidak kebersamaan nama-
nya, kebersamaan adalah guru tidak menyuruh saja,
tetapi juga ikut melakukan.

3) Prinsip Peserta Didik pada Dasarnya Baik, Mampu dan
Perlu Bantuan

Pada dasarnya peserta didik itu baik dan punya
kemampuan. Kalau peserta didik nampak tidak baik,
berarti ada masalah. Kalau peserta didik ada masalah,
berarti itu yang akan dibantu penyelesaiannya.
Prinsipnya anak itu baik dan perlu bantuan, dengan
jalan diberi pengertian dan berkonsultasi dengan guru,
atas dasar komunikasi yang harus terus dibina dan
berdasarkan nilai persaudaraan.

4) Prinsip Konsisten, Tegas dan Transparan.
Masyarakat sudah menilai sekolah subjek adalah

SMA yang berdisiplin. Kalau sudah mencanangkan
peserta didik tidak boleh merokok, dan terdapat
peserta didik merokok di lingkungan sekolah, maka
harus diberikan sanksi yang konsisten, tegas dan
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diumumkan kepada peserta didik. Bukan hanya sanksi
tegas, tapi kalau peserta didik lain tidak tahu dan tidak
mendengar, sanksi itu tidak mempunyai dampak.
Supaya ada dampak, diumumkan kepada seluruh
peserta didik, peserta didik yang melanggar tata tertib.
Jadi kalau ingin melanggar tata tertib silahkan, ini
sanksinya. Jadi peserta didik  berpikir dua kali, untuk
melanggar aturan itu.

5) Prinsip Tata Tertib Telah Disosialisasikan
Sekolah telah melakukan sosialisasi tata tertib

sekolah, supaya peserta didik mengetahui dengan jelas
tata tertib sekolah yang berlaku. Tata tertib untuk
peserta didik telah disampaikan dengan baik, tentang
kewajiban, larangan, dan yang harus dilakukan peserta
didik. Kalau peserta didik banyak mengerjakan
kebaikan, tidak pernah melanggar tata tertib, banyak
memperoleh poin posistif, dan akan diberi bonus oleh
sekolah.

Tata tertib sekolah juga telah disosialisasikan
kepada orang tua pada saat penerimaan peserta didik,
dan pada acara khusus sosialisasi visi, misi dan tata
tertib sekolah. Selain itu sebelum tata tertib sekolah
ditandatangani, orang tua dan peserta didik diminta
sekolah untuk mempelajari terlebih dahulu. Jika telah
sepakat untuk menyetujui dan menerima segala resiko
dari penerapan tata tertib tersebut, orang tua
dipersilahkan menandatangani dan mengembalikan
ke sekolah.

6) Prinsip Kontrol Berbasis Bekerjasama
Guru sering melakukan kontrol terhadap peserta

didik melalui bekerja sama dengan orang tua dan kerja
sama sesama guru, misalnya satu kata antara guru
yang satu dengan guru yang lain, juga kerja sama
dengan peserta didik melalui tim penegak disiplin
yang terdiri dari aktivis OSIS dan pramuka.
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7) Prinsip Persaudaraan Berbasis Iman dan Taqwa
Pembinaan dilakukan berdasarkan prinsip

persaudaraan melalui strategi melakukan 3S, yaitu
Sapa, Salam dan Senyum, dan jangan melakukan 3 C,
yakni, Celeng, Colok dan Cakar, serta didasari target
keimanan dengan memberikan peserta didik
pengetahuan tentang aqidah dan membaca Al Qur’an
baik secara terjadwal melalui Tadarus Al Qur’an dan
Kitab Suci, Jum’at Imtaq dan Kelompok Studi Islam,
maupun spontan, pada saat jam-jam pelajaran kosong.

8) Prinsip Melatih Kejujuran, Tanggung Jawab dan Hal-
hal yang Baik

Berupaya menjadikan peserta didik berkarakter
yang patuh dilakukan juga dengan cara melatih
kejujuran peserta didik, agar selalu berkata jujur dan
bertanggung jawab.  Karena kejujuran berarti
mematuhi norma-norma yang dikehendaki oleh
agama, masyarakat dan sekolah. Tanggung jawab
diwujudkan, apabila ada hal-hal yang memang salah
di antara kawannya, cepat untuk menanggapi bahwa
kawannya memang salah. Hal-hal seperti itu memang
biasanya terjadi antara guru dan peserta didik, peserta
didik dan peserta didik. Pembinaan-pembinaan yang
dilakukan prinsipnya menganjurkan hal-hal yang baik.

d. Kebijakan
Dalam melaksanakan pendidikan nilai, moral dan

karakter kepatuhan terhadap norma-norma sekolah sekolah,
maka ditempuh kebijakan pembinaan dalam bentuk :
1) Kebijakan Berlandaskan Tata Tertib Sekolah, Musyawarah

dan Kondisi Peserta Didik
Kebijakan sekolah biasanya berdasarkan pada tata

tertib sekolah dan dalam proses pembuatan kebijakan
selain melalui rapat dewan guru, paling tidak antara guru,
wali kelas, guru senior atau wakil kepala sekolah, juga
melihat kondisi peserta didik.  Jika peserta didik
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berprestasi dan mematuhi tata tertib sekolah, diberi
hadiah. Dalam kasus ketidakpatuhan peserta didik, digali
dulu masalah dari peserta didik. Jika orang tua dipanggil
untuk datang sekolah,  diberitahu dahulu, melalui surat
atau telepon, kemudian sesuai tata tertib, diberikan
pandangan, kemudian baru diberi sanksi.

2) Kebijakan Mengikutsertakan Orang Tua dan
Memperhitungkan Dampak

Kebijakan yang diputuskan dalam rapat atau
kesepakatan dengan orang tua  telah dipikirkan dampak
positif-negatifnya terhadap peserta didik yang lain,
khususnya peserta didik yang melanggar kepatuhan.
Karena itu kebijakan terhadap peserta didik yang tidak
patuh adalah secara konsisten melaksanakan sanksi secara
tegas, sehingga pengambilan dan penentuan suatu
kebijakan yang menyangkut keputusan pemberian sanksi
benar-benar telah memperhitungkan dampak positif dan
negatifnya bagi peserta didik, guru dan sekolah.

e. Strategi
Upaya-upaya yang dilakukan untuk membina nilai,

moral dan karakter kepatuhan terhadap norma-norma
sekolah di sekolah, maka sekolah menjalankan beberapa
strategi dalam bentuk :
1) Mewujudkan Suasana Sekolah Menyenangkan Siswa

(SMS)
Sekolah tidak hanya menyuruh peserta didik patuh

pada norma-norma sekolah di sekolah, tetapi juga harus
ada suasana SMS, Sekolah Menyenangkan Siswa, peserta
didik datang ke sekolah tidak menemui suasana seram,
dan guru yang mengajar di kelas juga tidak harus seram,
tetapi ketawa, ramai, dengan selingan yang menyenang-
kan. Kalau sekolah diciptakan gersang, peserta didik tidak
senang, malah menjadi takut datang ke sekolah. Guru
berupaya menciptakan suasana menyenangkan di dalam
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kelas, supaya peserta didik senang, guru mengajar juga
senang.

2) Mewujudkannya Perilaku Keteladanan melalui
Kebersamaan, Gotong royong Kebersihan dan Tulisan-
tulisan Di Sekolah

Strategi mewujudkannya dilakukan dalam bentuk
perilaku keteladanan, ketika guru masuk ke dalam kelas
dan guru lebih dulu melakukan perilaku kebersamaan
dan gotong royong dalam melakukan kebersihan.  Strategi
perilaku keteladanan juga diwujudkan melalui tulisan-
tulisan di sekolah.

3) Mewujudkan Suasana yang Bersih dan Menyenangkan.
Strategi ini dilakukan didasari oleh asumsi bahwa

kalau suasana bersih dan menyenangkan, maka diharap-
kan tumbuhlah kesadaran anak, bahwa bersih itu ternyata
menyenangkan. Jadi tugas kelas piket kebersihan adalah
agar peserta didik terbiasa bersih,dan buang sampah
jangan sembarangan. Itu bagian dari upaya mewujudkan
kebersihan sebagai seuatu yang menyenangkan.

4) Menjalin Ikatan Persaudaraan yang Bagus.
Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan ikatan

persaudaraan yang bagus ditempuh melalui upaya
membudayakan 3S, yaitu, Sapa, Senyum, Salam, antar
guru, guru dan peserta didik, antar peserta didik, dan
peserta didik dengan mahasiswa. Terserah mau senyum
dulu, salam dulu, atau sapa dulu, supaya kehidupan di
sekolah, aman dan damai. Jadi sangka baik dulu dengan
kawan. Jangan terjadi 3 C, Celeng (bahasa Banjar, melotot,
melihat dengan nada menantang) dengan teman, dengan
orang lain. Lalu yang lain, karena dicelengi (dipelototi),
akhirnya mencolok. Colok itu, ini tangan ini kan (meng-
ancungkan tangan, tanda siap berkelahi), lalu dibalas
dengan Cakar. Lalu terjadilah hal-hal yang tidak
diinginkan di sekolah, itu yang harus dihindari.
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5) Menanamkan Iman, Aqidah, Tauhid, Sholat dan membaca
Al Qur’an sebagai Target Pribadi Guru untuk Modal
Dasar dan Landasan Norma Kepatuhan pada Tata Tertib
Sekolah.

Strategi dalam pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan terhadap norma-norma sekolah bagi peserta
didik lainnya adalah menanamkan iman, aqidah, tauhid,
sholat dan membaca Al Qur’an sebagai modal dasar,
landasan dari norma untuk taat pada tata tertib sekolah.
Bagi guru keimanan, aqidah dan tauhid adalah modal
dasar dan kegiatan awal yang disampaikan pada setiap
kelas yang dimasuki, diharapkan posisinya menjadi ba-
sis pertama, landasan dan menjaga hubungan dengan
Allah SWT jangan sampai terputus, melalui sholat lima
waktu dan membaca Al Qur’an sebagai sumber norma
untuk patuh pada tata tertib sekolah, untuk norma belajar
peserta didik.

6) Pemantauan Mendadak pada Setiap Waktu Diperlukan
untuk Menghindari Pelanggaran Setelah Memperoleh
Informasi dari Peserta Didik dan Hasilnya Disosialisasi-
kan kepada Orang tua.

Strategi ini dilakukan oleh Wakil kepala sekolah
urusan kesiswaan, guru asisten urusan kesiswaan
maupun guru lainnya. Strategi ini dilakukan melalui
pemantauan, inspeksi mendadak, atau razia pada setiap
waktu yang ditentukan, yakni setiap minggu atau setiap
setengah bulan sekali, sehingga peserta didik yang
ditemukan melakukan pelanggaran, seperti merokok di
dalam WC, membawa HP berkamera, senjata, atau obat-
obatan, menjadi trauma dan hati-hati untuk melakukan
pelanggaran. Informasi adanya pelanggaran diperoleh
dari peserta didik yang ditugaskan untuk melakukan
pemantauan  terhadap peserta didik lainnya. Tujuan dari
strategi ini adalah untuk menghindari dan mengurangi
adanya pelanggaran, supaya perbuatan pelanggaran itu
tidak menunggu sampai parah, dan memberikan
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kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi
dalam melakukan pemantauan. Hasil dan temuan dari
strategi ini dan sanksinya biasanya disampaikan saat
sosialisasi Tata Tertib Siswa kepada para orang tua peserta
didik. Strategi ini dilakukan untuk peserta didik yang
tidak patuh.

7) Memberikan Kepercayaan Peserta Didik untuk
Membantu Menegakkan Tata Tertib Sekolah dan Pro-
gram-Program Kesiswaan serta Memberikannya
Penghargaan untuk Mempertahankan dan Meningkatkan
Karakter Kepatuhan.

Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan nilai,
moral dan karakter kepatuhan bagi peserta didik yang
patuh, atau meningkatkan kepatuhan peserta didik yang
tidak patuh adalah diberi kepercayaan. Peserta didik yang
tidak patuh, setelah ditemukan melakukan pelanggaran
tata tertib, kemudian dirangkul, dinasihati “jangan mahulu
akan (mempelopori), tapi nanti laporkan kalau ada yang
melakukan pelanggaran”. Jadi merekrut sebagian dari
peserta didik yang bermasalah, dengan cara memberi
kepercayaan untuk memantau teman-temannya, dan
menjadi kepercayaan sekolah. Akhirnya peserta didik itu
tidak lagi melakukan pelanggaran, malah merasa bangga.
Bangga kalau informasi berhasil membantu sekolah.
Kemudian dilibatkan sebagai aktivis dalam kegiatan OSIS,
PMR, Pramuka, pengurus Pramuka dan Kantin Kejujuran.
Selain memberikan kepercayaan, sekolah juga memberi-
kan penghargaan dan beasiswa. Sekolah lebih meng-
utamakan aktivis peserta didik dalam kegiatan kesiswaan,
walaupun prestasinya agak sedang. Tetapi dalam rangka
memberikan penghargaan dan mendorong mereka.

8) Selalu Memberikan Arahan-arahan kepada Hal-hal yang
Baik.

Strategi ini dilakukan kalau peserta didik ditemukan
melakukan kesalahan-kesalahan. Guru selalu menyaran-
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kan, kamu memang sudah banyak salah, sebaiknya adalah
seperti ini. Guru selalu menyarankan atau menganjurkan
pada peserta didik, agar kesalahan-kesalahan yang
mereka lakukan itu, jangan sampai diulang lagi. Guru
selalu memberikan arahan-arahan kepada peserta didik,
dan hal-hal yang baik memang harus ditekankan selalu
pada peserta didik.

C. Penataan Situasi Lingkungan
Penataan situasi iklim sekolah untuk menunjang pendidikan

nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap norma-norma
sekolah di sekolah meliputi penataan fisik, sosial dan emosional.

1. Penataan Fisik
Penataan fisik dilakukan dalam rangka penciptaan suasana

yang mendorong ke arah tumbuhnya karakter kepatuhan
peserta didik terhadap norma-norma sekolah sekolah, melalui:
a. Menata ruang kelas yang berbeda dari tatanan urutan kelas

konvensional, yang biasanya berdasarkan urutan. Penataan
urutan kelas tidak berdasarkan urutan, tetapi berorientasi
pada terbentuknya perilaku peserta didik untuk mematuhi
norma-norma sekolah, demi terbentuknya suasana aman dan
tenteram melalui kebersamaan, hormat kepada kakak kelas
dan memberi teladanan pada adik kelas, misalnya antara
kelas X-2 dan X-3 terdapat kelas XII-IPS.1, antara kelas X-4
dan X-5 terdapat kelas XII-IPS.2, kelas X-1 berdampingan
kelas X-1, kelas XI-IPA berdampingan dengan kelas XII-IPA,
dan kelas XI-IPS.2 berdampingan dengan kelas XI-IPS3.

b. Menanam pohon dan tanaman hias di halaman kelas masing-
masing dan membuat taman-taman kecil di halaman sekolah,
sehingga terbentuklah lingkungan sekolah yang asri, teduh
dan rindang. Tiap kelas diberi tugas untuk memelihara
tanaman hias yang berada di halaman depan kelas masing-
masing.

c. Mewarnai lingkungan sekolah dengan warna tertentu, seperti
warna dinding kelas coklat kekuning-kuningan, hijau, hijau
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muda; papan informasi, nama sekolah, merah, hitam, biru;
lantai dasar lapangan basket ball, merah hati. Sehingga
suasana sekolah berwarna warni, meskipun yang dominan
adalah coklat kekuning-kuningan.

d. Memasang papan informasi dan spanduk yang berisi pesan-
pesan yang mengajak untuk mematuhi norma-norma sekolah
dalam berbagai aspek. Papan informasi antara lain terletak:
1) Di pintu gerbang sekolah bertuliskan: “Kawasan Bebas

Narkoba, Bebas Rokok, Bebas Sampah”, bermakna peserta
didik harus bersikap mematuhi norma-norma sekolah
dalam aspek hukum, kesehatan, kebersihan di lingkungan
sekolah.

2) Di samping pintu gerbang sekolah, bertuliskan:
a)  “Warga Sekolah! Mari kita awali hari ini dengan

‘Bismillahirrahmanirrahim’” bermakna, peserta didik
bersikap mematuhi norma-norma sekolah dalam
aspek agama, yakni memulai segala kegiatan di seko-
lah dengan niat untuk ibadah berlandaskan atas nama
Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

b) “Syukur Alhamdulillah, Hari ini saya datang ke sekolah
tidak terlambat”, bermakna, peserta didik bersikap
mematuhi norma-norma sekolah sekolah, yakni tidak
terlambat datang ke sekolah, bukan semata-mata
karena keinginan dirinya, tetapi semata karena ridho
Allah SWT, yakni sikap mematuhi norma agama.

3) Di depan dan di dinding kantor Kepala Sekolah,
a) Spanduk bertuliskan motto: “Langkah Pasti, Meraih

Prestasi”, bermakna bahwa memasuki Sekolah
memberikan kepastian dalam meraih prestasi.
Implikasinya peserta didik yang masuk sekolah harus
mematuhi norma-norma sekolah yang berlaku di
sekolah kalau ingin meraih prestasi.

b) Spanduk bertuliskan Visi Sekolah, Menyiapkan
peserta didik yang beriman dan  bertaqwa, berbudi
pekerti luhur, cerdas dan terampil, mandiri serta
mampu membina kerja sama dan kebersamaan dalam
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kehidupan yang luas sesuai dengan kompetensinya
sendiri.

c) Spanduk bertuliskan Misi Sekolah :
• Penanaman nilai-nilai iman dan taqwa serta

berakhlak mulia bagi seluruh warga sekolah.
• Menghasilkan peserta didik yang disiplin, jujur,

peduli, kreatif, bertanggung jawab, gemar belajar,
dan mengembangkan diri.

• Meningkatkan prestasi akademis dan penguasaaan
teknologi informasi.

• Memberi peluang seluas-luasnya kepada siswa
untuk mengembangkan kompetensinya sehingga
berprestasi dengan tetap menjadi dirinya.

4) Di depan kantor guru bertuliskan: “Bersih penampilan-
Ku, Bersih jiwaKu, Mulia akhlakKu” bermakna :
Hendaknya peserta didik bersikap mematuhi norma-
norma sekolah dalam aspek kebersihan, baik
penampilan, jiwa, sehingga membentuk akhlak mulia.

5) Di depan koridor lorong di kelas bertuliskan:
a) “Rapi penampilanku, rapi sekolahku, prima prestasiku”

bermakna: Hendaknya peserta didik bersikap
mematuhi norma-norma sekolah dalam aspek
kerapian untuk penampilan, sehingga membawa
dampak pada kerapian sekolah, diharapkan
membuat prestasi mereka menjadi prima.

b) “Jangan hanya ngomong. Ikut Disiplin Dong! Disipilin
adalah cermin kepribadian”, bermakna: Hendaknya
peserta didik bersikap mematuhi norma disiplin,
secara khusus norma-norma sekolah, jangan hanya
dibicarakan, tetapi diundang berperanserta, karena
kepatuhan pada norma disiplin, khususnya norma-
norma sekolah merupakan indikator kepribadian.

c) “Disiplin kalau tidak sekarang, kapan lagi. Kalau tidak
kita siapa lagi”, bermakna menghimbau kepada
peserta didik, agar bersikap mematuhi norma
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disiplin, khususnya norma-norma sekolah, tidak
hanya dalam dimensi waktu, tetapi juga penting
menekankan “kekitaan” , bahwa kepatuhan pada
disiplin adalah sebuah sikap kebersamaan.

6) Di kantin dekat pintu masuk bertuliskan:
a)  “Jalan terbaik menghadapi narkoba adalah dengan tidak

mencobanya sama sekali!!, bermakna: Hendaknya
peserta didik bersikap mematuhi norma-norma
sekolah dalam aspek hukum dan tidak melakukan
hal yang termasuk merusak kepribadian.

b) “Bersih sekolah, Sehat lingkunganku”, bermakna
menghimbau kepada diri peserta didik untuk
mematuhi norma-norma sekolah dalam aspek
kebersihan di sekolah, yang pada gilirannya akan
membuat lingkungan sekolahnya bersih, dan sehat,
serta dikemukakan, bahwa kebersihan dan
kesehatan bukan milik sekolah tetapi bagian dari
dirinya sendiri.

7) Di depan pintu kelas, bertuliskan: “Kalau naik ke atas
teras, sepatu/sandal harap di lepas”, bermakna:
Hendaknya peserta didik bersikap mematuhi norma-
norma sekolah dalam aspek kerapian dan kebersihan,
karena di dekat teras dan pintu juga disediakan rak
sepatu dan tempat sapu.

8) Di dinding luar beberapa kelas,
a) Menempel tulisan: “Cintailah lingkungan sekolah

kita”, bermakna, Hendaknya peserta didik bersikap
mematuhi norma-norma sekolah dalam mencintai
lingkungan sekolah, sebagai undangan peranserta
peserta didik mencintai lingkungan sekolah.

b) Tergantung tulisan: “Disiplin kunci utama sukses”,
bermakna mengundang peserta didik untuk
bersikap mematuhi norma disiplin, sebagai jalan
atau kunci utama untuk sukses. Akar dari disiplin
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adalah dipatuhinya norma-norma sekolah dalam
berbagai aspek di sekolah.

c) Menempel spanduk yang menggambarkan
kegiatan-kegiatan di sekolah di bawah terdapat
tulisan:”Disiplin kalau tidak sekarang, kapan lagi. Kalau
tidak kita siapa lagi”, bermakna menghimbau kepada
peserta didik, agar bersikap mematuhi norma
disiplin tidak hanya dalam dimensi waktu, tetapi
juga penting menekankan “kekitaan”, bahwa
kepatuhan pada disiplin adalah sebuah sikap
kebersamaan antara guru, siswa dan warga sekolah
lainnya.

9) Di dinding dalam di depan kelas,
a) Terdapat  tulisan: “Siswa dilarang berada di dalam

kelas waktu jam istirahat dan olahraga, point 100”,
bermakna hendaknya peserta didik bersikap
mematuhi norma-norma sekolah dalam aspek
keamanan, bahkan dengan nada “larangan” dan
“sanksi”, memasuki kelas pada jam-jam istirahat
dan olahraga, untuk mencegah terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan, seperti pencurian.

b) Terdapat tulisan: “Waspadalah! HP dilarang aktif
waktu belajar (Sanksi Point 150) dan HP disita selama
1 (satu) bulan”, maknanya peserta didik harus
bersikap mematuhi norma-norma sekolah dalam
aspek ketenangan, supaya jangan menganggu
suasana belajar di dalam kelas.

10)Di depan perpustakaan, bertuliskan: “Orang pintar tidak
membuang sampah sembarangan”, maknanya, bahwa
hanya orang bodoh saja yang membuang sampah
sembarangan, hendaknya peserta didik mematuhi
norma-norma sekolah dalam aspek logika-rasional
(pintar) dan kebersihan, dan menjauhi kekotoran
karena sama dengan kebodohan. Tidak ada gunanya
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kepintaran, kalau masih berhubungan dengan perilaku
sembarangan dalam membuang sampah (kekotoran).

e. Menaruh cermin besar di samping pintu kelas, agar setiap
orang yang masuk kelas sudah memperhatikan norma-
norma sekolah dalam aspek kerapian dan kebersihan dalam
penampilannya.

f. Menempatkan kursi di koridor kelas, agar peserta didik pada
jam istirahat mengundang untuk keluar dari kelas, jika tidak
berbelanja ke kantin. Hal ini berkaitan penciptaan kondisi
untuk penanaman sikap mematuhi norma-norma sekolah
dalam aspek keamanan dan kesehatan kepada peserta didik.

g. Menempatkan tempat sampah dan sapu di depan pintu setiap
kelas, mengundang untuk bersikap mematuhi norma-norma
sekolah dalam aspek kerapian dan kebersihan.

h. Penataan tempat parkir yang tertib dan rapi dan tidak
mengganggu iklim sekolah, mengundang untuk bersikap
mematuhi norma-norma sekolah dalam aspek kerapian,
keamanan, ketenangan dan keindahan.

i. Pembuatan taman-taman kecil dan penempatan pohon-
pohon, di antaranya pohon-pohon mangga di lingkungan
sekolah menumbuhkan perasaan teduh, nyaman dan
produktif.

j. Penempatan WC terpisah antara peserta didik putra dan
putri, dan berdasarkan kelas, 3 buah WC putri di sebelah
Timur dan 4 buah WC putra di sebelah Barat, bermakna
peserta didik bersikap mematuhi norma-norma sekolah
bermuatan kesetaraan gender dan sesuai peruntukkannya
untuk kelas-kelas tertentu.

2. Penataan Sosial-Emosional
Penataan sosial-emosional adalah dikelolanya hubungan

antara guru dengan guru, hubungan guru dengan peserta didik
dan hubungan peserta didik dengan peserta didik dengan
muatan nilai-nilai tertentu dalam kerangka untuk menumbuh-
kembangkan kepatuhan terhadap norma-norma sekolah
sekolah.
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a. Hubungan Guru dengan Guru
1) Dimuati Nilai Saling Menolong dalam Kerangka

Kebersamaan.
Hubungan guru dengan guru dimuati nilai saling

menolong dalam kerangka kebersamaan. Hal ini terlihat
ketika dilakukan observasi terhadap hubungan antara
guru dengan guru pada saat penanganan salah seorang
peserta didik yang tidak memakai emblem kelas yang
sesuai dengan kelasnya:

Ibu Guru Piket menangani seorang peserta didik kelas
XII yang masih memakai emblem kelas XI. Peserta didik
yang bersangkutan  dipanggil, disuruh sendiri mencari
buku point pelanggaran, mencari point tata tertib yang
dilanggar, dan menulis sendiri tata tertib yang dilanggar,
sambil diawasi oleh guru piket. Sementara RID yang saat
itu berada di ruangan guru, berinisiatif menelepon ibu
peserta didik tersebut, tetapi telepon ibunya tidak
menyahut. Setelah menulis point pelanggaran di buku
point (tata tertib yang dilanggar, jumlah point yang
diterima, menandatanganinya dan tanda tangan guru
yang menanganinya) emblem yang dipakai dirobek
dengan silet, dan diminta untuk diganti dengan emblem
kelasnya esok hari. Setelah itu diberi tanda boleh masuk
kelas.

2) Melibatkan Guru Yunior dalam Permasalahan dan
Pemecahannya sebagai Cara Pengembangan Potensi dan
Diri dalam Kerangka Saling Mengisi.

Pelibatan guru yunior  merupakan bagian dari pena-
taan hubungan sosial-emosional untuk mengembangkan
potensi diri dan diri guru yunior tersebut, khususnya
dalam rangka saling mengisi dan saling menutupi untuk
menghadapi permasalahan dan pemecahan terhadap
ketidakpatuhan peserta didik pada norma sekolah.

Pelibatan guru yang masih yunior dalam menangani
permasalahan ketidakpatuhan di kelasnya, dan peran
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saling mengisi dari dua orang guru perempuan senior,
untuk memperkuat posisi guru yunior, dan akhirnya
diselesaikan oleh kepala sekolah dengan bijak, merupakan
contoh kebersamaan dan saling mengisi sesuai dengan
peran dan kemampuan masing-masing pihak guru dalam
menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi oleh
seorang guru, tanpa menganggap rendah kemampuan
guru yang lain. Kejadian tersebut dapat dilihat pada
rekaman peristiwa pada data observasi berikut :

Ibu DY, seorang guru yunior, memberikan sanksi
kepada kelas, karena tugas menyapu di kelas tidak tuntas
dan Ibu DY masuk kelas, peserta didik masih cengar-
cengir. Seluruh kelas diminta berbaris di depan kantor
guru di bawah sinar matahari. Di antara para peserta didik
ada yang menggerutu, bergumam mengeluarkan
perkataan berupa protes kepada guru,  sambil menyusun
barisan. Seorang guru perempuan yang lebih senior,
keluar dari ruangan guru, sambil berdiri di pintu,
meminta peserta didik diam dan menyusun barisan
dengan rapi. Beberapa lama kemudian terjadi dialog
antara ibu DY dan peserta didik, dan ibu DY menyuruh
peserta didik perempuan masuk ke kelas untuk
membersihkan kembali kelasnya. Peserta didik lelaki
disuruh berbaris rapi lagi, di antaranya ada yang masih
ribut, menggerutu bernada protes. Ibu DY meminta
peserta didik lelaki yang bertugas menyapu berbaris di
depan barisan  peserta didik lainnya. Namun di antara
peserta didik yang bertugas menyapu masih saja ada yang
mencoba memprotes tindakan ibu DY. Seorang ibu guru
senior (SK) keluar dari kantor guru, dan menegur peserta
didik yang ribut bicara. Seluruh peserta didik yang
berbaris diam. Ibu SK itu minta kepada peserta didik
untuk mengerjakan apa yang disuruh guru. Seorang
peserta didik bergumam dan terdengar suaranya, kalau
saya salah, seharian saya mau saja dijemur. Peserta didik
kemudian sepi dan berbaris rapi, mengerjakan apa yang
diminta ibu SK. Ketua kelas minta barisan dirapikan dan
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betul-betul berbarisnya. Datang kepala sekolah
menanyakan kepada ibu DY, apa masalahnya, peserta
didik mulai mengeluarkan suara. Kepala sekolah
kemudian menanyakan kepada peserta didik apa
masalahnya. Terjadi dialog antara kepala sekolah dan
peserta didik di hadapan ibu DY dan peserta didik lelaki
kelas XII IPS2. Akhirnya terdapat kesepakatan untuk
penyelesaikan tersebut. Peserta didik lelaki akhirnya
masuk kelas bersama ibu DY.

3) Saling Senyum, Salam dan Sapa.
Hubungan guru dengan guru dilakukan dengan

melaksanakan prinsip 3 S, yaitu,  Senyum, Salam, Sapa.
Menurut WIJ, hal demikian tidak hanya dalam hubungan
antar guru, tetapi juga antar peserta didik, maupun
hubungan peserta didik dengan mahasiswa yang
melaksanalan kegiatan PPL di sekolah. Seperti
dikemukakan WIJ: “Kita antar guru, dengan siswa, siswa
dengan mahasiswa. Terserah mau senyum dulu, salam dulu,
atau sapa dulu. Jadi senyum, salam, assalamu’alaikum. Dengan
senyum dan salam, dik, apa kabar dik”

4) Kebersamaan dalam Memahami Tujuan Sekolah dan
Menegakkan Aturan Sekolah Tanpa Membedakan Status
Kepegawaian Guru.

Para guru di sekolah untuk membina nilai, moral dan
karakter kepatuhan terhadap norma-norma sekolah
sekolah, maka mereka berupaya secara bersama-sama
untuk memahami tujuan sekolah dan aturan sekolah,
sehingga bisa bersama-sama juga menegakkan aturan
sekolah. Hal demikian dilakukan baik oleh guru yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru yang
berstatus honorer. Hal ini dinyatakan oleh WIJ:

Alhamdulillah, semuanya bisa memahami tujuan
sekolah, sehingga kita bisa bersama-sama memahami
aturan sekolah, dan kita bersama-sama menegakkan
aturan itu. Buktinya mereka baik guru honor terlibat
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sebagai guru piket, diberikan kesempatan yang sama,
tiada dibedakan, ruanganpun sama dengan guru PNS, jadi
wali kelas, jadi pembina upacara, jadi penceramah
(maksudnya pada kegiatan imtaq, yasinan)...terlibat untuk
mendidik anak-anak, Di antaranya, faktor pendidik
dengan kebersamaannya.

5) Menerapkan Satu Bahasa dalam Setiap Persoalan Peserta
Didik dan Menekankan Kebersamaan.

Menurut Peraturan Tata Tertib Guru, tugas dan
kewajiban sebagai guru di bidang edukatif adalah bahwa
semua guru harus mempunyai “satu bahasa” dalam setiap
persoalan yang terjadi pada pribadi peserta didik.
Sehingga segala persoalan pribadi peserta didik, termasuk
pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap
norma-norma sekolah di sekolah dilakukan dalam satu
bahasa dalam kebersamaan.

Untuk meningkatkan kebersamaan itu, maka semua
guru diwajibkan untuk menghadiri acara rapat sekolah/
rapat rutin bulanan dan acara-acara lain yang dilaksana-
kan sekolah; mampu membawa diri bermasyarakat dan
memasyarakatkan diri dengan teman sejawat/guru
pengajar yang lain; menjadikan sekolah sebagai “rumah
tangga” sendiri.  Karena itu guru hendaknya menjadikan
sekolah ini sebagai tempat kita “berteduh”(“ngayomi”) dan
tempat kita mendapatkan rezeki; bersikap terbuka;
bersedia dan sanggup menerima kritik perbaikan; dan
jangan membudayakan “gosip” yang negatif demi
keutuhan pertemanan dan keluarga kita sendiri.

b. Hubungan Guru dengan Peserta Didik
Hubungan antara guru dan peserta didik dikelola baik

berdasarkan peraturan tata tertib untuk guru, juga dilandasi
oleh muatan nilai-nilai dan norma-norma dilakukan dalam
bentuk tindakan perilaku antara guru dan peserta didik.

Berdasarkan Tata Tertib Guru terdapat dua tugas guru
yang mengatur hubungan guru dengan peserta didik, yaitu
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tugas edukatif dan tugas didaktik. Tugas edukatif guru
adalah mendidik, mengawasi dan membina peserta didik
yang melanggar tata tertib sekolah secara pedagogis. Tugas
edukatif oleh guru dilaksanakan dalam “satu bahasa”
terhadap setiap persoalan yang terjadi pada pribadi peserta
didik dan selalu “siap” mendapat pertanyaan peserta didik.
Sementara tugas didaktik adalah guru berperan aktif dalam
menangani terlaksananya peraturan tata tertib peserta didik,
melibatkan peserta didik dalam kegiatan di luar jam belajar
dan di luar lingkungan sekolah, dan wajib melaporkannya
kepada kepala sekolah, serta selalu meneliti daftar nama
peserta didik yang terbaru untuk menghindari pemberian
nilai pada peserta didik yang tidak terdaftar lagi.

Hubungan guru dengan peserta didik dibina
penataannya berdasarkan muatan nilai-nilai dan norma
tertentu dalam bentuk tindakan perilaku antara guru dan
peserta didik. Muatan nilai-nilai dan norma-norma yang
nampak dalam penataan hubungan antara guru dan peserta
didik adalah :

(1) Kebersamaan dalam Kegiatan Gotong Royong Kebersihan
Sekolah

Dari data observasi menunjukkan ditemukannya
nilai-nilai dan norma-norma kebersamaan dalam kegiatan
gotong royong, seperti rekaman dokumentasi berikut :

Kepala sekolah, LUFT, MUH dan  ASR mengkoor-
dinir kegiatan melakukan kebersihan sekolah, khususnya
kelas yang ditugaskan. Kepala sekolah mengajak beberapa
peserta didik untuk melakukan gotong royong
kebersihkan halaman sekolah” .

(2) Keteladanan Aktual melalui Kegiatan Pendampingan
Guru terhadap Peserta Didik.

Keteladanan yang ingin ditunjukkan para guru
sekolah tidak hanya dalam bentuk ucapan, tetapi
diaktualisasikan dalam bentuk perilaku. Kegiatan
kebersihan sekolah sebagai bagian dari budaya disiplin
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dan budaya bersih sekolah, tidak hanya meminta para
peserta didik untuk melaksanakannya. Namun para guru
hendaknya juga ikut melaksanakan. Penataan hubungan
antara guru dengan peserta dengan pola pendampingan
sebagai aktualisasi keteladanan ditemukan dalam data
observasi berikut:

Ibu SRH memanggil kelas-kelas yang ditugaskan
untuk membersihkan halaman sekolah, mohon
mengambil peralatannya masing-masing, dan didampingi
oleh Ibu SRH dan Pa ZA sebagai guru pendamping. Pa
ZA mengulangi pemintaan untuk tugas kebersihan dan
menentukan kelas dan area masing-masing untuk mem-
bersihkan halaman sekolah. Peserta didik membersihkan
halaman sekolah berdasarkan kelas dan area masing-
masing di halaman sekolah. Kelas-kelas piket kebersihan
membersihkan kelas didampingi masing-masing oleh
bapak RSD dengan kelas XIIIPS1, bapak ARS dengan kelas
X1, dan ibu SRH dengan kelas XI IPA1. Kepala sekolah
bersandal nampak membawa tempat sampah.

(3) Silaturahmi melalui Saling Mengucapkan Salam, dan
Bersalaman sebagai Media Saling Memaafkan dan Saling
Mengucapkan Selamat.

Nilai-nilai silaturahmi diwujudkan dalam bentuk
saling mengucapkan salam dan  bersalaman menjadi
media untuk saling memaafkan atau saling memberikan
ucapan selamat, yang dilakukan oleh guru terhadap
peserta didik. Bentuk saling mengucapkan salam dan
berjabatan tangan. Bentuk saling mengucapkan salam
dilakukan berupa pengucapan, misalnya : “Beberapa
peserta didik  yang ingin masuk menemui guru di ruang guru,
di depan pintu mereka menyampaikan ‘Assalammualaikum’,
atau guru ketika memasuki kelas, dan hendak memulai
suatu sambutan serta pengarahan. Sedangkan bentuk
saling bersalaman dalam bentuk berjabatan tangan pada
saat acara silaturahmi pada waktu acara masuk sekolah
setelah libur Ramadhan, sesudah Hari Raya Idul Fitri.
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Kegiatan lainnya adalah setelah acara peringatan hari
Proklamasi 17 Agustus di sekolah, dan acara pengukuhan
dan pelepasan peserta didik.

(4) Menghargai Prestasi Peserta Didik dan Menghukum
Pelanggar Tata Tertib Sekolah.

Memberikan penghargaan kepada yang berprestasi
baik secara kelompok maupun individu peserta didik
yang memperoleh prestasi, seperti penghargaan terhadap
kelas terbersih, juara pertandingan futsal, anggota
pasukan Paskibra dengan disalami oleh seluruh warga
sekolah dan diberi penghargaan, maupun bagi mereka
memperoleh kejuaraan di luar arena sekolah, mendapat
penghargaan dan diumumkan, kemudian diminta
menerima penghargaan tersebut berupa piagam, bonus,
atau hadiah-hadiah lainnya di hadapan para peserta didik
lainnya setelah acara upacara Bendera pada hari Senin.

Hal sebaliknya yang dilakukan guru terhadap peserta
didik yang tidak mematuhi norma sekolah adalah
memberikan hukuman, yang umumnya juga diberikan
berdasarkan tata tertib yang berlaku. Jika dipandang perlu
pada saat tertentu, peserta didik itu ditempatkan di
hadapan peserta didik lainnya, seperti tidak lengkapnya
atribut pakaian sekolah pada saat mengikuti upacara
bendera pada hari Senin, atau disuruh mencat pagar
sekolah.

(5) Interaksi Teratur pada Momen Tertentu dalam Suasana
Membina Keakraban dan Kebersamaan

Hubungan secara teratur dilaksanakan pada momen-
momen tertentu seperti dalam kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan sekolah seperti kegiatan Upacara Bendera,
Pramuka, Jum’at Imtaq, Senam Kesegaran Jasmani, Jalan
Santai, Silaturahmi Sekolah Sesudah Hari Raya
merupakan ajang yang ditata oleh sekolah dalam rangka
membina situasi sosial-emosional antara guru dan peserta
didik, dalam nuansa nasionalisme, keagamaan dan olah
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raga. Dari interaksi yang dilakukan setiap minggu
maupun pada momen tertentu, tentu akan menumbuhkan
suasana sosial-emosial yang akrab antara guru dan peserta
didik. Suasana sosial-emosional yang akrab tentunya akan
membawa suasana aman, tenteram, menyenangkan,
saling menghargai dan menghormati antara kedua belah
pihak. Hal demikian niscaya akan menghasilkan
ketertiban di dalam kehidupan sekolah.

c. Hubungan Peserta Didik dengan Peserta Didik
Hubungan peserta didik dengan peserta didik diawali

dalam MOS dalam berbagai kegiatan dibentuk kelompok
yang diorientasikan pada kepatuhan terhadap norma-norma
sekolah sekolah, misalnya sebelum masuk ruangan mereka
secara berkelompok tiap pagi membersihkan sekolah (kantor,
kelas, dan halaman) dan disosialisasikan tata tertib sekolah
dan cara belajar di sekolah. Pembinaan hubungan tersebut
kemudian dilanjutkan dalam bentuk pembiasaan membersih-
kan area sekolah secara kelompok per kelas berupa kegiatan
dalam bentuk piket kelas kebersihan setiap 10 menit sebelum
masuk sekolah.

Hubungan antar peserta didik berikutnya dibina pula
dalam kegiatan Jumát Imtaq, di mana semua peserta duduk
disusun bersaf-saf sebagaimana jamaah pengajian, seperti
layaknya menyerupai suasana pengajian agama dalam
masyarakat Banjar. Selain itu, salah satu kegiatannya adalah
donasi untuk peserta didik yang tidak mampu.

Penciptaan suasana hubungan sosio-emosional
dikembangkan pula melalui penataan kelas berdampingan,
dengan nilai-nilai keteladanan dan kebersamaan, dan
menghilangkan suasana pengelompokan antar kelas senior
dan yunior,  misalnya antara kelas X² dengan kelas XI IPS²
dan kelas X³, atau antara kelas X4 dengan kelas XI IPS3 dan
kelas  X5.

Kondisi hubungan lainnya dibentuk suasana sosial-
emosional dalam bentuk memberi ucapan selamat atas
keberhasilan mengemban tugas para anggota paskibra
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mengibarkan bendera Merah Putih pada upacara Proklamasi.
Seluruh peserta didik menyalami para anggota Paskibra
setelah acara Proklamasi 17 Agustus.

Hubungan antar peserta didik tersebut selanjutnya
dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler ada yang diwajibkan dan ada yang
bersifat pilihan berdasarkan minat dan bakat.  Menurut BAH:
“Itu pada waktu awal pertama sekolah, anak-anak diberi
pilihan...Kalau pramuka wajib, semua wajib kelas X itu. Kalau yang
lain pilihan saja...yang banyak peminatnya”.

Basis dasar dari penataan hubungan sosio-emosional
antar peserta didik selain berlandaskan pada kegiatan MOS,
sebagai acara inisiasi peserta didik memasuki dunia, ke dalam
kelas-kelas, maka basis dasar penataan untuk lebih menyatu-
kan ke dalam nilai-nilai ideologis sosio-emosional sekolah
adalah wajibnya peserta didik kelas X untuk mengikuti
kegiatan pramuka selama satu semester dalam 12 kali
pertemuan, diakhiri dengan kegiatan perkemahan. Dalam
kegiatan pramuka inilah peserta didik dilatih secara massal
nilai-nilai kepramukaan berbasis Satya Pramuka dan Dasa
Dharma, antara lain tanggung jawab, disiplin, berani, setia,
rajin, gembira dalam kebersamaan. Dari kegiatan pramuka
ini tumbuhlah jiwa-jiwa kepemimpinan peserta didik, yang
pada gilirannya berkembang  sebagai aktivis-aktivis   yang
menjadi panutan, pelopor dan motor-motor penggerak
dalam hal kepatuhan terhadap norma-norma sekolah
sekolah, serta dalam kegiatan berbasis kelas dan
ekstrakurikuler lainnya di sekolah.

Puncak dari kohesi hubungan antara peserta didik
teraktualisasi berbasis kelas dalam bentuk kompetisi kelas
terbaik dan kelas terkotor, pertandingan futsal, dan sekolah
mencari Bakat. Sedangkan kohesi hubungan peserta didik
berbasis sekolah diaktualisasikan dalam bentuk Lomba
Musik HUT sekolah, HUT Gudep 185-186.  Kohesi hubungan
peserta didik berbasis individu dari kegiatan pramuka
diaktualisasikan menjadi anggota Paskibra di Tingkat
Sekolah, aktivis pramuka, aktivitas OSIS, Pengurus Gudep
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Pramuka 185-816 dan Pengurus OSIS, atau mewakili sekolah
ke tingkat Kota/Kabupaten, Propinsi atau Pusat.

D. Proses Pendidikan nilai, moral dan karakter Kepatuhan
di sekolah

1. Tujuan Proses
Pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap

norma-norma sekolah dilakukan oleh guru adalah  dalam rangka
mencapai tujuan :
a. Membina karakter peserta didik yang baik sebagai kelebihan

tersendiri yang dimilikinya, di samping intelektual dan sikap
perilakunya yang bagus dalam keseharian di masyarakat
nanti, dengan tertanam dan melekatnya kebiasaan-kebiasaan
di sekolah, seperti tercantum dalam visi dan misi untuk hidup
bermasyarakat, termasuk kepatuhan terhadap norma-norma
yang ada di masyarakat

b. Supaya peserta didik saat keluar dari sekolah ini, bukan
hanya dapat ilmu, karena banyak yang berasal dari status
ekonominya sedang, tetapi juga dapat bekal berupa perilaku
patuh terhadap norma.

c. Untuk kedisiplinan, baik demi kepentingan memperoleh
sebuah pekerjaan dan kehidupan berkeluarga.

d. Agar peserta didik bisa berhasil sekolah dengan hasil yang
diinginkan sesuai dengan tujuan nasional pendidikan, yaitu
peserta didik yang terampil, cerdas, dan punya kepribadian
di masyarakat. Kepatuhan merupakan salah satu kepribadian
yang baik, artinya sesuai dengan harapan, Pribadi yang baik
cendrung berhasil di masyarakat. Salah satu untuk
pendidikan pribadi yang baik, di antaranya warung
kejujuran, yaitu patuh pada norma kejujuran dan norma
hukum.

e. Supaya memberikan efek jera. Efek jera itu sebagai
pembinaan terhadap peserta didik yang melakukan
pelanggaran dalam rangka juga merubah perilakunya agar
menjadi patuh dan menjadi contoh kepada adik-adik
kelasnya.
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f. Agar peserta didik yang patuh bisa mendukung program-
program yang dilaksanakan sekolah, dengan banyak peserta
didik yang patuh, maka program sekolah akan berjalan
dengan baik. Dampaknya bagi peserta didik yang patuh, akan
lebih mudah mendapat pekerjaan, karena pelajaran
mematuhi tata tertib, seperti tidak merokok.

g. Sesuai dengan tujuan sekolah yaitu membina dan meng-
hasilkan peserta didik yang disiplin dan jujur di sekolah.
Berkaitan dengan visi-misi dan tujuan sekolah, yaitu ingin
peserta didik punya landasan iman yang baik, akhlak mulia,
disiplin yang baik, dan jujur, peduli terhadap sesama, bisa
bertanggung jawab, baik kepada dirinya sendiri, ataupun
keluarganya nanti dan mengembangkan diri di masyarakat.

2. Pelaksanaan Proses melalui Berbagai Kegiatan
Pembinaan
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk dari

pelaksanaan proses pembinaan dilihat berdasarkan siklus waktu
yang dilakukan sekolah dan guru, sejak peserta didik diterima
hingga acara pengukuhan dan pelepasan, meliputi kegiatan di
luar kelas dan di dalam kelas.
1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik yang Baru

Ketika kegiatan penerimaan peserta didik yang baru di
sekolah, maka yang dilakukan terhadap calon peserta didik
adalah pertama, diberikan sugesti dulu, agar calon tertarik
dengan sekolah. Kedua, memberi penjelasan secara umum
tentang  apa dan bagaimana sekolah, agar calon lebih tertarik
untuk masuk.

Kalau yang mendaftar calon peserta didik saja, maka
dilihat dari penampilannya. Jika calonnya berjilbab, maka
diberitahukan di sekolah ini ada kegiatan Imtaq, kegiatan
keislaman juga. Kalau penampilan calonnya sukanya musik,
diberitahu di sini ada studio musik dan segala macam
kesenian. Kalau dilihat penampilan calon peserta didik,
apalagi penampilannya rada-rada badung,  maka tata tertib
sekolah secara keseluruhan tidak diberikan, nanti dia takut.
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Jika yang mendaftarkan orang tuanya, maka diberitahukan
kondisi nyata tata tertib sekolah. Kalau dengan orang tua,
mereka akan lebih semangat lagi, untuk anaknya di sini,
dengan harapan, anaknya bisa akan lebih bagus. Karena
sekolah punya tata tertib yang bagus.

Jadi strategi yang dilakukan adalah apa yang
disampaikan, dilihat dari yang dihadapi. Kalau yang
dihadapi anak saja, maka strateginya, bahasa yang dipakai
adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kalau dengan orangtuanya,
biasanya lebih kepada peraturan-peraturan. Misalnya
menurut ARS :

... di sini bu, contoh bu, misalnya satu hari tidak hadir,
anak ini kita panggil. Jadi orang tua termotivasi untuk
anaknya agar bagus. Kalau berhadapan dengan kedua-
keduanya, kita jelaskan. Jadi kita rangsang anaknya biar
tambah minat, Orang tuanya kita kuatkan, insyaallah
anaknya akan bagus

Namun demikian sebelum anak itu masuk menjadi
peserta didik yang baru, menurut LUFT: “...pertama ada
pengarahan, pasti dulu tentang tata tertib, walaupun tidak secara
keseluruhan. Materi pengarahannya adalah pertama, dari segi
pakaian dulu, dari segi pakaian dijelaskan dulu, ketertiban, sedikit
saja, pa, tidak terlalu banyak, karena akan dijelaskan pada waktu
MOS”

2) Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS)
Kegiatan MOS pada intinya dilaksanakan untuk

mempersiapkan dan membantu peserta didik yang baru agar
lebih memahami kondisi kehidupan di sekolah, baik secara
umum kegiatan sekolah dan khususnya kegiatan belajar,
antara lain tentang Kurikulum dan Tata Tertib Sekolah.
Materi acara disusun dalam bentuk pengarahan-pengarahan
dan permainan-permainan yang menumbuhkan kreativitas
peserta didik.

Sebelum kegiatan MOS yang berlangsung di ruang kelas,
terdapat acara yang dilakukan oleh para peserta didik secara
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berkelompok di bawah bimbingan seorang pembimbing dari
aktivis OSIS. Kegiatan yang selalu dilakukan adalah aksi
kebersihan di lingkungan sekolah sesuai dengan area yang
telah ditugaskan untuk kelompok-kelompok tertentu.
Kegiatan kebersihan dikerjakan secara berkelompok,
kelompok peserta didik lelaki dan pembimbing lelaki saja,
dan kelompok peserta didik perempuan dan pembimbingnya
perempuan juga  di area masing-masing. Tiap peserta didik
memasang identitas diri dengan identitas kelompok berupa
nama-nama pahlawan daerah di Kalsel. Pada saat aksi
kebersihan, ditemukan dua peserta didik yang  pada identitas
dirinya terdapat tulisan “orang gila”. Ketika ditanya kenapa
demikian?  Peserta didik itu menjawab,  bahwa dia tidak
mematuhi suruhan OSIS untuk menulis identitas diri dan
kelompok. Sementara peserta didik yang satunya menjawab,
karena memanggil seorang pengurus OSIS dengan
memanggil “Maya”, tidak memanggil dengan “kakak”

Dari setiap kegiatan sebelum peserta didik memasuki
ruang kelas untuk menerima pengarahan, para peserta didik
yang baru telah menerima suatu informasi dan kebiasaan,
yaitu, kebiasaan perilaku untuk bersama-sama dalam satu
kelompok dengan seorang pendamping membersihkan
lingkungan sekolah berdasarkan area yang telah ditugaskan,
dan tidak boleh memanggil nama peserta didik pengurus
OSIS dan yang duduk di kelas yang lebih tinggi, tetapi
memangilnya dengan “kakak” guna menonjolkan norma-
norma persaudaraan dan kesopanan dalam kerangka
pembimbingan.

Acara lainnya secara khusus adalah pengarahan sebagai
bentuk kegiatan sosialisasi Tata Tertib Sekolah yang
disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan
didampingi beberapa siswa-siswi panitia MOS. Para peserta
didik duduk berkelompok dalam 10 kelompok. Suasana
ruangan agak panas, namun peserta didik nampak duduk
dengan tertib, sebagian mengipas-ngipas dengan bukunya.
Sebanyak 10 eksemplar naskah tata tertib dibagikan kepada
10 kelompok peserta didik, kemudian beredar ke beberapa

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah



116

Dr. H. Sarbaini, M.Pd

peserta didik, kelihatannya  beberapa diperhatikan dan
membaca dengan seksama, sebagian besar peserta didik
mendengarkan, sebagian lagi mencatat.

Dalam materi ceramahnya Wakil Kepala Sekolah Urusan
Kesiswaan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan
dengan sistem skor (poin), bahwa sekolah tata tertibnya
dilaksanakan dengan Sistem Skor (poin), kemudian
penjelasan berupa contoh-contoh dan kegiatan-kegiatan yang
harus diikuti, seperti upacara, tata tertib upacara, masuk
sekolah tepat waktu jam 07.30, berbagai jenis larangan dan
keharusan yang harus dipatuhi, jika melanggar diberikan
sanksi. Mengerjakan yang baik dapat nilai positif. Selain itu
dijelaskan juga prestasi sekolah dalam hal kebersihan, yakni
menjadi Sekolah terbersih di Banjarmasin Utara tahun 2009/
2010. Mendekati bagian akhir ceramah, Wakil Kepala Sekolah
Urusan Kesiswaan  minta agar  point dalam tata tertib dibaca
nanti  bersama orang tua, dan memberitahu bahwa Kamis
tanggal 15 Juli 2010, orang tua/wali diundang untuk
membaca tata tertib, dan mengetahui, menyetujui dan
menandatanganinya. Acara pengarahan kemudian diakhiri
dengan tanya jawab dengan peserta didik.

Dalam acara pengarahan ini naskah yang diberikan
nampaknya kurang representatif dengan jumlah peserta
didik, karena 1 kelompok hanya mendapat 1 naskah tata
tertib sekolah, selain itu alokasi waktu tanya jawab sedikit
saja. Akhirnya peserta didik pada saat sosialisasi Tata Tertib
Sekolah lebih banyak mendengar dan mencatat saja. Untuk
kegiatan lainnya nampaknya efektif dalam hal pembiasaan
kegiatan kebersihan dan pembentukan rasa kebersamaan
sebagai peserta didik sekolah yang baru.

3) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Mutasi
Proses penerimaan peserta didik mutasi dilakukan

melalui wawancara khusus. Wawancara khusus dilakukan
untuk mengetahui alasan peserta didik hendak mutasi
sekolah ke sekolah dan profil yang bersangkutan serta
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kondisinya sebagai peserta didik di sekolah asal. Kebanyakan
kondisi peserta didik mutasi adalah peserta didik yang
bermasalah dengan norma-norma sekolah sekolah, dan
sekolah asal baru melakukan pembinaan, setelah kondisi
ketidakpatuhannya sudah parah. Di sekolah, pembinaan
dilakukan sejak dari awal, dini dan cepat.

Setelah melalui wawancara khusus tentang alasan
mutasi, profil peserta didik dan kondisinya, maka peserta
didik dan orang tuanya diberitahu kondisi nyata sekolah,
khususnya penerapan tata tertib yang tegas kepada para
peserta didik yang tidak mematuhi, dan diberikan waktu
beberapa hari, untuk berpikir dan mengambil sikap. Jika siap
dan mau menerima peraturan tata tertib sekolah, dipersilah-
kan datang ke sekolah, untuk menandatangani surat
perjanjian bersama orang tuanya.

Setelah peserta didik yang bersangkutan diterima dan
aktif bersekolah, dilakukan pemantauan setiap hari melalui
daftar hadir. Daftar hadir dari para peserta didik mutasi
dilihat setiap hari oleh Tim Pemantau Peserta Didik Mutasi.
Selain itu pemantauan juga dilakukan dalam Rapat Bulanan
dengan menanyakan perkembangan para peserta didik
mutasi pada setiap guru. Guru melakukan pemantauan
terhadap kehadiran peserta didik mutasi dalam kelas, setiap
guru akan mengajar dengan menanyakan keberadaannya
kepada teman-teman sekelasnya, dan teman-teman di
kelasnya secara bersama-sama memberitahukan, bahwa yang
bersangkutan hadir. Dampak dari hal demikian, secara tidak
disengaja, teman-teman di kelas dari peserta didik mutasi,
ikut memantau kehadirannya. Sedangkan peserta didik yang
bersangkutan merasa diperhatikan, akhirnya enggan untuk
tidak hadir di kelasnya. Selain mencek presensi, biasanya
dipantau juga tingkah lakunya dan cara berpakaiannya, juga
adakalanya sikapnya terhadap guru agar selalu menghargai
orang lain. Hasil pemantauan terhadap peserta didik mutasi
yang masih bermasalah direkam dalam buku catatan tim
pemantau peserta didik mutasi. Tim ini terdiri kepala sekolah
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sebagai Ketua, RID sebagai Sekretaris dan ZA sebagai
Anggota, dibantu oleh para guru.

Jadi para guru harus proaktif dan setiap saat memantau
keberadaan peserta didik mutasi di kelas, kadang-kadang
kalau tidak sibuk, guru keliling-keliling kelas memantau
keberadaan. Jika satu atau dua hari, ada peserta didik mutasi
tidak hadir ke sekolah, langsung tim  menghubungi orang
tua peserta didik, agar bersama anaknya hadir ke sekolah,
untuk membicarakan ketidakhadiran anaknya. Tindakan lain
kalau peserta didik mutasi tidak hadir, orang tuanya tidak
bisa datang, maka tim akan melakukan home visit.

Keberhasilan dalam membina peserta didik juga
dikemukakan oleh RID, yang saat itu menerima telepon dari
seorang bapak berpangkat kapten di Polda Kalsel yang
bertanya mengenai kondisinya anaknya yang bersekolah di
sekolah. RID memberitahukan, bahwa anak kapten itu telah
sebelumnya sekolah dimana-mana tidak betah dan tidak bisa
diatur, baru di sekolah ini, anak itu nampak betah. Menurut
RID, ayahnya senang dan selalu menelepon, apa yang bisa
dia bantu, karena anaknya sudah betah sekolah dan tidak
macam-macam di sekolah.

4) Kegiatan Pembinaan Terjadwal pada Jam Belajar
a) Kegiatan Harian

(1)  Sebelum Jam Belajar
Guru piket memanggil kelas-kelas petugas

kebersihan untuk membersihkan area sekolah tertentu
yang akan dibersihkan bersama guru pendampingnya.
Kelas-kelas piket kebersihan membersihkan area
sekolah selama 15 menit, didampingi masing-masing
oleh bapak RSD dengan kelas XIIIPS1, bapak ARS
dengan kelas X1, dan ibu SRH dengan kelas XI IPA1.
Guru tidak hanya memberi tugas, tapi mendampingi
dan turut serta dalam membersihkan lingkungan
sekolah bersama peserta didik.
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Para peserta didik yang bertugas menyapu kelas,
menyapu di kelas masing-masing selama 10 menit.
Wali kelas dan guru memonitor dan menilai kinerja
petugas kebersihan kelas, dinilai setiap hari, minimal
satu kali. Penilaian ini merupakan bagian dari gerakan
budaya bersih. Setiap bulan akan diumumkan kelas
yang memperoleh skor tertinggi sebagai kelas terbersih
dan terkotor.

Jika dilaksanakan kegiatan Upacara Bendera,
Jum’at Imtaq, Senam Kesegaran Jasmani, dan kegiatan
Pramuka hari Sabtu memakai pakaian sesuai yang
ditentukan. Biasanya guru piket, Wakasek Kesiswaan
atau Kepala Sekolah menghimbau peserta didik agar
bersiap-siap mengikuti acara, menyusun barisan untuk
kegiatan Upacara Bendera dan Senam Kesegaran
Jasmani, atau pada kegiatan Jum’at Imtaq, peserta
didik duduk berkelompok sesuai jenis kelamin di
halaman sekolah menghadap panggung di mana
dewan guru duduk.

Setelah kegiatan selesai, dilakukan pengarahan-
pengarahan yang berkaitan dengan kewajiban peserta
didik terhadap sekolah, termasuk kepatuhan pada
norma-norma sekolah sekolah, seperti kebersihan,
keteraturan dan kerapian parkir. Baru peserta didik
disuruh masuk kelas, atau kegiatan gotong royong
membersihkan area sekolah dan penertiban serta
pengaturan parkir sepeda motor. Peserta didik yang
memasuki kelas, kadang-kadang diatur berdasarkan
kerapian barisan, jika tidak dilaksanakan kegiatan
gotong royong kebersihan. Kadang-kadang peserta
didik masuk kelas dengan sendirinya tanpa ada
pengaturan, setelah lonceng jam pertama berbunyi.
Setelah lonceng pertama berbunyi, biasanya guru piket
melalui pengeras suara, mengingatkan para peserta
didik untuk masuk kelas dan jangan berkeliaran di
luar.
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Kemudian guru piket memanggil peserta didik
petugas piket harian untuk bertugas melaksanakan
piket harian di pos yang telah disediakan bersama
petugas satuan keamanan, seperti mencatat tamu yang
datang, peserta didik yang ijin keluar, dan mengantar
tamu ke kantor kepala sekolah atau kantor guru.

Menangani peserta didik yang terlambat datang
dari jam sekolah yang tidak ditentukan, berpakaian
tidak sesuai,  tidak lengkap sebagaimana seragam atau
pakaian yang dikehendaki dalam mengikuti kegiatan
Upacara Bendera, Jum’at Imtaq, Senam Kesegaran
Jasmani, dan pakaian pramuka untuk hari Sabtu, maka
peserta didik yang ditangani ada yang hanya mencatat
pelanggarannya di buku poin, ada yang diberi sanksi
dijemur di tengah lapangan selama waktu pelaksanaan
upacara sampai jam ke 2 berakhir, atau dipanggil or-
ang tuanya ke kantor, karena telah memenuhi point
yang dipersyaratkan. Peserta didik yang telah
ditangani masuk ke kelas dengan surat keterangan
boleh masuk dari guru piket, dan diijinkan masuk ke
kelas oleh guru kelas.

(2) Saat Memasuki Kelas
Ketika guru memasuki kelas, peserta didik berdiri

semua memberi hormat, peserta didik dibiarkan
sementara berdiri oleh guru untuk mengecek kerapian
berpakaian, pemantauan bisa dilakukan dengan hanya
berdiri di muka kelas, atau berkeliling hingga ke
barisan ke belakang. Peserta didik diminta berdiri
semua, untuk melihat kerapian pakaiannya. Kegiatan
berdiri ini, biasanya bagian ikat pinggang dan baju,
karena peserta didik cenderung tidak memasukkan
bajunya ke bagian dalam celana atau rok, tapi hanya
melipat.

Dengan peserta didik  berdiri, maka guru dapat
mengecek bajunya dilipat atau dimasukkan, sekaligus
kerapiannya. Misalnya RID, diawal kegiatan belajar
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memeriksa kerapian berpakaian peserta didik, hanya
satu peserta didik yang bajunya kedodoran, diminta
RID untuk dirapikan, selanjutnya berkeliling kelas
memeriksa kerapian baru mengajar. Sedangkan yang
dilakukan LUFT adalah pertama, mengecek dan
memeriksa peserta didik dulu, peserta didik disuruh
berdiri, yang dicek adalah baju, sesudah itu, kalau ada
sampah di bawah laci meja. Kalau ada yang tidak rapi,
harus dirapikan dulu. Setelah itu, guru kembali ke meja
guru. Itu dilakukan untuk ketertiban kelas, supaya
peserta didik  berpakaian, bersih, rambut, segalanya
rapi, kalau gurunya nanti mengajar suasananya enak.

Pada jam pertama, peserta didik diminta untuk
membaca Al Qurán atau Kitab Suci bagi yang
nonmuslim selama 15 menit. Setiap peserta didik yang
selesai membaca Al Qur’an dan Kitab Suci melaporkan
hasil bacaannya kepada guru pada jam pertama untuk
diparaf dalam Buku Aktivitas Keagamaan. Khusus
untuk peserta didik yang membaca Al Qur’an dicatat
dalam Buku Aktivitas Keagamaan yang di dalamnya
terdapat “Renungan Fadillah Membaca Al Qur’an”,
dan kriteria penilaiannya, yaitu A (Amat Baik) telah
membaca 20-30 juz; B (Baik) telah membaca 10-20 juz;
C (Cukup) telah membaca 5-10 juz; dan D (Kurang)
telah membaca 1-5 juz. Tujuannya terciptanya situasi
yang bersifat agamis, menambah kelancaran dalam
membaca al Qur’an, menimba pahala, mempertebal
keimanan, sebagai dasar sikap kepatuhan kepada nilai-
moral-norma agama, khususnya iman dan takwa.

Kemudian disusul dengan membaca doa awal
belajar. Maksud pembacaan ayat-ayat suci dan doa ini
diharapkan memberikan ketenangan bagi hati peserta
didik dan suasana pembelajaran di kelas. Baru
pelajaran dimulai, diawali mengecek kehadiran
peserta didik dengan mengisi daftar hadir siswa,
mengabsen siswa, melihat siapa yang hadir, melihat
kesiapan peserta didik, menyuruhnya siap untuk
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pembelajaran, mengeluarkan buku dan sebagainya,
tidak boleh ada buku yang lain, selain buku pelajaran,
tas tidak boleh ditaruh di atas meja, tapi ditaruh di
belakang. Hal itu dilakukan, agar peserta didik fokus
semuanya. Kemudian guru mengulang materi
pelajaran sebelumnya. memberikan apersepsi dan
motivasi, terus memasuki materi pembelajaran.

(3) Saat Di dalam Kelas
Materi pembinaan kepatuhan terhadap norma-

norma sekolah di sekolah diberikan guru kepada
peserta didik di kelas ternyata dikaitkan dengan
konsep-konsep yang terdapat dalam materi pelajaran
suatu mata pelajaran.

Menurut RID, konsep kepatuhan terhadap norma-
norma sekolah hampir semuanya terintegrasi dalam
materi PKn yang selaras dengan Pendidikan Anti
Korupsi, yang menekankan pada kepatuhan pada
peraturan perundang-undangan dan kejujuran.
Sebagaimana dikatakan RID:

Secara tidak langsung disisipkan dalam materi
PKn yang terintegrasi dengan Pendidikan Anti
Korupsi. Metode pembelajaran yang digunakan adalah
metode ceramah dan diskusi kelompok. Nilai-nilai
kepatuhan pada norma-norma sekolah diterapkan
dalam pelaksanaan diskusi, paling tidak terhadap
aturan-aturan dalam berdiskusi dan agar diskusi
mencapai tujuan. Evaluasi yang dilakukan baru dalam
tahap pengamatan terhadap sikap-sikap selama
pembelajaran dan pelaksanaan diskusi. Hasil evalusi
itu belum sampai terdokumentasi.

Menurut WIJ, konsep kepatuhan terhadap norma-
norma sekolah berkaitan dengan Matematika, karena
Matematika bukan hanya membicarakan  keteram-
pilan berhitung, tetapi berkaitan dengan keteraturan
dan ketertiban, terutama dalam penyelesaian soal-soal
matematika, tidak bisa sembarangan, tetapi berdasar-
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kan langkah-langkah penyelesaian yang teratur dan
tertib, sesuai dengan dalil atau rumus yang dijadikan
dasar penyelesaian. Karena itu menurut WIJ:

...penyelesaian soal-soal atau perhitungan-
perhitungan matematika harus didasarkan pada
kepatuhan pada dalil atau rumus yang menjadi dasar
dari langkah-langkah penyelesaian perhitungan
matematika secara teratur dan tertib. Metode
pembelajaran adalah metode ceramah dan lebih
banyak diskusi. Dari metode dan suasana pembelajar-
an ini dapat diamati perilaku-perilaku yang
menunjukkan kepatuhan dan ketidakpatuhan pada
norma-norma sekolah di kelas, misalnya berbicara saat
guru atau siswa menjelaskan, tidak mencatat, tidak
menunjukkan perhatian, atau mengantuk saat belajar,
karena ada yang bekerja di waktu malam. Evaluasi
yang digunakan terhadap kepatuhan hanya dicatat
dalam buku jurnal, misal si A diberi catatan dalam
jurnal.

Sementara menurut ZA yang mengajar geografi,
materi konsep kepatuhan terhadap norma-norma
sekolah di sekolah, bisa disisipkan, dan sering
disisipkan. Misalnya materi kelas 10 tentang Jagat
Raya. Tidak mungkin Allah menciptakan planet dan
segalanya itu, kalau tidak teratur, kalau tidak teratur,
antar planet akan bertabrakan. Itu salah satu  contoh
apa yang diciptakan Allah, yaitu kedisiplinan planet
terhadap hukum-hukum Allah yang telah diberikan.
Planet mematuhi norma yang telah ditetapkan Allah.
Itulah keharusan untuk mematuhi norma-norma
sekolah yang ditetapkan Allah. Selanjutnya
dikemukakan oleh ZA:

Metode mengajarnya macam-macam bisa berupa
Screamball, dan Snowball. Pertama metode ceramah,
selebihnya harus memakai model pelajaran konteks-
tual. Evaluasi  yang digunakan dalam pembelajaran
khususnya terhadap kepatuhan siswa terhadap
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norma-norma sekolah di kelas, sering pada saat peserta
didik, saya atau mahasiswa PPL menjelaskan.
Adakalanya anak itu curi-curi waktu mungkin
perhatiannya terpecah pada yang lain, mengajak
temannya untuk berbicara, atau ngobrol, tapi sering
saya tegur. Peserta didik yang berbicara itu, kadang-
kadang ada masalah. Kalau ada masalah, dianjurkan
disampaikan dengan wali kelas, atau dengan guru atau
dengan guru  BP, tidak harus dengan kawan. Evaluasi
dilakukan melalui evaluasi materi, kadang-kadang
dimisalkan penerapan disiplin dalam kehidupan
sehari-hari, bisa juga yang tertulis. Misalkan cara kita
membuang sampah sembarangan, pendekatan yang
bisa kita hindari untuk tidak mencemari lingkungan
dan sebagainya. Kalau evaluasi terhadap sikap sehari-
hari,  paling ditegur atau diberi sanksi,  tidak pernah
dicatat, cuma langsung peserta didiknya serahkan ke
guru BP atau ke wali kelas.

Pembinaan kepatuhan terhadap norma-norma
sekolah di sekolah dengan pokok-pokok bahasan
dalam materi mata pelajaran Bahasa Indonesia,
menurut LUFT berkaitan. Pertama, kalau membahas
jenis-jenis karangan, ada deskripsi, argumentasi.
Dalam jenis karangan argumentasi, salah satu
contohnya saja dulu, peserta didik membahas tentang
topik tertentu. Di situ bisa dikaitkan dengan pembina-
an kepatuhan dan harus ada argumen, misalnya
kepatuhan di dalam rumah, disusul dengan argumen,
ada saling keterkaitan. Jenis karangan deskripsi adalah
mendeskripsikan tentang sesuatu, juga bisa tentang
kepatuhan. Jadi sebagai dikatakan LUFT:

Materi pembinaan kepatuhan bisa dikaitkan
dengan materi, bahan ajar dalam pokok bahasan Jenis
Karangan. Secara pribadi metode disesuaikan dengan
pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan, yakni
sekitar 25 metode, yang sering digunakan untuk
kelompok dan perorangan. Untuk evaluasi terhadap
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kepatuhan siswa terhadap norma-norma sekolah di
kelas Evaluasinya melalui pengamatan. Kalau untuk
pengamatan, kita biasanya pa, catatan-catatan. Kalau
bagi saya pribadi, masuknya ke penilaian afektif.
Biasanya dimasukkan ke dalam buku nilai. Nanti kalau
pada saat penilaian akhir, rapor. Nanti kita melihat,
oo anak ini dari perubahan dari hasil ini, baru
dimasukkan ke dalam rapor. Penilaian afektif itu
secara keseluruhan dari perilaku dan sikap, termasuk
kerapian. Semuanya terdapat dalam buku catatan
penilaian afektif. Itu kalau saya secara pribadi. setelah
kita melakukan evaluasi itu, pa. Memang perubahan-
perubahannya, ada. Perubahan dari siswa itu, dari
kepatuhan tadi, dari kerapian. Artinya setelah kita
memberikan arahan-arahan setiap kali masuk pada
saat kita mengajar, kita arahkan. Setiap kali sebelum
memulai pelajaran pun, kita sampaikan. Pada saat itu
mereka akan dengan waktu yang lama. Naa itu kan
berproses. Kalau guru yang lain saya tidak tahu.

Selama kegiatan pembelajaran yang berlangsung
di dalam kelas, tentulah tidak selalu berjalan mulus,
terkadang ditemukan oleh guru beberapa perilaku
yang dianggap tidak mematuhi norma-norma sekolah
di kelas, yaitu saat guru menyampaikan materi,
mereka biasanya membuat ulah yang macam-macam.
Menurut LUFT, biasanya memang dalam satu kelas
itu, tidak seluruhnya memperhatikan, tidak mungkin
seluruhnya memperhatikan.

Untuk itu tindakan yang dilakukan RID, agar
peserta didik mematuhi norma-norma sekolah saat di
dalam kelas adalah dengan cara mengajukan pertanya-
an kepada peserta didik yang tidak memperhatikan,
termasuk berbicara, saat guru menjelaskan atau
peserta didik lain menjelaskan materi yang didiskusi-
kan. Jika peserta didik ribut atau berbicara, maka guru
berdiam dulu, setelah keributan berkurang atau
seluruh peserta didik diam, kemudian mendekati

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah



126

Dr. H. Sarbaini, M.Pd

peserta didik yang berbicara atau mengajukan
pertanyaan kepadanya.

Sementara tindakan yang dilakukan WIJ, adalah
menegur siswa dan mengajukan pertanyaan.
Sedangkan ZA, peserta didik sudah tahu, bahwa ZA
adalah guru yang langsung memberi sanksi dalam
bentuk mencubit. Jika ada peserta didik melakukan
pelanggaran, bahkan pakaian tidak rapi saja, langsung
dicubit. Bukan hanya itu, kadang-kadang peserta didik
bisa didirikan di depan kelas atau disuruh lari dulu.
Sanksi itu dilakukan kalau ditegur-tegur terus, dan
orangnya itu-itu juga. Menurut ZA, mungkin karena
efek jera, setelah itu sudah tidak berani lagi.

LUFT biasanya memilih melakukan pendekatan
dengan bertanya atau meminta tolong kepada peserta
didik yang membikin ulah, untuk mengulang materi
pelajaran yang disampaikan guru. Pendekatan itu
bersifat individual, dalam pendekatan kelompok,
maka untuk mencegahnya peserta didik yang suka
membuat ulah dilibatkan melalui penerapan metode
kelompok, biasanya kerja kelompok, misalnya 4
kelompok, 4 orang dalam satu kelompok. Satu dua
orang yang sering membuat ulah, akan tertutupi
dengan kawan-kawan, yang dianggap pintar. Dalam
kelompok itu, dia akan ikut bekerja, jadi ikut pintar
juga. Alasan diikutkan, kalau tidak terlalu diperhati-
kan, akibatnya anak akan seenaknya saja nanti di kelas.
Melibatkannya dalam kegiatan saja, tidak memberikan
hukuman secara fisik.

(4) Saat Jam Pelajaran Berakhir Di kelas
Pada saat-saat jam pelajaran berakhir di kelas,

biasanya guru akan menutup mata pelajaran. Beberapa
guru ternyata memanfaatkan untuk pembinaan
kepatuhan terhadap norma-norma sekolah di sekolah,
seperti yang dilakukan  RID berupa pemberian pesan,
jangan ribut setelah pelajaran ini berakhir, jangan
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keluar kelas tanpa ijin, atau berupa pesan-pesan
misalnya PR. Jadi pesan-pesan, artinya terutama dalam
rangka menanamkan sifat kepatuhan dan kejujuran.

WIJ juga meninggalkan  pesan-pesan, supaya
jangan ribut setelah jam pelajarannya berakhir, jangan
meninggalkan kelas, dan keluar masuk kelas, sebelum
pengajar berikutnya masuk kelas.

Sementara menurut LUTF, setelah menyimpulkan
isi penyampaian, berikutnya disampaikan pesan-
pesan, umpamanya mengulang pelajaran yang telah
diberikan,  minggu yang akan datang, apabila masuk
akan mengingatkan lagi. Kalau kaitannya dengan
kepatuhan, kerapian, nanti minggu depan  akan
periksa lagi oleh guru.

(5) Saat  Pergantian Jam pelajaran
Pada saat pergantian jam pelajaran, menurut RID,

memang ada sedikit masalah. Karena kalau guru yang
mengajar telah habis jam, dia keluar, sementara guru
jam berikutnya belum masuk. Kadangkala jarak kelas
dengan ruang guru, bisa berjalan sampai 5 menit,
kemudian guru yang mau masuk berikutnya juga 5
menit. Jadi waktu antara pergantian ini berlangsung
sekitar 10 menit, maka maka ada peluang peserta didik
keluar kelas, dan biasanya anak-anak pada jam ini
keluar kelas, ada yang ke toilet. Hal demikian kami
toleransi saja, asal jangan ke warung atau keluar dari
lingkungan sekolah. Selain itu kadang-kadang dalam
waktu 10 menit bisa juga terjadi pelanggaran, bisa
ribut, kadang-kadang peserta didik ramai-ramailah
dengan teman-temannya. Kalau guru tidak cepat
masuk, akhirnya peserta didik bisa membuat ulah.

Hal demikian juga diakui oleh WIJ, ZA dan LUTF
memang ada kelas-kelas yang pada saat gurunya
keluar, anaknya keluar, pasti ada. Jadi pasti ada jeda
waktu, antara pergantian pelajaran, tidak mungkin
guru tepat waktu, apalagi gurunya dari kelas yang lain,
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masuk lagi ke kelas yang bersangkutan. Itu pasti, dan
itu selama tidak terlalu mengacaukan, masih bisa
ditoleransi, kalau satu dua orang.

Menurut RID cara mengatasinya pada saat jam
pergantian pelajaran adalah guru hanya
mengingatkan, bahwa peserta didik tidak boleh keluar,
kalau keluar ijin dengan guru yang mengajar jam
ketiga. Cara yang lain dilakukan RID adalah agak
lambat meninggalkan pintu kelas, seraya menunggu
guru berikutnya masuk. Namun berhubung guru
sekolah kebanyakan honor, yang hal demikian ada
juga terjadi. Kalau RID tidak sibuk, RID  memantau
supaya saat terjadi pergantian jam pelajaran, tidak
terdapat anak yang keluar kelas.

Sementara ZA setelah pelajaran usai, dan harus
meninggalkan kelas untuk mengajar di kelas lain
biasanya selalu berpesan, agar nanti kalau mau keluar,
ijin atau apa, harus ijin dengan guru yang jam
berikutnya. Jadi tidak harus ribut, Tunggu saja guru
di dalam kelas, jangan berkeliaran, karena di kelas-
kelas sebelah juga peserta didik pada belajar. Jangan
menganggu peserta didik yang lain.

Adapun WIJ, kalau melihat peserta didik keluar
kelas pada saat pergantian jam, akan menegur. Cuma
menurut WIJ, kalau guru yang agak keras, saat guru
masuk peserta didiknya tidak ada saat pergantian jam,
guru bisa memberi poin. Sebab terlambat masuk saat
pergantian jam, karena aturannya tidak boleh
meninggalkan kelas selama pergantian. Itu cara meng-
atasinya, salah satunya, untuk melatih kepatuhan,
sehingga ke depannya mereka tidak mengulangi,
karena dikenakan poin. Hal senada diperkuat oleh
LUFT, bahwa tindakan sementara ini adalah sanksi
poin oleh guru yang berikutnya. Jika lebih dulu guru
yang masuk.
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(6) Saat Jam Istirahat
Pada saat jam istirahat agar peserta didik

meninggalkan kelas, maka sekolah menyediakan
kursi-kursi untuk para peserta didik agar bisa duduk-
duduk selama jam istirahat, atau bermain basket,
duduk di panggung dan ke kantin. Setiap saat me-
masuki jam istirahat, guru piket menghimbau
melewati mikrophone, meminta seluruh peserta didik,
dilarang berada di dalam kelas, dan seluruhnya harus
keluar kelas, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan di dalam kelas. Dihimbau juga agar
menggunakan waktu istirahat untuk ke WC, buang
air kecil, ke kantin. Pada saat istirahat, ada himbauan-
himbauan oleh guru pengawas, supaya peserta didik
jangan berada di dalam kelas. Namun demikian yang
namanya peserta didik, kadangkala tidak punya uang,
jadi tidak berbelanja, berada di dalam kelas.

Untuk mencegah agar peserta didik tidak berada
dalam kelas selama jam istirahat, selalu diingatkan
untuk keluar kelas melalui pengeras suara setiap
memasuki jam istirahat. Kadang-kadang Wakasek
Kesiswaan, guru pengawas, guru lainnya keluar
memantau kelas berkeliling berjalan. Kalau bertemu
dengan peserta didik yang masih berada di dalam
kelas, ditegur dan disuruh keluar. Tapi kalau guru
tidak memantau, peserta didik itu ada kadang-kadang
berada di dalam kelas. Sebenarnya pada saat rapat
sekolah, guru-guru sudah dianjurkan untuk tidak
hanya mengingatkan, tetapi menutup pintu saat
istirahat. Jadi kalau istirahat, semua peserta didik
keluar kelas, guru tidak boleh keluar duluan, guru
menunggu peserta didik keluar, setelah itu guru
menutup pintunya, baru gurunya ke kantor. Itu
semestinya yang diterapkan, mungkin sekarang guru
agak lupa, sehingga perlu diingatkan lagi. Mungkin
karena guru tidak sabaran menunggu, ingin cepat-
cepat minum. Jadi himbauan dilakukan melalui guru
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yang mengajar mendekati jam istirahat, mikrophone,
atau menutup pintu kelas.

Untuk tindakan menutup pintu kelas, setelah
seluruh peserta didik pada saat jam istirahat, hanya
dilakukan oleh Kepala Sekolah, LUTF dan ZA. LUFT
mengeluarkan anak semuanya, habis itu menutup
pintunya, sebanyak  15 kelas. Namun kadang-kadang,
tidak setiap saat, tidak mungkin, atau kepala sekolah
bisa juga. ZA biasanya mengeluarkan peserta
didiknya, setelah semua keluar dari kelas, baru ZA
keluar dan menutup pintunya. ZA diakui oleh LUFT
paling disiplin dalam urusan menutup pintu kelas
menjelang jam istirahat.

(7) Sholat Zuhur Berjamaah
Kegiatan pembinaan kepatuhan terhadap norma-

norma sekolah di sekolah untuk peserta didik
dilakukan juga dalam bentuk pelaksanaan sholat
zuhur berjamaah. Setiap menjelang sholat Zuhur selalu
diumumkan kelas yang akan bertugas melaksanakan
sholat zuhur berjamaah dengan guru pendamping dan
koordinator peserta didik. Jadwal sholat zuhur
berjamaah per kelas juga ditempelkan di tiap dinding
kelas.

Masing kelas-kelas diberikan jadwal, ditempel di
dalam kelas. Peserta didik laki-laki diharapkan
membawa peci pada hari melaksanakan sholat,
perempuannya membawa mukena. Kemudian ketika
mendapat giliran sholat, misalnya hari Senin,
pengawas harian mengingatkan kepada guru yang
mengajar pada jam terakhir. Jadi guru yang mengajar
jam terakhir membawa presensi ke tempat sholat atau
mesjid, lalu dilakukan presensi, jika perempuan
berhalangan, ya dicatat karena berhalangan.

Kemudian peserta didiknya ke mesjid, bisa juga
mengambil air wudhu di sekolah atau di mesjid. Guru
tetap mengawasi peserta didik pergi ke mesjid, saat
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pelaksanaan dan kembali ke sekolah. Guru mengawasi
perilaku ketertiban dari masuk ke mesjid sampai
kembali ke sekolah. Pengawasan selama pelaksanaan
sholat zuhur berjamaah, selain guru pendamping dan
mengajar jam terakhir, dilakukan juga oleh guru yang
menjadi imam dan guru yang berada di saf belakang.
Jika tidak mematuhi, peserta didik akan dipanggil.
Pembiasaan sekolah zuhur berjamaah sebagai bagian
dari pembinaan kebiasaan.

Setelah selesai sholat, jika ada peserta didik yang
menyimpang tidak masuk ke sekolah, maka pertama,
peserta didik itu dipanggil, ditegur, dan diberi nasihat.
Jika hal-hal demikian tidak juga mematuhi, peserta
didik akan dihukum dalam bentuk poin dan dijemur
di halaman, agar peserta didik jera. Sanksi yang
diberikan dari yang ringan dulu,  baru ke yang keras,
agar peraturan di sekolah mereka patuhi. Sholat adalah
pembentukkan karakter, memberikan penyegaran dan
pencerahan.

(8) Saat  Jam Pelajaran Terakhir
Pada saat jam terakhir untuk pembinaan

kepatuhan terhadap norma-norma sekolah ini pasti
selalu dilakukan, berupa pesan jangan sampai
melanggar tata tertib yang ada, contohnya pada saat
pulang sekolah. Kalau ingin kemana, diingatkan
bajunya harus diganti dulu, jangan sampai terjadi
peserta didik hingga hingga sore, masih pakai seragam
sekolah juga. Jadi ada pesan-pesan ke rumah dulu,
kalau mau jalan silahkan, ijin dengan orang tua,  ganti
baju. Kalau ada peserta didik yang merokok di luar,
tetapi masih memakai baju seragam sekolah, tindakan
pembinaan masih ada, karena masih memakai baju
seragam sekolah.

Pesan guru lainnya adalah berupa himbauan-
himbauan kepada peserta didik, supaya berdoa,
mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Nanti
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kalau pulang dari sekolah, hendaknya mengikuti tata
tertib berkendaraan di lingkungan sekolah, tidak
membuat suara kendaraan yang keras. Pulang ke
rumah dulu, jangan mampir-mampir. Kalau ada tugas
kelompok, ekstrakurikuler, kegiatan di sekolah,
pulang dulu, ganti pakaian, dan makan, sholat dan
bilang kepada orang tua kemana tujuannya, supaya
pihak sekolah tidak disalahkan. Kepada pihak orang
tua juga diberitahukan, kalau ada hal-hal yang
mencurigakan dari anak. Kalau anak pamit, katanya
ada kegiatan dan sebagainya, bila meragukan
disilahkan menelepon ke sekolah atau telepon ke HP
guru, supaya jelas keberadaan anak itu, kemana dia,
dan kegiatan apa. Guru sering mengingatkan itu
kepada peserta didik dan orang tua.

Sebelum peserta didik dan guru meninggalkan
kelas pada jam terakhir, seluruh peserta didik
membaca doa akhir belajar sebelum pulang. Doa awal
belajar dan doa akhir belajar ditempelkan di tiap
dinding kelas.

(9) Saat Pulang Sekolah
Saat pulang sekolah, guru pengawas atau piket

harian merekapitulasi presensi peserta didik dari buku
presensi dulu, sehingga ketahuan siapa yang tidak
hadir, sakit, ijin, yang tanpa keterangan. Semua itu
sudah terekam di buku catatan buku pengawas harian.
Saat peserta didik pulang, biasanya ada guru yang
menjaga di depan. Sekarang ada Satpam, peserta didik
yang biasanya pakai kendaraan, yang cepat-cepat itu,
ditegur, jangan sampai cepat-cepat dan suara
kendaraan jangan keras.

Pesan yang diberikan biasanya, setelah nanti
pulang, langsung pulang  ke rumah, jangan kemana-
mana. Kemudian meminta peserta didik agar berdoa,
mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Karena
pulangnya sama-sama masih di lingkungan sekolah,
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agar berkendaraan itu tidak harus dengan cepat, tapi
hati-hati dan pelan-pelan saja, sebab dikhawatirkan
akan menabrak peserta didik yang lain yang berjalan
kaki. Kemudian sampai di jalan raya juga harus hati-
hati. Pada intinya pesan yang disampaikan adalah hati-
hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai di
rumah, kemudian besok kita kembali lagi belajar di
sekolah.

Tindakan yang dilakukan pada saat pulang
sekolah adalah dalam rangka menjaga ketertiban,
supaya saat pulang itu berjalan tertib, tidak ada bunyi
kendaraan yang meraung-raung dan sebagainya.
Supaya juga jangan mengganggu lingkungan di
sekolah, terutama lingkungan masyarakat, supaya
tidak terganggu.

b) Kegiatan Mingguan
Kegiatan pembinaan kepatuhan terhadap norma-

norma sekolah di sekolah, tidak hanya dilakukan dalam
setiap hari, tetapi juga dilakukan secara mingguan.
Kegiatan pembinaan secara mingguan dilakukan sekolah
dalam kegiatan upacara bendera dan kegiatan  ekstra-
kurikuler yang bersifat wajib dan pilihan. Kegiatan
ekstrakurikuler yang bersifat wajib untuk seluruh peserta
didik kelas X adalah kegiatan pramuka. Sedangkan
kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat pilihan berdasar-
kan  bakat dan minat peserta didik, seperti seperti
bimbingan belajar komputer, PMR, UKS, Kelompok Studi
Islam, Paskibra, Seni Budaya dan Olahraga sesuai dengan
jumlah siswa peminatnya.

(1)  Upacara Bendera
Setiap hari Senin seluruh peserta didik diwajibkan

mengikuti upacara bendera. Upacara bendera
dimasukkan dalam mata pelajaran PKn dan Sejarah,
karena berkaitan dengan penanaman nilai-nilai dan
norma-norma patriotisme dan nasionalisme, yakni
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cinta tanah air, kebangsaan dan pembinaan menjadi
warga negara yang baik.

Upacara bendera di sekolah menjadi lebih urgen,
karena tidak hanya dijadikan sebagai parameter
pembinaan dan indikator karakter kepatuhan terhadap
nilai-nilai dan norma-norma yang dikehendaki
sekolah, juga menjadi salah satu strategi pembinaan
karakter kepatuhan terhadap norma-norma
kedisiplinan, ketertiban dan kerapian dalam Peraturan
Baris Berbaris (PBB). Sementara itu upacara bendera
juga merupakan salah satu kegiatan pengembangan
diri peserta didik yang bersifat rutin, melatih mereka
untuk patuh, tertib dan disiplin, walaupun di luar
peraturan. Di dalam upacara bendera ada peraturan
yang mengatur tentang upacara dilaksanakan. Berarti
peserta didik harus mematuhi cara berbaris dan
berpakaian, dan kegiatan upacara bendera itu adalah
bagian dari pengembangan diri untuk budaya tertib.

Sebelum pelaksanaan kegiatan upacara bendera
dimulai, selalu diawali dengan kegiatan membersih-
kan halaman oleh kelas-kelas piket kebersihan
didampingi oleh guru pendamping masing-masing.
Kadang-kadang dipelopori oleh kepala sekolah
sendiri, dengan mengajak peserta didik untuk
bersama-sama “gotong royong” membersihkan
halaman sekolah, sambil menegur peserta didik;
“Jangan masuk kelas, kalau dasi belum dipasang”. Kegiatan
ini dilakukan sekitar 10 menit sebelum upacara
bendera dimulai.

Sambil kegiatan kebersihan halaman sekolah
mendekati rampung, petugas satuan keamanan
bersama peserta didik yang menjadi petugas, nampak
menyiapkan podium dan mikrophone. Para guru di
ruang guru nampak bersiap-siap untuk mengikuti
upacara.

Ketika halaman telah bersih, sebagian peserta
didik  ada yang berkumpul di halaman sekolah. Bel
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berbunyi, kemudian terdengar suara Wakasek
Kesiswaan; “Peserta didik turun ke lapangan, persiapan
barisan. Masing-masing ketua kelas diharapkan mengatur
barisannya. Diharapkan petugas kelas II IPS1 siap di tempat
yang sudah ditentukan”.

Para peserta didik mengatur barisan dengan
jajaran barisan dari paling kanan barisan pengurus
OSIS, kelas XII, XI hingga kelas X. Jajaran barisan
peserta didik ini telah diatur sendiri oleh kepala
sekolah pada waktu upacara bendera pertama kali,
agar upacara berjalan tertib. Selama peserta didik
mengatur barisan, Kepala sekolah mengatakan:”Siapa
yang tidak tertib, silahkan meninggalkan barisan atau
kelasnya”. Peserta didik mengambil tempat masing-
masing berjajar paling sebelah kanan para pengurus
OSIS, dengan komandan ketua OSIS. Pakaian seragam
upacara pengurus OSIS berbeda, yakni baju warna
merah campur hitam, sedangkan warna celana dan rok
sama dengan peserta didik kebanyakan. Jajaran
berikutnya adalah ketua-ketua kelas XII, XI dan X
berdampingan dengan barisan kelasnya, mulai
mengatur diri dalam kelompok kelas masing-masing
untuk mengikuti upacara bendera. Kepala sekolah,
para guru dan staf tata usaha telah berdiri berjajar di
tempat yang telah ditentukan. Sementara peserta didik
yang tidak lengkap atribut pakaian seragam untuk
mengikuti upacara, serta merta membentuk barisan
di depan ruang dewan guru, di sebelah kanan peserta
upacara.

Para petugas kelas II IPS1 dengan selempang kain
putih berjalur merah  dari punggung kiri ke bagian
pinggang kanan, telah menyiapkan diri untuk
menjalankan tugas menjadi pelaksana upacara
bendera hari Senin 02 Agustus 2010. Peserta didik
perempuan sebagai  petugas protokol meminta para
ketua kelas menyiapkan  kelasnya masing-masing.
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Para ketua kelas menyiapkan barisan kelasnya masing-
masing.

Pemimpin upacara kemudian memasuki lapangan
upacara. Selanjutnya penghormatan oleh peserta
upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling
kanan. Kemudian para ketua kelas melaporkan
kesiapan barisannya kepada pemimpin upacara.

Kemudian Pembina Upacara memasuki tempat
upacara dan menaiki podium. Dilakukan peng-
hormatan umum kepada Pembina Upacara. Pemimpin
upacara selanjutnya melapor kepada Pembina Upacara
bahwa upacara bendera siap dilaksanakan. Pembina
upacara menerima laporan itu, dan meminta segera
dilaksanakan. Pemimpin upacara kembali ketempat.

Pengibaran Bendera akan dilaksanakan. Petugas
pengibar bendera bersiap-siap membawa bendera ke
tiang tempat untuk menaikkan bendera. Petugas
berbaris membawa bendera untuk siap dinaikkan.
Petugas melaporkan, bendera siap dikibarkan.
Penaikan bendera dilaksanakan sambil diiringi oleh
kelompok paduan suara, peserta didik kelas II IPS1
yang ditugaskan secara khusus menyanyikan lagu In-
donesia Raya untuk mengiringi penaikan bendera.
Para peserta upacara  memberikan penghormatan
dengan bersikap khidmat,  rapi dan tertib. Setelah
acara penaikan bendera, petugas pengibar bendera
kembali ke tempat semula.

Acara selanjutlah adalah Mengheningkan cipta
dipimpin oleh Pembina Upacara diikuti oleh seluruh
peserta upacara. Kemudian acara Pembacaan Teks
Pembukaan UUD 1945 oleh peserta didik yang di-
tugaskan. Acara berikutnya Pembacaan teks Pancasila
oleh Pembina Upacara, yaitu Wakasek Kesiswaan.
Peserta didik pembawa map berisi teks Pancasila
menyerahkan kepada Pembina Upacara, kemudian
berdiri di sebelah kiri Pembina Upacara. Pembina
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Upacara membaca teks Pancasila diikuti peserta
upacara. Setelah teks Pancasila dibacakan Pembina
Upacara, kemudian diserahkan kepada petugas
pembawa map, dan kembali ke tempat semula.

Kemudian dilanjutkan kepada acara Pembacaan
Janji Siswa dibacakan oleh peserta didik yang
ditugaskan. Janji Siswa yang dibacakan pada intinya
adalah
(1) Taqwa terhadap Tuhan YME, Abdi terhadap Tanah

Air dan Bangsa, Setia kepada Pancasila dan UUD
1945;

(2) Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru,
serta menjunjung tinggi derajat dan martabat
sekolah;

(3) Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal
masa depan bangsa.

(4) Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan
(5) Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda

Indonesia yang bertanggung jawab

Setelah acara Pembacaan Janji Siswa, dilanjutkan
dengan Amanat Pembina Upacara, peserta upacara
diistirahatkan. Pemimpin upacara memberi komando
istirahat kepada peserta upacara, peserta upacara
dalam posisi istirahat. Pembina Upacara
menyampaikan amanat.

Amanat yang diberikan oleh para Pembina
Upacara dalam kegiatan Upacara Bendera, antara lain
intinya  adalah :
(a) Penilaian terhadap pelaksanaan upacara, khusus-

nya terhadap petugas pelaksana pengibar bendera
dan penyanyi lagu Indonesia Raya, diingatkan
untuk jangan sampai salah, yaitu memakai selem-
pang untuk petugas upacara dimulai dari
punggung sebelah kiri dan jatuhnya ke kanan,
pengaturan baris agar lebih bagus dan rapi
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ditentukan oleh ketua kelas, peserta didik yang
tidak lengkap atribut pakaian seragam upacara,
sudah diingatkan, jangan tertinggal lagi, peserta
masih ada saja yang bicara,

(b) Mengingatkan sekolah adalah Wawasan Wiyata
Mandala sebagai tempat pendidikan dan keluarga
besar, dan segala sesuatu yang terjadi di sekolah
hendaknya dimusyawarahkan.

(c) Penilaian terhadap kebersihan kelas agar dilakukan
tidak hanya oleh kelompok petugas, juga pribadi
peserta didik, berkaitan juga kerapian di setiap
kelas. Pada setiap kelas ada tim penegak disiplin
untuk mengawasi teman-temannya di kelas. Jadi
apabila ada pelanggaran-pelanggaran, tim tersebut
akan bersedia mencatatnya.

(d) Karena di negara kita bermacam-macam agama,
maka di sekolah ini adalah kesempatan untuk
saling mengenal dan toleransi. Sikap toleransi,
artinya saling menghargai, saling menghormati
antar sesama pemeluk agama. Pada dasarnya
semua agama dan Pancasila mengajarkan saling
menghargai dan saling menghormati sesuai dengan
ajaran agamanya.

Amanat-amanat yang disampaikan nampaknya
pada awalnya adalah memberi penilaian terhadap
pelaksanaan upacara, khususnya kepada para petugas
pelaksana dan pengaturan kerapian barisan, yang
menekankan pentingnya posisi ketua kelas. Hal
lainnya adalah mengingatkan peserta didik yang tidak
lengkap atribut seragam upacara, kerapian, adanya tim
penegak disiplin dari peserta didik di tiap kelas yang
mencatat setiap pelanggaran dalam buku laporan yang
diserahkan setiap minggu ke wali kelas. Akhirnya
meminta kerapian dan kerapian sesuai dengan
kesepakatan yang telah ditandatangani peserta didik
dan orang tua, sebagai pelaksanaan tugas dan
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kewajiban yang baik dari keluarga besar sekolah, demi
kebaikan bersama. Selain itu amanat juga mengarah
pada pembiasaan budaya pengembangan diri berupa
budaya tertib, bersih, sopan dan keteladanan melalui
upacara. Hal lainnya adalah pentingnya untuk
mengenal dan saling toleransi dalam melaksanakan
ajaran agama bagi pemeluk agama masing-masing,
khususnya di bulan Ramadhan dan tadarus Al Qur’an
dan Kitab suci.

Peserta upacara disiapkan oleh pemimpin
upacara, acara berikutnya pembacaan doa. Doa
dibacakan oleh petugas berdasarkan naskah doa yang
telah disiapkan.

Acara berikutnya adalah laporan pemimpin
upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara
bendera telah selesai. Dilanjutkan dengan peng-
hormatan umum. Setelah itu Pembina upacara
meninggalkan podium. Setelah itu dilakukan
penghormatan peserta upacara kepada pemimpin
upacara dipimpinkan pemimpin pasukan paling
kanan.

Barisan upacara tidak dibubarkan. Acara
dilanjutkan dengan penyampaian pengumuman dan
lain-lain. Acara penyampaian pengumuman dan lain-
lain tidak selalu dilaksanakan, karena tidak ada
pengumuman yang disampaikan. Jadi acara
penyampaian pengumuman dan lain-lain tergantung
ada tidaknya yang ingin disampaikan.

Materi pengumuman yang disampaikan antara
lain adalah prestasi-prestasi yang dicapai peserta didik
sekolah dan para peserta didik tersebut diminta maju
ke depan berdiri di hadapan peserta upacara. Para
peserta didik yang berprestasi menerima piagam,
plakat, hadiah uang tunai dan penghargaan, serta
mendapat tepukan tangan dan sorak-sorai yang
meriah dari peserta upacara.  Pengumuman lainnya
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adalah prestasi peserta didik yang tidak pernah
melanggar tata tertib dan berpakaian paling rapi, serta
peserta didik yang suka melanggar kepatuhan dan
berpakaian paling tidak rapi. Para peserta didik
tersebut diminta maju ke depan di hadapan peserta
upacara. Peserta didik yang tidak pernah melanggar
tata tertib dan berpakaian paling rapi diberi peng-
hargaan. Sementara peserta didik yang berpakaian
paling tidak rapi dan suka melanggar kepatuhan diberi
sanksi dengan dijewer telinganya oleh kepala sekolah,
kemudian diminta mencat pagar sekolah.

Setelah selesai acara pengumuman dan lain-lain,
dengan sedikit pengarahan dan nasihat maupun
himbauan oleh pimpinan sekolah, maka Upacara
Bendera selesai, pasukan dibubarkan oleh pemimpin
pasukan masing-masing, atau kadang-kadang
dibubarkan sendiri oleh pimpinan sekolah. Misalnya
oleh Wakasek Kesiswaan barisan dibubarkan
berdasarkan kerapian dan ketertiban barisan, yang
paling rapi, baru dibubarkan. Kemudian diberitahu-
kan untuk petugas upacara kelas XII IPS2 agar
disiapkan untuk minggu depan.

Setiap selesai Upacara Bendera dilakukan
pembicaraan mengenai hasil penilaian terhadap kelas
yang melaksanakan upacara bendera, di antaranya
suara kelompok paduan suara yang sumbang. WIJ,
memperlihatkan buku yang berisi beberapa indikator
penilaian, antara lain kesesuaian antara lagu yang
dinyanyikan dengan penaikan bendera hingga ke
puncak tiang bendera dan hasil yang dicapai kelas-
kelas yang telah melaksanakan upacara bendera.
Direncanakan pada tanggal 17 Agustus 2010 akan
diumumkan kelas yang memenangkan pelaksana
upacara bendera terbaik. Sekolah akan memberikan
hadiah kepada para kelas pemenang, berupa berupa
uang, misalnya dibelikan jam dinding untuk kelas,
biasanya berupa perangkat peralatan kelas.
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(2) Kegiatan Ekstrakurikuler
Latar belakang dilaksanakannya kegiatan

ekstrakurikuler adalah supaya peserta didik ada
kesibukan dan menambah keterampilan, melatih
sikap, dan menyalurkan bakat-bakat ke arah yang
positif.

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, terdiri dari
dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat wajib
dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat
wajib, artinya wajib diikuti oleh semua peserta didik
yang baru masuk sekolah, yaitu kelas X. Sedangkan
kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat pilihan
berdasarkan jumlah peminatnya.

Setiap kegiatan ekstrakurikuler ada presensinya,
dan dicatat guru pembina/pelatih, kemudian
dilaporkan ke  wali kelas. Guru pembina ataupun guru
pelatih diberi honor untuk transportasi. Laporan
berupa presensi peserta didik mengikuti kegiatan
merupakan bukti dari kegiatan yang dibina dan
dilakukan peserta didik.

(a) Kegiatan Ekstrakurikuler yang Bersifat Wajib
Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib

adalah Pramuka. Latar belakang diwajibkan
peserta didik yang baru, yakni kelas X di sekolah
adalah  bermula dari input peserta didik kemarin
yang berasal dari sekolah yang beragam, dan sistem
penerimaan yang tidak menyeleksi asal sekolah dan
kemampuan anak. Berdasarkan itu, maka begitu
ada di sekolah, terutama supaya sama pemaham-
an tentang disiplin, kepatuhan terhadap tata tertib,
dan lain sebagainya.

Parameter pembinaan dan indikator
kepatuhan terhadap norma-norma sekolah di
sekolah, salah satunya adalah dalam PBB. PBB
ditanamkan setiap hari Senin, untuk mengarahkan
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kepada tujuan dan misi pada kedisiplinan. Karena
itu pramuka menjadi salah satu program
pengembangan diri. Peserta didik diwajibkan
dalam arti pramuka itu kegiatannya bersifat
mendidik. Mengingat banyak peserta didik yang
baru yang dianggap kurang disiplin. Kurang
disiplin tentang penanaman nilai-nilai Pancasila,
nilai KeTuhanan YME, dan segala macam. Untuk
itu dalam pramuka, terutama dalam persiapan
kemah bersama juga dilakukan pelatihan
ketertiban, kerapian dan sebagainya, seperti
menaruh barang rapi dalam aturan-aturan, dalam
satu kelompok, tidak boleh sembarangan.

Selain itu pramuka adalah untuk memberikan
bekal dasar-dasar pembinaan baris berbaris,
kemudian bisa merasakan bagaimana tidur di
kemah, terbiasa membantu orang di perkemahan,
membantu orang dan menolong diri sendiri.
Kaitannya dengan pembinaan kepatuhan adalah
ketertiban, keberanian, kemandirian, mengatur diri
sendiri.

Kegiatan pramuka  adalah dalam rangka
mengaktualisasikan filosofis pramuka, yaitu
“Kudarmakan baktiku” karena kepala sekolahnya
seorang pramuka sehingga jadi mengimbas kepada
guru-guru dalam bentuk tanggung jawab, komitment,
pengabdian. Di dalam kepramukaan ada istilah kode
kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka
merupakan janji atau  komitmen dari pramuka, di
antaranya adalah Satya Pramuka dan Dharma
Pramuka. Satya Dharma Pramuka adalah kode
moralnya, yang menyebutkan di antaranya, berjanji
menjalankan kewajiban terhadap Tuhan YME dan
negara Republik Indonesia, menolong sesama
makhluk hidup, ikut membangun masyarakat,
yang terakhir itu menepati Dasa Dharma. Dasa
Dharma Pramuka ada 10, di antaranya disiplin,
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berani, setia, rajin, berani dan gembira yang di-
kembangkan di dalam pramuka. Dari aktualisasi
filosofi dan kode moral pramuka diyakini sepenuh-
nya peserta didik sebagai anggota pramuka tidak
mungkin melanggar norma sekolah.

Pramuka adalah kegiatan ekstra yang dipilih
sebagai kegiatan pelatihan yang sifatnya massal.
Dilaksanakan selama 12 kali latihan, setiap sore
Jum’at dari jam 15.00-17.30. Biasanya dimulai pada
bulan Agustus, biasanya sampai Januari, 6 bulan.
Kegiatan pramuka bermacam-macam berupa
pelatihan kepribadian dalam artian penanaman
norma, seperti etika Pancasila, mengajarkan
kedisiplinan melalui peraturan dan  latihan baris
berbaris, meletakkan barang dan berpakaian,
keterampilan melalui tali temali, kreativitas melalui
taraf kecakapan khusus, kepemimpinan berbicara
di depan umum, permainan-permainan yang
menekankan tanggung jawab dan kebersamaan,
dalam rangka untuk kesadaran melaksanakan Dasa
Dharma. Kemudian Minggu pertama Januari
dilaksanakan 2 malam kemah di bumi perkemahan
sungai Ulin Banjarbaru. Kemah bersama, wali-wali
kelas X, guru dengan peserta didik. Di dalam
kegiatan berkemah bersama itu banyak alat
pendidikan. Misalnya, berkemah, masak bersama,
kemudian api unggun, juga sebagai bagian dari
evaluasi terhadap peserta didik. Kemah bersama
merupakan alat pendidikan untuk menciptakan
kebersamaan dalam kedisiplinan. Kegiatan kemah
bersama sudah menjadi kebiasaan dalam setiap
tahun.

Di sekolah, kegiatan pramuka benar-benar
difasilitasi oleh sekolah. Selain disediakan sanggar
khusus untuk pramuka dengan segala peralatan
untuk kegiatan pramuka, dan anggaran juga
disediakan. Oleh karena itu kegiatan pramuka yang
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dilaksanakan di sekolah, bukan kegiatan sambilan,
tetapi merupakan kegiatan resmi, karena sudah
berstatus Gudep Pramuka 185-186 sejak tanggal 17
Maret 1988 berdasarkan Surat Keputusan Kwartir
Cabang. Karena itu setiap hari Sabtu, setiap peserta
didik diwajibkan memakai seragam pramuka
lengkap dengan kacu merah putih di sekolah, dan
secara berkelanjutan melaksanakan peringatan
HUT Pramuka Nasional dan HUT Gudep
Pramukanya dengan diisi upacara bendera, lomba
PBB dan Kemah bersama mengundang gudep
pramuka SMP-SMP. Di sekolah mempunyai komit-
men, untuk melaksanakan peringatan HUT
Pramuka dengan upacara bendera sama seperti
upacara bendera biasa. Pelaksanaan upacara
bendera itu adalah dalam rangka semacam alat
pendidikan, yaitu pendidikan kepemimpinan,
karena dalam upacara  ada yang memimpin, ada
yang menjadi pengatur. Jadi tumbuhlah jiwa-jiwa
kepemimpinan dalam kegiatan upacara hari
pramuka.

Berdasarkan pengalaman empiris guru,
apabila peserta didik menjadi anggota pramuka,
BAH yakin sepenuhnya bahwa anak itu tidak
mungkin melanggar norma sekolah, selain itu
mereka bisa diandalkan untuk menjadi panutan
peserta didik di sekolah, karena telah melalui
pendidikan kepemimpinan melalui pramuka. Dari
kegiatan pramuka inilah muncul anggota inti dari
paskibra, pengurus dan aktivis OSIS, serta aktivis
kegiatan ekstrakurikuler lainnya. ASR menge-
mukakan bahwa dalam kegiatan pramuka
diajarkan tentang kepemimpinan, kedisiplinan dan
moral dengan sistem kakak asuh yang disinergikan
ke dalam sistem kelas di sekolah. Guru sebagai
pembina, Alumni sebagai Asisten Pembina, kelas
XII sebagai Dewan Pangku Adat, kelas XI sebagai
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Dewan Kerja Ambalan, dan kelas X sebagai Tamu
Penegak.

Pramuka selain menjadi ajang untuk
memperoleh bibit pemimpin dan teladan serta
motor-motor penggerak di sekolah, termasuk
dalam hal kepatuhan, juga menjadi tempat
mengikat alumni untuk selalu tetap berperan serta
dalam kegiatan di sekolah. Caranya adalah menjadi
alumni menjadi pembina pramuka di sekolah,
sehingga alumni selalu turut serta dalam kegiatan
sekolah, termasuk saat berkemah tadi, banyak
alumnus yang masih aktif sebagai pramuka, datang
berhadir. Dengan acara demikian ikatan alumni
dengan sekolah tidak putus.

(b) Kegiatan Ekstrakurikuler yang Bersifat Pilihan
Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat pilihan

dilaksanakan berdasarkan jumlah peserta didik
yang berminat. Kepada peserta didik ditawarkan
beberapa kegiatan ekstrakurikuler, kemudian
peserta didik memilih berdasarkan minat mereka,
dengan prioritas jumlah peminat terbanyak, maka
kegiatan ekstrakurikulernya diadakan dan pem-
binanya disediakan. Kegiatan-kegiatan ekstra-
kurikuler yangdilaksanakan adalah Bimbingan
Belajar Komputer, PMR, UKS, Kantin Kejujuran,
Kelompok Studi Islam, Pramuka, Paskibra, Seni
Budaya dan Olahraga.

Kegiatan Bimbingan Belajar Komputer
dilaksanakan di laboratorium komputer dengan
materi keterampilan-keterampilan untuk meng-
gunakan komputer dan program-program teknis
perkantoran, seperti Microsoft word, ecxel dan
power point, dengan guru pembina/pelatih.
Kegiatan dilaksanakan pada setiap sore Rabu.

Kegiatan PMR digabungkan  dengan UKS,
pelatihan dilaksanakan di lapangan sekolah dan di
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ruang UKS. Materi latihan meliputi pertolongan
pertama tandu cepat, khususnya pada kecelakaaan
dan untuk orang sakit dan kecelakaan serta
keterampilan membalut luka di bagian-bagian
badan. Pelatihnya dari PMR Darah Kota
Banjarmasin dan guru pembina kegiatan PMR dan
UKS. Kegiatan latihan dilaksanakan pada setiap
sore Kamis.

Kegiatan Seni dan Budaya meliputi  Seni Musik
(Band), Seni Tari dan Seni Rupa diadakan untuk
menyalurkan nilai-nilai seni dan psikomotor
peserta didik. Seni tari terdiri dari seni tradisional
Banjar seperti tari Tirik Lalan dan tari Japin Sigam
sebagai tari kelompok. Seni rupa adalah keteram-
pilan menata jilbab berupa materi pembelajaran
menghias jilbab dengan seni payet yang menarik
dan punya nilai jual. Kegiatan dilaksanakan hari
Senin setelah jam sekolah selesai sekitar 1 jam,
dibina oleh guru pembina. Latihan Seni Musik
(Band) diadakan di studio musik di sekolah sendiri
pada hari Kemis, Jum’at dan Sabtu pada sore hari.
Irwinsyah selain sebagai pembimbing, pengelola
juga pengajar mata pelajaran seni.

Kantin kejujuran dimasukkan ke dalam
kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari
pelatihan nilai dan perilaku jujur untuk peserta
didik. Kegiatan kantin kejujuran dilaksanakan
dalam bentuk kantin dengan jual beli tanpa ada
pengawasan. Namun pengelolaan diserahkan
kepada peserta didik yang terdiri dari petugas
administrasi dan keuangan, yang ditangani oleh 3
orang masing-masing dari OSIS dan Pramuka.
Kantin dibuka setiap waktu istirahat. Untuk
menjadi petugas Kantin Kejujuran diseleksi melalui
nominasi para peserta didik dari wali kelas dan
disepakati oleh para guru didasarkan pada
keteladanannya dalam sikap dan perilaku  di kelas.
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Kegiatan Kelompok Studi Islam dibina oleh
guru agama, dengan kegiatan pada setiap sore
Jum’at, berupa ceramah agama, membaca Al
Qur’an, Maulid Al Habsyi, dan melaksanakan
Shalat Jenazah untuk lingkungan masyarakat di
sekolah, yang anggota keluarga meninggal dunia.
Kegiatan Shalat Jenazah sudah menjadi kontrak
tidak tertulis antara sekolah dengan warga
masyarakat. Jika ada anggota warga masyarakat
yang meninggal dunia, sekolah mengerahkan
peserta didik kelas XII untuk melaksanakan shalat
jenazah.

Kegiatan olah raga terdiri dari basket ball, ten-
nis meja dan cheer leader. Kegiatan Basketball
dilaksanakan di lapangan basket ball sekolah pada
setiap sore Rabu, Kamis dan Sabtu. Kegiatan latihan
tennis meja dilaksanakan pada tiap sore pada jam
16.00-18.00. Sedangkan latihan cheerleader
dilaksanakan di luar sekolah, yakni di gedung
khusus latihan cheer leader “Benoa” selama 2 kali
seminggu. Pada hari Selasa sore.

Kegiatan paskibra pelatihannya dilaksanakan
hanya pada hari-hari peringatan hari-hari nasional,
seperti Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan
dan Hari HUT Pramuka Nasional dan HUT Gudep
Pramuka 185-186.

Setiap kegiatan ekstrakurikuler ada
presensinya, dan dicatat guru pembina/pelatih,
kemudian dilaporkan ke  wali kelas. Guru pembina
ataupun guru pelatih diberi honor untuk
transportasi. Laporan berupa presensi peserta didik
mengikuti kegiatan merupakan bukti dari kegiatan
yang dibina dan dilakukan siswa.
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c) Kegiatan Tengah Bulanan
(1) Jum’at Imtaq

Jum’at Imtaq dilaksanakan dengan rangkaian
kegiatan yang terdiri dari kegiatan untuk peserta didik
Muslim dan Nonmuslim. Kegiatan untuk peserta didik
Muslim berlangsung di halaman sekolah sekaligus
lapangan Basketball. Suasana duduk peserta didik dan
para guru ditata seperti pengajian agama layaknya
dalam masyarakat Banjar. Para peserta didik duduk
bersaf-saf terpisah antara peserta didik laki-laki dan
perempuan. Peserta didik lelaki di sebelah kanan
menghadap panggung tempat dewan guru duduk,
sedangkan peserta didik perempuan posisinya di
sebelah kiri. Kepala sekolah, penceramah dan dewan
guru duduk bersama-sama di panggung menghadap
para peserta didik.

Acara Jum’at  Imtaq diawali dengan persiapan
pelaksanaan, pengaturan duduk peserta didik,
kadang-kadang dikoordinir oleh WIJ. Kepala sekolah
sudah duduk di panggung bersama WIJ. Rangkaian
acara dari kegiatan Jum’at Imtaq terdiri dari;
Pembukaan; Pembacaan Istigfar untuk kaum
Muslimin dan Muslimat; Pembacaan surah Yasin
berjamaah dipandu FIT ; Pembacaan doa setelah
tadarus Surah Yasinan oleh FIT, dan Pengumuman
hasil gerakan infaq oleh WIJ dengan perolehan hasil
Jumát yang lalu tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp.209.900,
jumlah seluruh Rp.1.609.500. Menurut LUFT, hasil
infaq peserta didik dikumpulkan dan dihitung oleh
Seksi Keagamaan OSIS sekolah, ditulis dalam buku
jumlah infaq per minggu. Kemudian diserahkan ke
WIJ, untuk selanjutnya diserahkan kepada yang
berhak, peserta didik yang tidak mampu. Untuk
mencari peserta didik yang tidak diserahkan para
peserta didik di kelas masing-masing, kemudian
nominasinya dilaporkan ke wali kelas, dan Wakasek
mengkonfirmasi siapa yang berhak.
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Acara berikutnya setelah pengumpulan hasil
infaq. Peserta didik yang bertugas mengumpulkan
infaq, terdiri petugas lelaki dan petugas perempuan.
Petugas lelaki mengumpulkan infaq di kalangan
peserta didik lelaki, sedangkan peserta didik
perempuan di area peserta didik perempuan.
Pengumpulan infaq sambil diiringi pembacaan
shalawat Badar.

Berikutnya acara pencerahan diisi dengan kuliah
tujuh menit (kultum). Kegiatan ceramah kultum
pencerahan dilakukan oleh guru secara bergiliran. Inti
materi ceramah kultum antara lain tentang Sholat itu
adalah tiang agama; Amalan setelah sesudah sholat;
Fadillah istigfar setelah sholat; Segala sesuatu harus
didasarkan pada ilmu. Ilmu utama dalam segala-
segalanya. Orang beriman dan berilmu diangkat
derajatnya oleh Allah. Ilmu harus diamalkan, termasuk
mata pelajaran di sekolah; Ayat yang berkaitan dengan
kewajiban menjalankan ibadah puasa; Peserta didik
diharapkan selain menjalankan puasa, juga
menjalankan ibadah yang lain, tadarus, tarawih, witir,
tahajud, ditambah sholat-sholat lain, menjaga mata,
dan lain-lain yang berkaitan dengan fenomena remaja
dalam menjalankan puasa, serta menjalankan tugas-
tugas yang diberikan sekolah selama bulan Ramadhan;
dan Tugas-tugas yang diberikan sekolah dalam bentuk
satu format, isilah format itu dengan jujur, jadi yang
dipentingkan adalah kejujuran dalam mengisi form
tugas yang diberikan. Diisi setiap hari. Hasilnya dinilai
sebagai bagian dari penilaian dalam komponen
penilaian mata pelajaran.

Penutupan acara Jum’at Imtaq untuk peserta didik
Muslim dilakukan dengan membaca Hamdallah.
Kemudian dilanjutkan kegiatan pembersihan
lapangan, dari kertas koran dan alas yang dipakai
peserta didik duduk, kemudian mereka masing-
masing masuk ke dalam kelas masing-masing.
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Kegiatan peserta didik Nonmuslim dalam Jum’at
Imtaq dilaksanakan bertempat di ruang tamu guru,
masing-masing membaca Kitab Suci masing-masing,
yaitu siswa yang beragama Katolik, Protestan, Budha
dan Hindu. Siswa Katolik dan Protestan membaca
Kitab Injil, siswa Budha membaca Kitab Paritta Suci,
siswa Hindu membaca Kitab Panca Yajna. Di meja
terletak daftar hadir siswa yang membaca kitab suci.

(2) Senam Kesegaran Jasmani
Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)

diselenggarakan tiap setengah bulan sekali pada hari
Jum’at kedua dan keempat. Kegiatan dimulai dengan
persiapan, pelaksanaan dan kadang-kadang
pengarahan dari kepala sekolah dan wakil kepala
sekolah.

Rangkaian acara SKJ dimulai dengan persiapan
dilakukan oleh Pa Wiji dengan meminta peserta didik
untuk berbaris di lapangan, dan mengatur peserta
didik untuk berbaris dengan rapi dalam barisan
disertai perintah lencang kanan, dan minta peserta
didik berbaris rapi dan tertib. Kemudian dilaksanakan
SKJ, para guru dan peserta didik bersama-sama
melaksanakan SKJ dengan rapi dan tertib sambil
mengiringi lagu. Lagu-lagu pengiring cenderung
sesuai dengan selera dan trend anak muda dari pop
hingga dangdut. Selanjutnya setelah selesai SKJ,
kepala sekolah memberikan arahan, antara lain;
Penyelesaian SPP; Kenderaan harus tertib parkirnya,
kalau tidak diberi sanksi dikempesi bannya; Peserta
didik yang tidak hadir dari awal masuk liburan
Ramadhan hingga sekarang, diberi sanksi beli buku
Tafsir Al Qurán; Kegiatan pramuka bila tidak hadir
diberi sanksi Rp.15.000 (atau beli barang senilai itu);
Meminta kendaraan yang tidak sesuai tempatnya
dipindahkan ke tempat yang disediakan, diberikan
waktu 1 menit, bila terlambat didenda. Barisan peserta
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didik dibubarkan berdasarkan kelas dengan kriteria
kerapian dan ketertiban.

d) Kegiatan Bulanan adalah Pengumuman Kelas Terbersih
dan Terkotor

Pengumuman biasanya dilakukan secara terbuka di
saat selesai upacara bendera hari Senin pada waktu acara
pengumuman dan hal-hal yang lain. Penilaian dilakukan
oleh wakil kepala sekolah beserta dewan guru melalui
penilaian setiap hari. Indikatornya didasarkan pada
jumlah jenis dan klasifikasi bentuk sampah yang
ditemukan di kelas serta kelengkapan peralatan di kelas.
Kelas yang terbanyak ditemukan jenis dan klasifikasi
sampah dan ketidaklengkapan perangkat di kelas,
ditetapkan sebagai kelas terkotor, dan menerima bendera
hitam yang diserahkan oleh kepala sekolah kepada oleh
ketua kelas di dampingi seluruh siswa kelas tersebut.
Sedangkan kelas terbersih menerima bendera putih
bergaris biru dari kepala sekolah melalui ketua kelas di
dampingi seluruh siswa kelas itu, karena memperoleh
skor terendah. Bendera kelas terkotor ditempelkan di
dinding bagian luar dari kelas terkotor selama setengah
bulanan, demikian juga kelas terbersih.

Indikator penilaian kelas terbersih dan terkotor
beserta skor yang dijadikan patokan untuk penilaian
oleh dewan guru sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 4.2
INDIKATOR PENILAIAN KELAS TERBERSIH DAN

TERKOTOR SERTA SKOR YANG DIPEROLEH
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Sumber : Sanksi Khusus Gerakan Bersih (GGB) SMA KORPRI, 2007

Pada bendera kelas terbersih dengan latar putih
bergaris pinggir biru langit, tertulis “ KELAS TERBERSIH
(biru) SEKOLAH  (merah) SELAMAT DAN SUKSES
WARGANYA SENANG KEBERSIHAN (biru) ditempel
di dinding luar kelas, ucapan selamat. Sedangkan bendera
kelas terkotor dengan latar hitam, dengan tulisan: “KELAS
TERKOTOR (putih)  (kuning) WARGANYA MALAS
BERSIH-BERSIH, SUPAN BANAR LAH, [Malu Sekali ya,
bahasa Banjar] (Putih)”, disindir secara halus dalam
bahasa Daerah, agar lebih dirasakan oleh peserta didik
dari kelas kotor, dan kelas yang lain agar jangan sampai
menjadi kelas terkotor.

Kelas yang berprestasi sebagai kelas terbersih
memperoleh hadiah dari sekolah dan kelas terkotor
mendapat sanksi. Hadiah yang diperoleh untuk kelas
terbersih berupa penghargaan bisa uang untuk membeli
peralatan kebersihan atau peralatan kelas, maupun benda
peralatan kebersihan dan peralatan kelas. Jika mampu
mempertahankan tiga bulan berturut-turut, maka akan
dapat makan gratis untuk 5 orang putra/putri yang
diundi wali kelas. Apabila masih dapat mempertahankan
selama satu semester ( 6 bulan berturut-turut), maka akan
dapat makan gratis untuk 10 orang putra/putri yang
diundi wali kelas.
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Kelas terkotor selain menerima bendera hitam, juga
mendapat sanksi berupa kegiatan gotong royong di sore
hari membersihkan lingkungan sekolah, dan berupa
denda uang untuk membeli perlengkapan gotong royong.
Kegiatan ini bertujuan menanamkan kepatuhan peserta
didik para norma kebersihan dan kompetisi yang sehat
dan demokratis dengan iming-iming hadiah dan sanksi
berupa hukuman.

e) Kegiatan Tahunan Pelepasan dan Pengukuhan Lulusan
Sekolah Berbasis Nilai Budaya Lokal

Salah satu kegiatan sekolah yang “ikon”nya dan satu-
satunya di Kalimantan Selatan adalah kegiatan pelepasan
dan pengukuhan lulusannya yang dibalut dengan nilai-
nilai budaya lokal. Acara tersebut dinamai” Upacara
Tradisi Mandi-mandi 7 Kembang Setaman Pelepasan dan
Pengukuhan Sekolah”. Suasana acara ditata dengan simbol-
simbol bernuansa nasionalisme (pernak-pernik bendera
merah putih) dan budaya Banjar (hiasan daun kelapa, kembang
sarai, pernik air guci dan kain sasirangan). Acara dihadiri
oleh pengurus Yayasan  dan pejabat (yang pernah meng-
hadiri Wakil Gubernur, Wakil Walikota, Kepala Dinas
Pendidikan Kota Banjarmasin, dan tokoh masyarakat di
lingkungan sekolah), seluruh orang tua wali didampingi
peserta didik kelas XII, para panitia, terdiri dari aktivis
OSIS dan pramuka, dan peserta didik kelas X dan XI, juga
dihadiri oleh beberapa wartawan televisi dan surat kabar
di kota Banjarmasin.

Sebelum acara dimulai para peserta didik kelas XII
yang akan dilepaskan dan dikukuhkan membubuhi tanda
tangan dan kesan di kain baliho yang disediakan di
pinggir lapangan tempat upacara, tepatnya ditempatkan
pada gawang futsal.

Rangkaian Upacaranya terdiri dari Pembukaan,
Pengumuman 10 Lulusan Terbaik Sekolah; Penyerahan
Piala dan Bonus Uang Rp 1 juta Rupiah kepada Lulusan
Berprestasi 5 orang dari aspek Akademik dan 5 orang dari

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah



154

Dr. H. Sarbaini, M.Pd

aspek Nonakademik (aktivis OSIS, Pramuka, juara dalam
berbagai lomba dan lain-lain) didampingi orang tua oleh
Pengurus Yayasan dan Pejabat; Penyerahan Bantuan
sebagai Wujud Rasa Syukur dan Terima Kasih serta
Kepedulian Orang Tua Siswa yang Lulus Tahun 2010
sebesar Rp. 25.785.000,- untuk pemasangan batu batas
press jalan, halaman dan pintu gerbang, diterima oleh
Pengurus Yayasan dan diserahkan kepada Kepala Sekolah
dari perwakilan orang tua, yaitu ibu Sessi.

Acara Pengukuhan; Barisan peserta didik disiapkan
oleh pemimpin upacara; Peserta didik menyanyikan lagu
Indonesia Raya; Peserta didik berdoa; Pembacaan Ikrar
Putera Indonesia di bawah Bendera Merah Putih dituntun
Kepala Sekolah disaksikan oleh para undangan; Seorang
peserta didik memegang ujung bendera Merah Putih
dengan tangan kanan dan menaruh di dada sebelah kiri,
peserta didik lainnya menaruh tangan kanan ke dada
sebelah kiri. Acara pengukuhan selesai.

Acara prosesi adat tradisi pengukuhan di sekolah.
Sambil diiringi lagu Syukur, satu persatu peserta didik
melewati pintu gerbang yang dihiasi daun kelapa,
kemudian mencium bendera Merah Putih, dengan posisi
siap menuju ke panggung tempat pengurus Yayasan dan
pejabat duduk. Secara bergiliran pengurus Yayasan dan
pejabat mengalungkan pita merah putih tanda
pengukuhan ke leher peserta didik satu demi satu. Setelah
menerima kalungan pita merah putih di lehernya, satu
demi satu peserta didik melepaskan baju seragamnya dan
menaruh pada box yang telah disediakan. Baru kemudian
menemui orang tuanya yang duduk ditempat yang telah
disediakan untuk melakukan acara minta maaf, mohon
ampun dan mohon keikhlasan antara orang tua dan anak,
sambil saling cium dan peluk, bahkan sampai saling
menangis antara orang tua dan anaknya.

Berikutnya acara mandi-mandi dengan 7 kembang
setaman. Dalam proses acara mandi-mandi ini disediakan
drum-drum plastik berisi air yang telah ditiup dengan
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bacaan shalawat bercampur dengan kembang setaman,
dan 5 ayunan dari kain sarung batik aneka warna
berhiasan anyaman daun kelapa muda aneka bentuk khas
Banjar (halilipan, burung) dan kembang berenteng (terdiri
mawar, melati, dan kenangan), ayunan dibagian tengah
diberi simbol perahu berkepala angsa.

Satu persatu peserta didik dengan memakai kaus olah
raga didampingi orang tuanya, di antaranya terdapat
saudaranya memasuki tempat mandi-mandi. Peserta
didik lalu duduk di ayunan, kemudian dimandikan oleh
ayah dan atau ibunya dengan air 7 kembang setaman,
setelah itu, wali kelas, guru biasa, dan guru agama juga
memandikan. Sebelumnya ikut memandikan Pengurus
Yayasan, Pejabat, Kepala sekolah. Dalam prosesi acara
mandi-mandi itu masih terlihat adanya suasana haru
sambil terisak-isak sang anak dimandikan orangtuanya.

Setelah acara mandi-mandi, peserta didik kemudian
berkumpul di satu tempat disemprot dengan air oleh
mobil pemadam kebakaran. Acara yang paling seru
adalah kepala sekolah, SRH, dan ARS dibawa oleh para
peserta didik untuk bersama-sama disemprot dengan air
oleh mobil pemadam kebakaran. Akhirnya kepala sekolah
SRH, dan ARS basah kuyup dan tertawa-tawa di tengah
kerumunan peserta didiknya diguyur air semprotan
mobil pemadam kebakaran. Acara yang seru lagi adalah
setelah seluruh peserta didik menjalani acara mandi-
mandi adalah rebutan amplop kelulusan di tengah
guyuran air semprotan, masing-masing mencari amplop
yang berisi kartu tanda lulus atas namanya. Para peserta
didik yang menemukan amplopnya dari berisi peng-
umuman bahwa dia lulus, ada yang menari-nari,
berjingrak-jingrak kegirangan, saling berpelukan, bahkan
ada peserta didik yang melakukan sujud syukur di tengah
lapangan. Para peserta didik yang lulus kemudian
berbaris rapi, di antaranya terdapat peserta didik yang
menempelkan kartu tanda lulus di dahinya. Setelah
peserta didik rapi berbaris, mereka kemudian disalami
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dan diberi ucapan selamat oleh Pengurus Yayasan,
Pejabat, Kepala sekolah dan para guru. Peserta didik
menerima ucapan selamat dan mencium tangan  Pengurus
Yayasan, Pejabat, Kepala sekolah dan para guru.

Dampak dari kegiatan ini adalah selama bertahun-
tahun kegiatan pelepasan dan pengukuhan lulusan
sekolah, tidak pernah peserta didiknya melakukan aksi
corat-coret pakaian seragam dan pawai motor di jalanan.
Sedangkan baju seragam peserta didik yang lulus,
sebagian disumbangkan ke panti asuhan dan untuk
peserta didik yang tidak mampu di sekolah. Dampak
lainnya dikondisikannya peserta didik untuk minta
ampun, mohon maaf dan bersujud di hadapan orang
tuanya sebelum mereka dimandikan dengan air 7
kembang setaman oleh orang tuanya. Sehingga menurut
RID, ada orang tua yang bersyukur sekali, karena anaknya
tidak sempat melakukan hal itu, tetapi dengan acara ini,
ada kesempatan anak untuk minta ampun, saling
memaafkan dengan penuh keikhlasan.

5) Kegiatan Pembinaan Kasuistis
a) Peserta Didik Alpa

Peserta didik ERN alpa selama 7 hari setelah liburan
tahun ajaran sekolah, sehingga memperoleh poin 75,
hampir mendekati 100. Kalau poin 100 akan dipindahkan.
Wali ERN dipanggil ke sekolah. ERN bersama wali dan
ibu datang ke sekolah. KS dan ZA meminta keterangan
kepada wali ERN, kenapa ERN selama 7 hari tidak masuk.
Ternyata ERN tersebut sakit di rumah orangtuanya di
Banjarbaru, tetapi tidak memberi kabar. Menurut KS kalau
sakit, ada aturannya, kemudian KS menawari pindah ERN
ke Banjarbaru, supaya dekat ibunya, karena selama ini
dia tinggal di tempat adik ibunya di Banjarmasin, namun
ERN tidak mau, karena alasan sekolah di sini sudah
nyaman, cocok dengan guru-guru dan kawan-kawan
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bagus dan baik, termasuk pa ZA, dan sekolah memberi
perhatian kepada peserta didik.

Pada hal KS hanya ingin mengetahui ERN benar-
benar tetap hendak sekolah di SMA ini atau tidak, maka-
nya ditawarkan untuk pindah di depan orang tuanya.
Ternyata di depan orang tuanya, ERN tetap berkeinginan
di sini saja. Akhirnya disepakati sekolah tidak jadi
memberikan surat pindah, karena poinnya masih belum
mencapai 100. Sementara walinya sepakat, kalau ERN
tidak hadir lagi, bisa ditelepon ke nomor HP yang
diberikan oleh ERN, dan ERN dinasihati kalau sakit
hendaknya memberi kabar, kalau tidak melalui surat,
menggunakan HP.

b) Peserta Didik Mutasi Alpa
ZD bersama ayahnya dipanggil ke kantor guru oleh

tim monitoring peserta didik mutasi. ZD selama 7 hari
hari alpa, 1 alpa hari Senin, jumlah poin 85. Sudah
dinasihati sejak 5 hari alpa, tetap tidak hadir sampai 7
hari. Tim monitoring, sudah ke rumah (home visit)
mencari ZD, tapi ZD tidak ada, ayah dan ibunya tidak
ada juga di rumah. Kemudian menemui ibu ZD berjualan
di pasar,  minta ZD dan ayahnya ke kantor besok.

Tim monitoring menjelaskan kalau tidak ada
masalah, ZD bersama ayahnya tidak akan dipanggil ke
sekolah. Tim monitoring bertanya kepada ZD apa ada
yang mengganggunya di kelas, di luar kelas, dan di jalan.
ZD menjawab tidak ada masalah. Kalau tidak ada
masalah, kenapa beberapa hari ini menyimpang tidak
sampai ke sekolah. Tim monitoring bertanya kepada
ayahnya ZD, pa bagaimana ini? Ayah ZD mengatakan
bahwa ZD kemarin pergi ke sekolah. Padahal ZD sudah
berjanji tidak boleh bolos. Kepala Sekolah masuk dan
melihat tim monitoring menangani ZD dan ayahnya.
Kepala Sekolah menambahkan kemarin yang memasuk-
kan ZD siapa pa. Ayah ZD menjawab, keluarga. Kepala
Sekolah menegaskan, makanya itu, kemarin kan ada yang
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menjamin. Ketika ditanya lagi ZD menjawab, terlambat
bangun. Tim monitoring bertanya ke ayah ZD, bapak
bangunkan ZD. Ayah ZD membangunkan ZD. Tapi or-
ang tua ZD lebih dahulu berangkat, ayahnya pekerja dok
kapal dan ibunya ke pasar. Jadi tinggal ZD sendirian di
rumah, berpakaian seragam sekolah, dikira orang tuanya
ZD pergi ke sekolah, ternyata pergi ke rumah temannya.
Setelah ditanya lebih lanjut sampai ayah ZD ikut bertanya,
akhir ZD mengakui setelah dari rumah temannya, ZD
ternyata pergi ke warnet main game. Padahal ZD minta
motor baru dibelikan, HP dibelikan, sementara
orangtuanya tidak punya HP. Ketika Tim monitoring
menghubungi ZD, HP dinonaktifkan, akhirnya dilakukan
home visit dan menemui ibu ZD di pasar.

Tim monitoring menanyakan kepada ZD bagaimana
supaya turun ke sekolah. Ayah ZD juga menanyakan
bagaimana caranya. Sebab sekali lagi, ZD bisa
diberhentikan oleh Kepala Sekolah, karena tidak mau
diatur juga di SMA ini. Tim monitoring mencontohkan 2
orang karena kasus-kasus akibat kecanduan main game
di internet,  dan ayahnya 3 kali dipanggil, karena tidak
mematuhi tata tertib, terpaksa diberhentikan. Akhirnya
ayah ZD menanyakan kepada ZD, supaya ZD aktif
sekolah dan ayahnya bisa bekerja. RID, sekretaris tim
monitoring menambahkan kasihan ayah ZD. RD juga
menanyakan kepada ZD, bagaimana pemecahan
masalahnya. Akhirnya ayah ZD mengambil inisiatif,
untuk mengambil HP dari ZD, agar sekolah bisa
melaporkan kondisi ZD di sekolah nanti, selanjutnya ayah
ZD akan mengantar ZD ke sekolah pakai motor,
sementara motor dipakai ayah ZD mengantar dan
menjemput ZD, tugas-tugas PR yang belum dikerjakan
diminta ayahnya untuk bertanya dengan teman-teman di
kelas. RD meminta ZD agar bersedia diantar ayahnya ke
sekolah pakai motornya. ZD mengangguk tanda setuju.

RD mencatat ke dalam buku monitoring per-
masalahan ZD ke warnet Barito Belitung. Supaya kasus
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pemanggilan berikut apakah sama dengan kasus ini.
Dilakukan pembinaan dulu apakah ZD masih mengulangi
atau tidak, ini pemanggilan pertama. Masih lagi nanti
kedua, sampai 250 nanti dikembalikan. Hal ini
diberitahukan kepada ZD. ZD mengangguk tanda setuju.
Kemudian RID minta ZD minta ampun sama ayahnya,
sambil bersalaman, dan berjanji jangan mengulang lagi.
RID mengatakan sekolah percaya ZD akan baik. Ayah ZD
dan menyalami RID  dan ZA, kemudian ayah ZD permisi
meninggalkan sekolah, dan ZD kembali ke kelas.

c) Peserta Didik Tidak Beremblem Lokasi Kelas Seharusnya
DV. Peserta didik yang baru naik ke kelas XII IPA2,

masuk sekolah tidak memakai emblem lokasi kelas XII,
tetapi masih memakai emblem lokasi kelas XI. Setelah
melapor ke ibu SK. Ibu SK, guru piket menangani DV,
yang bersangkutan  dipanggil, disuruh sendiri mencari
buku point pelanggaran. Saat mencari daftar tata tertib
yang dilanggar DV nampak ragu membalik-balik daftar
poin pelanggaran, kemudian wakil kelasnya SRK
membantu menegaskan poin tata tertib yang dilanggar,
selanjutnya DV menulis sendiri tata tertib yang dilanggar
dan poin yang diperoleh, lagi-lagi dibantu oleh SRK
menghitung kumulatif poin yang dilanggar. Saat DV
menulis di buku poin pelanggaran, guru piket tetap
mengawas. Sementara RID berinisiatif menelepon ibu DV,
tetapi telepon ibu DV tidak menyahut. Setelah menulis
point pelanggaran di buku point (tata tertib yang di-
langgar, jumlah point yang diterima, menandatanganinya
dan tanda tangan guru yang menanganinya) emblem
yang dipakai dirobek dengan silet, dan diminta untuk
diganti dengan emblem kelasnya esok hari. Setelah itu
DV diberi tanda boleh masuk kelas.

d) Peserta Didik Tidak Lengkap Atribut Pakaian Upacara
Ibu Guru Piket, SRH, RM, guru BP dan M.FIT

menangani beberapa peserta didik kelas X, dan XII yang
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ikut upacara tetapi tidak lengkap atribut pakaiannya
(tidak memakai topi, dasi, ikat pinggang, dan tali sepatu,
sepatu yang seharusnya). Peserta didik yang tidak
lengkap atribut pakaian upacara membentuk barisan
sendiri dengan posisi menghadap barisan peserta upacara
membelakangi kantor dewan guru. Hampir semuanya
peserta didik kelas X.

Setelah upacara mereka ditangani dengan cara
menulis tata tertib yang dilanggar dalam buku kasus dan
buku point pelanggaran dalam blanko yang tertulis nama
mereka sendiri, dan nomor tata tertib yang dilanggar,
jumlah poin negatif yang diterima dan ditandatangi oleh
mereka dan guru yang menangani. Kemudian diberi
tanda masuk kelas oleh guru piket.

e) Peserta Didik Tidak Rapi Di kelas
RID, diawal kegiatan belajar memeriksa kerapian

berpakaian peserta didik, hanya satu peserta didik yang
bajunya kedodoran, diminta RID untuk dirapikan.
Sedangkan yang dilakukan LUF adalah pertama,
mengecek dan memeriksa peserta didik dulu, peserta
didik disuruh berdiri, yang dicek adalah baju. Kalau ada
yang tidak rapi, harus dirapikan dulu. Menurut LUF, itu
untuk ketertiban kelas, supaya rapi berpakaian, bersih,
rambut, semuanya. Jadi kalau gurunya nanti mengajar
suasananya dirasa enak.

SOF, langsung menegur dan menasihati peserta didik
perempuan yang berpakaian kurang rapi, ikat pinggang
melorot. Peserta didik yang ditegur membetulkan ikat
pinggang. Peserta didik tersebut ditugasi menyapu
koridor kelas. Di dalam kelas seorang peserta didik
perempuan juga ditugasi  membersihkan meja guru dan
menatanya.

f) Peserta Didik Tidak Tuntas Menyapu
Ibu DY, guru yunior memberikan sanksi kepada

kelas, karena tugas menyapu di kelas tidak tuntas dan
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guru masuk kelas, peserta didik masih cengar-cengir.
Seluruh kelas diminta berbaris di depan kantor guru di
bawah sinar matahari. Di antara para peserta didik ada
yang menggerutu, bergumam mengeluarkan perkataan
berupa protes kepada guru,  sambil masuk ke dalam
barisan.

Seorang guru perempuan yang agak senior berdiri
di depan pintu guru meminta peserta didik diam dan
menyusun barisan dengan rapi, namun masih tetap saja
ada yang menggerutu. Beberapa lama kemudian terjadi
dialog antara ibu DY dan peserta didik, dan ibu DY
menyuruh peserta didik perempuan masuk ke kelas untuk
membersihkan kembali kelasnya. Peserta didik lelaki
disuruh berbaris rapi lagi, di antaranya ada yang masih
mengerutu bernada protes. Ibu DY meminta peserta didik
lelaki yang bertugas menyapu, berbaris di depan barisan
siswa lainnya. Namun di antara peserta didik petugas
penyapu masih saja ada yang mencoba memprotes
tindakan ibu DY.

Seorang ibu guru senior, SK keluar dari kantor guru,
dan menegur peserta didik yang ribut bicara. Seluruh
peserta didik yang berbaris diam. Ibu SK minta kepada
peserta didik untuk mengerjakan apa yang disuruh ibu
DY. Seorang peserta didik bergumam dan terdengar
suaranya, kalau saya salah, seharian saya mau saja
dijemur. Peserta didik kemudian sepi dan berbaris rapi,
mengerjakan apa yang diminta ibu DY. Ketua kelas minta
barisan dirapikan dan betul-betul berbarisnya.

Datang kepala sekolah menanyakan kepada ibu DY,
apa masalahnya, peserta didik mulai ramai berbicara.
Kepala sekolah kemudian menanyakan kepada peserta
didik apa masalahnya. Terjadi dialog antara kepala
sekolah dan peserta didik di hadapan ibu DY dan peserta
didik lelaki kelas XII IPS2. Setelah berdialog antara kepala
sekolah, ibu DY dan peserta didik lelaki kelas XII IPS2,
ditemukan masalahnya, terdapat kesalahan peserta didik
karena memprioritaskan tugas melaksanakan Upacara
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Bendera, sehingga tugas menyapu kelas tidak tuntas, dan
berjanji tidak mengulanginya, ibu DY bersedia masuk asal,
tugas menyapu dituntaskan sehingga kelas bersih. Karena
kedua pihak sepakat, akhirnya kepala sekolah meminta
peserta didik lelaki membantu peserta didik yang telah
lebih dulu menyapu menuntaskan kebersihan kelasnya,
sementara ibu DY menyusul belakangan, hingga kelas
bersih, dengan diberi waktu 10 menit.

g) Peserta Didik Terlambat Masuk Sekolah Jam Pertama
Ibu SRH, selaku guru piket bertugas antara lain

adalah membacakan pengumuman agar peserta didik
mohon masuk kelas pada jam pertama; memanggil kelas
yang bertugas untuk membersihkan halaman sekolah;
memanggil peserta didik petugas piket, menangani kasus
pelanggaran tata tertib di sekolah.

Terlihat 4 peserta didik lelaki terlambat masuk
sekolah. Mereka duduk di luar pagar yang terkunci,
sementara di dalam para peserta didik di kelas membaca
Al Qurán dan Kitab Suci lainnya. Sedangkan  kelas
petugas kebersihan masih membersihkan halaman
sekolah. Setelah para peserta didik selesai membaca Al
Qurán dan Kitab Suci lainnya, kelas petugas kebersihan
rampung membersihkan halaman sekolah, para peserta
didik yang terlambat dibukakan pintu pagar dan disuruh
masuk oleh Satpam. Ke 4 peserta didik mendorong mo-
tor masuk ke dalam lingkungan sekolah, dan menaruh
motor di depan pintu kantor ruang guru, kemudian
masuk menghadap ibu SRH guru piket.

Penanganan oleh ibu SRH, menerima 4 peserta didik
yang terlambat, kemudian ibu SRH mencatat 4 peserta
didik yang terlambat dalam buku kasus siswa terlambat,
berupa hari, tanggal, kasus, nama peserta didik. Selanjut-
nya ibu SRH menanyakan alasan terlambat dan kasus
terlambat yang keberapa. Alasan terlambat karena bangun
kesiangan, karena malamnya main domino, dan orang tua
kurang perhatian. Di antara peserta didik itu ada yang
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baru pertama kali, tetapi ada juga yang sudah mencapai
4 kali. Menurut ibu SRH,peserta didik yang sudh 4 kali
terlambat, akan dipanggil orangtuanya ke sekolah. Ibu
SRH kemudian memberi nasihat kepada mereka, agar bisa
mengatur waktu, supaya jangan terlambat lagi.

Kemudian ke 4 peserta didik itu mencari buku poin
masing-masing dan mencatat sendiri butir tata tertib yang
dilanggar dan skor poin negatif yang diperoleh, menulis
tanggal dan menandatangani. Setelah masing-masing
menandatangani, kemudian ibu SRH menandatangani.
Setelah 4 peserta didik menandatangi tanda bukti
pelanggaran di buku poin, baru 4 peserta didik diberikan
kartu tanda diijinkan memasuki kelas oleh ibu SRH. 4
peserta didik itu kemudian mendorong motornya menuju
tempat parkir, setelah memarkir motornya, masing-
masing masuk ke dalam kelas.

h) Perserta Didik Terlambat Mengikuti Upacara Bendera
Hari Senin

Lima orang peserta didik terdiri dari 3 siswa dan 2
siswi disuruh oleh ZA berdiri di tengah halaman sekolah
dekat ring basket, dengan posisi berdiri memberi hormat.
Kemudian SRK mendatangi ke 5 orang itu di tengah
lapangan. ZA minta SRK mengawasi. ZA memberitahu
SRK bahwa peserta didik itu terlambat datang, kemudian
tidak ikut upacara, tadi menunggu di luar pagar. ZA
memberi sanksi kepada mereka untuk dijemur satu jam
pelajaran dulu. Menurut SRK itu supaya adil agar
merasakan lelah dan panasnya di waktu mengikuti
upacara bendera, dan agar menjadi jera.

Alasan mereka terlambat karena membantu ibu
berjualan soto ayam di pasar, cuci-cuci piring sampai jam
07.00, dan sering sudah terlambat; karena rumah jauh dan
mengantar adik di MTs dekat SMA ini, namun baru
pertama;  bangun kesiangan, sering terlambat. Sedangkan
2 peserta didik perempuan terlambat, karena bangun
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kesiangan, akibat kelelahan pulang piknik dari Pantai
Takisung.

Setelah mereka satu jam dijemur, ke 5 peserta didik
tersebut, dicatat dalam buku kasus oleh pengawas harian,
ibu SRK, dan mereka menulis sendiri kasus dan poin
negatif yang diperoleh mereka di dalam buku poin
masing-masing. Akhirnya mereka diberi kartu ijin
mengikuti pelajaran jam ketiga.

6) Kerjasama dengan Alumni
Pada dokumen program kerja sekolah dikemukakan

bahwa kerja sama dengan alumni dilakukan dalam
pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, seperti Paskibra,
Pramuka,dan pelaksanaan kegiatan HUT sekolah pada setiap
tahunnya. Hal demikian telah dilaksanakan dalam kegiatan-
kegiatan nyata di sekolah.

Dalam berbagai kegiatan, alumni sekolah dilibatkan,
khusus sebagai pelatih dalam melatih anggota paskibra dan
ikut serta terlibat sebagai pembimbing dalam Upacara
Proklamasi. Alasan keterlibatan alumni ini adalah peduli,
tanggung jawab, memberikan semangat kepada peserta didik
di sekolah.

Selain itu alumni juga berperan dalam acara Gerak Jalan
Santai yakni  memandu peserta didik dalam barisan, men-
dokumentasi dan ikut bersama dengan pakaian cenderung
hitam-hitam dan tidak memakai seragam, hanya Junaidi yang
memakai seragam olah raga sekolah.

Alumni juga ikut berperan serta dalam Festival Kreasi
Musik (Pentas Musik sekolah) namun dengan posisi lebih
banyak sebagai pembimbing adik-adiknya yang menjadi
panitia, namun peran juga berarti karena memberikan
nasihat-nasehat dan pengalaman-pengalaman yang telah
mereka lakukan dalam pelaksanaan peristiwa tersebut.

Dalam Kemah Bersama pramuka, sebagai bagian dari
kegiatan pramuka, khususnya peserta didik kelas X, alumni
juga aktif berperan sebagai asisten pembina, sehingga ikatan
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alumni menjadi lebih kuat dengan sekolah, kepala sekolah,
guru dan peserta didik aktivis pramuka, dalam hubungan
sosio-emosional organisasi pramuka.

7) Kerjasama dengan Orang Tua
Kerjasama dengan orang tua dalam program kerja

sekolah antara lain meliputi peran sertanya sebagai mitra
sekolah dalam pembinaan peserta didik. Sehingga dalam
pembinaan kepatuhan terhadap norma-norma sekolah di
sekolah di sekolah, orang tua juga dilibatkan. Orang tua mulai
dilibatkan kerja samanya saat penerimaan peserta didik baru,
yaitu dengan dikenalkannya tata tertib sekolah, terutama
kepada orang tua yang berkeinginan agar anaknya dididik
secara baik dan disiplin. Panitia penerimaan peserta didik
yang baru menjelaskan secara umum mengenai keberadaan
tata tertib di sekolah dan kepatuhan yang dikehendaki oleh
sekolah kepada peserta didik. Khususnya kepada peserta
didik mutasi yang pindah ke SMA ini amat ditekankan
keterlibatan, bahkan jaminan dari orang tuanya terhadap
anaknya agar mematuhi tata tertib sekolah, dan menanda-
tangani kesediaan untuk mematuhi Tata Tertib Sekolah.

Setelah anaknya diterima menjadi peserta didik di
sekolah, sekolah berkeinginan tata tertib tidak hanya
diketahui oleh peserta didik, tetapi juga oleh orang tua. Or-
ang tua kemudian diundang dalam acara sosialisasi Visi, Misi,
dan Tata Tertib Sekolah. Dalam acara itu kepala sekolah
menjelaskan Visi, Misi dan Tata Tertib Sekolah, dan kepada
masing-masing orang tua diberi seberkas Tata Tertib sekolah.
Setelah acara sosialisasi, para orang tua diminta kepala
sekolah untuk mempelajari Tata Tertib Sekolah bersama
anaknya, untuk kemudian ditandatangani sebagai tanda
persetujuan.

Selain itu pelibatan kerjasama orang tua di sekolah terjadi
pada saat pembagian rapor dan penggalangan dana untuk
pembangunan sekolah. Hal-hal demikian tidak berbeda
dengan sekolah-sekolah lainnya. Namun yang khusus adalah
dalam penanganan anaknya yang bermasalah di sekolah.
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Dalam setiap penanganan peserta didik bermasalah yang
memenuhi jumlah poin 75, maka orang tua dipanggil ke
sekolah. Orang tua dalam hal ini, tidak hanya dilibatkan,
tetapi ikut diminta mengambil peran dalam memecahkan
permasalahan anaknya, sampai pada akhirnya mengambil
pilihan terhadap cara pemecahan bersama anaknya. Kepala
sekolah dan para guru kebanyakan memberi contoh, arahan,
dan pilihan, sedangkan inisiatif pengambilan keputusan
ditentukan oleh orang tua bersama anaknya yang
bermasalah.

Pelibatan yang menyentuh perasaan haru bagi orang tua
dan anaknya adalah pada saat acara pelepasan dan
pengukuhan melalui acara mandi-mandi 7 kembang setaman.
Sebelum melalui prosesi acara mandi-mandi, orang tua dan
anak, melakukan acara sujudan, anak meminta maaf dan
mohon ampun kepada orang tuanya,sedang orang tuanya
memaafkan anaknya, kadang-kadang sambil bertangisan
antara orang tua dan anak. Baru setelah itu orang tua
memandikan anaknya yang duduk di ayunan. Pada saat
acara memandikan itu, nampak beberapa peserta didik
memperlihatkan wajah haru ketika dimandikan oleh ayah
dan atau ibunya dengan air 7 kembang setaman.

8) Pandangan Output Proses Peserta Didik Kelas XII
a) Peserta Didik Kategori Patuh dan Berprestasi

MA. Peserta didik kelas XII IPS3 dan IR. Peserta didik
kelas XII IPA2 adalah peserta didik terbaik S sekolah
Tahun 2010 dalam hal kerapian pakaian dan tingkah laku.
MA merasa bangga dan IR merasa senang.

Latar belakang memilih SMA ini sebagai sekolah
lanjutan setelah SMP menurut MA memang niatnya ingin
masuk SMA ini, karena terbaik pembelajaran dan
disiplinnya. Informasi itu diperoleh dari teman-teman dan
angkatan terdahulu, SMA ini disiplinnya bagus. Semen-
tara IR juga menguatkan bahwa SMA ini disiplinnya
tinggi, informasinya juga dari orang-orang.
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Menurut MA seorang peserta didik memang harus
patuh pada norma-norma sekolah sekolah, karena dengan
kepatuhan peserta didik bisa menaati semua peraturan,
sehingga terbiasa dengan kedisiplinan dan peraturan
tersebut. Sedang IR mewajibkan peserta untuk mematuhi
peraturan, agar terbentuk perilaku yang bijaksana,
terampil, jujur, dan ulet serta diutamakan untuk
pembentukan karakter.

MA mematuhi tata tertib di sekolah merupakan hal
yang sudah terbiasa dari rumah, demikian juga IR
terutama dalam berpakaian rapi. Oleh karena itu MA
tidak membenarkan peserta didik tidak mematuhi norma-
norma sekolah di sekolah, karena sekolah punya aturan,
dan harus dipatuhi, dengan mematuhinya, kita tidak akan
mendapat pelanggaran, juga karena takut dengan
hukuman-hukuman. IR juga menghendaki agar peserta
didik patuh dan tunduk terhadap norma-norma sekolah,
tidak melanggarnya, hal demikian menurut IR karena
takut dihukum dan malu sama teman-teman dan malu
sama guru. Demikian juga MA, menyatakan malu sama
teman, dan karena ingin menjadi baik. Jadi tujuan me-
matuhi norma-norma sekolah sekolah adalah memberi-
kan yang terbaik untuk sekolah, menjadi contoh atau
teladan kepada teman yang lain bagaimana disiplin tinggi,
terutama dalam berpakaian rapi. Menjadi contoh bagi
teman-teman yang lain adalah suatu kebanggaan. Bangga
menjadi seseorang yang dicontoh.

Hubungan guru dengan MA dan IR, baik, komunikasi
lancar, sering menerima pelajaran disiplin dari guru. Guru
memberitahu misalnya, kalau berpakaian rapi, harus
mematuhi peraturannya. Guru di sekolah sudah dianggap
sebagai orang tua sendiri, apa yang diperintahkan oleh
guru, harus tunduk dan patuh. Guru merupakan peng-
ganti orang tua di sekolah. Guru yang dianggap sebagai
orang tua bagi IR adalah LUFT, sedangkan MA
menganggap hampir semua guru, namun yang paling
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akrab adalah RID. Guru yang dianggap paling lembut
adalah RID, dan yang ditakuti adalah KS.

b) Peserta Didik Mutasi
MHI. Peserta didik kelas XII IPS1, anak yatim, ibu

penjual bensin eceran di tepi jalan. Dulu sekolah di sebuah
SMA swasta di Banjarmasin. Pindah ke SMA ini karena
dikategorikan “macal” (bahasa Banjar, bandel), seperti
bercanda terus di dalam kelas, ditegur guru, diam, nanti
bercanda lagi, sering keluar masuk kelas, karena jam
pelajaran kosong, sering terlambat karena ingin bersama-
sama teman, saling menunggu, akhirnya terlambat.

Bedanya antara di SMA dulu dengan SMA ini,
menurut MHI tidak bercanda lagi di dalam kelas, tidak
bisa keluar masuk kelas, sepertinya ingin tetap di dalam
kelas saja, terlambat sekolah juga mulai berkurang, tapi
masih ada juga terlambat. Perubahan perilaku MHI di
SMA ini adalah karena niat, yaitu pada dasarnya MHI
hendak berubah, di SMA yang dulu karena pengaruh
teman, sekarang merasa malas bergaul dengan teman-
teman, jadi MHI menjadi orang yang “bahinip” (berdiam
diri saja). Perubahan MHI adalah didasari keinginan
sendiri, karena kasihan dengan orang tua, ayah MHI telah
meninggal, tinggal ibunya membiayai MHI sekolah
dengan berjualan bensin eceran di tepi jalan. Menurut
MHI, kepada siapa lagi ibu berharap, jadi MHI memikir-
kan dirinya saja. Kesadaran untuk berubah sebenarnya
sudah mulai tumbuh di SMA yang dulu. Ketika mau
berubah ternyata dinyatakan naik pindah. Pindahlah ke
SMA KORPRI, yang kata orang-orang SMA berdisiplin.

Pandangan MHI terhadap guru-guru di SMA ini
adalah baik, terutama suasana guru yang mengajarnya
menyenangkan, kadang serius, kadang bercanda, happy-
happynya ada juga, hampir semua guru yang mengajar
seperti itu. Guru yang paling favorit menurut MHI adalah
kepala sekolah, meskipun MHI dan teman-temannya di
kelas pernah dijewer kepala sekolah, karena kelasnya
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mendapat predikat kelas terkotor. Setelah itu kelas MHI
tidak pernah mendapat gelar kelas terkotor lagi.

Latar belakang MHI menjadi peserta didik yang
patuh adalah adanya kesadaran ingin merubah diri karena
kasihan sama ibunya. Hal demikian dilakukan dengan
tujuan ingin membahagiakan orang tua, supaya orang tua
senang. Karena itu MHI melakukan koreksi diri dan
memperhatikan terhadap kesalahan apa yang dibuatnya,
serta membenarkan bahwa peserta didik harus mematuhi
norma keteriban di sekolah, karena merupakan kewajiban
sebagai peserta didik, karena takut dan juga kesadaran
sendiri. Namun menurut MHI, perubahan dari tidak
patuh menjadi patuh adalah karena kesadaran sendiri.
MHI juga tidak membenarkan peserta didik boleh
melanggar norma-norma sekolah di sekolah, karena hal
itu merupakan perbuatan yang salah. Sebab peraturan
sekolah tidak boleh dirubah, kecuali sekolah itu punya
sendiri. Namun menurut ID, perubahan pada MHI terjadi
karena MHI dan ibunya dipanggil ke sekolah, kemudian
kepada MHI diberikan pandangan tentang kondisi ibunya
yang sendirian membiayai MHI sekolah dengan berjualan
bensin eceran di tepi jalan. Tidak kasihan kamu MHI
dengan keadaan ibu yang demikian, demikian menurut
ID kepada MHI. Sejak itu mulai terlihat adanya indikasi
perubahan perilaku MHI menjadi peserta didik yang
patuh.

TN. Peserta didik kelas XII IPS3. Anak Perwira Polisi
di Polda Kalsel. Dulu pernah sekolah di 2 SMA Negeri di
Banjarmasin. Kasus kepindahan TN adalah selalu
terlambat, dan menurut RID, sering tidak masuk sekolah,
karena bangun malandau (kesiangan), tidak bisa tidur lebih
awal, biasanya landung (larut malam). Setelah pindah ke
SMA ini, TN menjadi rajin hampir jarang tidak masuk
sekolah. Ayah TN selalu menghubungi RID tentang
keberadaan TN di sekolah, dijawab RID, TN ada saja di
sekolah. Ayah TN amat berterimakasih sekali, karena
perilaku TN sebelumnya di 2 SMA Negeri dalam hal
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bersekolah, tidak seperti di SMA ini. TN tidak pernah lagi
bangun kesiangan dan sering masuk sekolah.

Menurut pandangan TN, guru-guru di SMA ini, baik,
baiknya adalah suka menggaduhi (memperhatikan), kalau
TN tidak hadir, dicari, kalau masuk kelas, guru,
khususnya RID selalu bertanya, mana TN?  Karena itu
TN berketetapan ingin bersekolah di SMA ini sampai bisa
lulus sekolah, dan tidak ingin pindah sekolah lagi.
Menurut TN, guru yang suka memperhatikannya adalah
RID, wali kelas TN dan suka mencari TN di kelas.

Menurut TN, dia mematuhi peraturan di sekolah,
jarang terlambat dan sering masuk sekolah, bukan karena
takut, tetapi benar-benar mau sekolah, benar-benar ingin
baik, demi masa depan. Selain itu di sekolah merasa
nyaman, karena kegiatan pembelajarannya santai dan
guru-gurunya baik penuh perhatian. Menurut RID, TN
adalah kategori peserta didik yang perlu perlakuan
lembut, penuh perhatian dan butuh pusutan (belaian), TN
sudah bosan dengan perlakuan keras. Kalau diperlakukan
dengan keras, TN akan kembali ke perilaku semula.

c) Peserta Didik Tidak Patuh Menjadi Patuh
JND. Peserta didik kelas XII IPS3, anak dari petugas

jaga malam. JND sejak kelas X sudah bersekolah di SMA
ini. JND dikenal di dalam kelas sebagai peserta didik yang
suka bicara sambut seluangan (suka menyela di sela-sela
pembicaraan guru), guru berbicara, menyela ikut juga
berbicara. Karena itu JND sering ditegur guru, bahkan
kelas X sudah mendapat poin 100 lebih, Kelas XI
berkurang menjadi 60 saja, dan kelas XII makin berkurang.

Latar belakang berkurangnya poin yang dikumpul-
kan oleh JND, disebabkan karena merasa sadar.
Kesadaran itu tumbuh, ketika JND dipanggil bersama
orang tua ke sekolah, ke ruang BK, dinasihati oleh guru
ID, RID dan ayah JND sendiri agar mengurangi kelakuan
yang kurang baik. Sekarang kelakuan yang kurang jarang
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dilakukan JND, seperti sering terlambat, suka bicara di
kelas. JND telah menyadari keadaannya dan memikirkan
ayahnya yang bekerja sebagai petugas jaga malam.
Ayahnya yang seharusnya tidur pada siang hari, ternyata
bersedia datang ke sekolah hanya untuk menyelesaikan
masalah yang dilakukan JND di sekolah.

Menurut JND seorang peserta didik harus mematuhi
norma-norma sekolah sekolah, karena kita sekolah punya
peraturan, beda dengan di rumah, di rumah menurut JND
tidak ada peraturan, terserah kehendak sendiri. Karena
itu seorang peserta didik tidak boleh melanggar peraturan
sekolah, kalau melanggar dimarahi guru.

Guru-guru di SMA ini menurut JND baik, dalam
belajar mengajar ada santainya, ada seriusnya. Guru yang
paling disenangi adalah ZA, karena kalau mengajar kalau
serius...serius, kalau santai...santai, dan sering juga dicubit
ZA, karena suka menyela pembicaraan guru. JND setuju
dengan pernyataan orang bahwa SMA ini adalah sekolah
yang berdisiplin, sebab menurut JND kalau tidak disiplin,
mau menjadi apa, dengan disiplin nyaman mencari
pekerjaan. JND juga bersedia dihukum, kalau memang
dia melakukan kesalahan, termasuk melanggar norma-
norma sekolah sekolah.

9) Pandangan Outcome (Alumni)
DHD. Alumnus tahun 2010. Mantan Ketua OSIS dan

aktivis Pramuka. Sekarang masih aktif sebagai Asistem
Pembina Pramuka SMA ini, karena masih dibutuhkan dan
sedang sibuk kuliah di salah satu PTN di Banjarmasin.
Kesan DHD selama sekolah di SMA ini I adalah banyak-
nya kejutan, disuruh kerja keras, disiplin, walaupun sudah
lulus tetap dibutuhkan sekolah, karena merasa ada ikatan
dengan sekolah. Guru yang paling berkesan adalah kepala
sekolah. Kesan yang tertinggal pada diri saya adalah
pesan beliau, kalau ke tempat orang, jangan memberikan
kesan yang tidak bagus, kalau mau disiplin mulai
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sekarang, dan hampir semua guru mengajarkan tentang
disiplin.

IRW. Alumni 1998. Guru di SMA ini sejak tahun 2005.
Kesan terhadap pembinaan kepatuhan terhadap norma-
norma sekolah di SMA ini yang pertama adalah kerapian
dan ketepatan waktu guru masuk mengajar. Akhirnya
selama sekolah di sana, pakaian saya masuk ke dalam dan
emblem harus ada. Kesan yang kedua adalah kegiatan
OSIS, karena saya menjadi aktivis, wakil dan akhirnya
menjadi sekretaris OSIS, saya mendapat beasiswa. Selain
itu karena latar belakang orang tua dari ABRI maka IRW
sudah biasa berhubungan dengan kerapian dan
keteraturan dan kepatuhan. Hasil pendidikan  pembinaan
kepatuhan yang dianggap melekat dari IRW adalah
kedisiplinan. Guru yang dianggap paling berperan dalam
menanamkan kedisiplinan oleh IRW adalah SOF dan
BAH, sebagai kepala sekolah. IRW pernah merasakan
sanksi karena terlambat, karena baru masuk. Diberikan
hukuman mencangkul rumput, karena dulu rumput
banyak di halaman. IRW merasa bersalah dan menyesal
karena melanggar peraturan, bersedia menjalankan
sanksi. Karena di SMA ini mengatur dengan jelas aturan
dan sanksi.

E. Elaborasi Good Practices Pendidikan nilai,moral
dan karakter Kepatuhan di sekolah

1. Keberadaan Pendidikan nilai, moral dan karakter
Kepatuhan di sekolah
Keberadaan pendidikan nilai, moral dan karakter

kepatuhan peserta didik terhadap norma-norma sekolah di SMA
ini terwujud dalam visi dan misi sekolah, programnya
merupakan bagian dari program aspek Budaya dan Lingkungan,
dilakukan dalam bentuk penetapan pedoman tata tertib yang
berlaku di sekolah, dan kegiatan sosialisasi. Program dan
kegiatan yang dilaksanakan telah lama dilakukan, namun tidak
berdasarkan pada dokumen tertulis.
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Visi dan misi sekolah merupakan landasan dasar sekaligus
landasan visioner bagi sekolah untuk menggapai sosok peserta
didik yang diharapkan di masa depan. Sosok pribadi peserta
didik yang diharapkan menjadi landasan untuk pembinaan
kepatuhan terhadap normaketertiban di sekolah. Karena Visi
menurut Huitt (2006. http://teach. valdosta.edu/whuitt/
brilstar/brilstar.html) adalah sesuatu yang dilakukan
berdasarkan aspirasi-aspirasi, mimpi-mimpi dan tujuan-tujuan
dari apa yang mungkin dan diharapkan

untuk dilakukan. Ditegaskan juga oleh Sanusi (1997:40-41)
visi adalah mengandung nilai, misi dan tujuan. Nilai adalah
dasar atau esensi yang selalu dipilih sebagai pegangan atau
pedoman dalam hidup dan bekerja. Misi adalah pilihan utama
tentang hendak menjadi apa dan untuk menjalankan peran apa
dalam hidup dan pekerjaan ini. Tujuan adalah pilihan mutu dari
jenis serta ruang lingkup kinerja yang akan ditawarkan kepada
lingkungan hidup dan lingkungan kerja.

Meskipun apa yang oleh visi ingin diwujudkan dirasakan
masih jauh dari kenyataan,  namun masih mungkin dapat
dilakukan dan dapat dicapai. Tentunya visi yang dicanangkan
akan menjadi mengawang, kalau tidak dijabarkan dalam misi
sekolah. Karena itu di samping visi tentulah terdapat misi
sekolah. Misi sekolah adalah pilihan utama tentang hendak
menjadi apa dan untuk menjalankan peran apa dalam hidup
dan pekerjaan ini (Sanusi, 1997:40-41) dan membicarakan secara
ringkas pertanyaan-pertanyaan terhadap mengapa sekolah ada
dan siapa yang akan dilayani (www.community.
greatschools.net)

Visi dan misi sekolah menunjukkan (Sapriati, 2005:15)
pandangan ke depan yang ingin dicapai sekolah, dengan pesan
pengembangan nilai positif  yang dibawa sekolah dalam
menyelenggarakan pendidikan. Hal ini menyebabkan kegiatan
pengintegrasian nilai, moral dan norma ke dalam program atau
kegiatan sekolah bukan merupakan hal baru, namun merupakan
cita-cita yang ingin dicapai sekolah. Pada saat sekolah membuat
program pengembangan nilai, moral dan norma positif yang
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tertulis, menunjukkan bahwa sekolah menekankan
pengembangan karakter atau kepribadian kepada peserta
didiknya.

Visi dan misi SMA ini adalah bersumber pada nilai-nilai
keagamaan, yakni dalam rangka peningkatan iman dan taqwa,
maka ada beberapa misi dikembangkan, di antaranya adalah
kejujuran, dan sebagainya. Namun demikian hendaknya salah
satu nilai dari visi, seperti berbudi pekerti luhur, sebaiknya tidak
usah dicantumkan lagi, karena sudah “built in” di dalam nilai
iman dan takwa. Iman dan takwa lebih bersumber pada nilai-
nilai religi, sementara budi pekerti luhur bersumber pada hasil
budaya manusia yang relatif bersifat lokal. Selain itu tidak layak
pula, jika di dalam visi dikemukakan berbudi pekerti luhur,
sementara pada misi dicantumkan berakhlak mulia. Semestinya
pada visilah dicantumkan berakhlak mulia, karena bersumber
pada agama, sementara budi pekerti luhur berbasis pada akal
budi dan cenderung bersifat lokal.

Selain berbasis pada nilai-nilai keagamaan, juga berbasis
nilai-nilai budaya masyarakat, misalnya, hormat, menghormati
orang, berkata jujur, disiplin, dan tanggung jawab.
Dikembangkan juga budaya hukum, melalui tata tertib, karena
menyangkut sanksi terhadap peserta didik. Peserta didik harus
mematuhi apa yang dikehendaki di dalam tata tertib. Tata tertib
memuat sejumlah aturan-aturan yang dikehendaki dalam
rangka mencapai visi dan misi sekolah. Sekolah  secara khusus
menghendaki peserta didik mematuhi tata tertib berdasarkan
kesadaran dalam rangka untuk melaksanakan semua yang
tertera dalam peraturan tata tertib itu.

Hal demikian belum sepenuhnya sejalan dengan pendapat
Djahiri (1996: 2) bahwa sekolah sebagai suatu sistem, maka
terdapat 5 sistem yang menjadi arah dan tali kendali kehidupan
manusia, yaitu sistem nilai, sistem kultural, sistem sosial, sistem
kepribadian dan sistem organik yang kait-mengait dan
interadiatif sebagai sistem. Kelima sistem tadi dengan diwarnai
oleh  sumber nilai-moral-norma (agama, adat, politik hukum,
ilmu dan metafisis) serta astagatra kehidupan manusia
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melahirkan kehidupan yang padat nilai-moral-norma. Visi dan
misi beserta Panca Budaya sekolah yang dilaksanakan melalui
kelima sistem Parson ke dalam bentuk pembinaan, materi visi
dan misi serta pembudayaannya melalui Panca Budaya,
khususnya pembudayaan disiplin melalui pembinaan
kepatuhan hanya bersumber pada nilai-nilai agama, budaya, dan
hukum, dioperasionalisasikan ke dalam berbagai kegiatan
pembinaan.

Pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap
norma-norma di sekolah adalah jabaran dari visi dan misi
sekolah yang telah ditetapkan. Jika ditarik benang merahnya
dari visi, misi dan Panca Budaya Sekolah maka terdapat pertalian
antara menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin
dan pembinaan kepatuhan pada norma-norma sekolah
Pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap
norma-norma sekolah tidaklah hanya dijalankan melalui
pembudayaan disiplin, tetapi secara bersama dipadukan dengan
pembudayaan belajar, kebersihan, persatuan dan persaudaraan
dan gemar menabung. Oleh karena pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan pada norma-norma sekolah adalah bagian
pendidikan nilai, moral dan karakter disiplin, maka tanpa
pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan pada norma-
norma sekolah, tanpa pembudayaan disiplin, tidaklah akan
terwujud kesuksesan dan prestasi yang berbasis akhlak mulia.
Dengan demikian juga tidak akan mampu menyiapkan dan
mewujudkan sosok pribadi peserta didik yang diharapkan oleh
visi sekolah.

Program pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
terhadap norma-norma di sekolah merupakan bagian dari pro-
gram aspek Budaya dan Lingkungan, yang diwujudkan dalam
bentuk penetapan tata tertib sekolah. Menurut Vessel dan Huitts
(2005, http://chiron.valdosta. edu) program-program sebaiknya
mengacu pada karakteristik-karakteristik perkembangan anak-
anak dan orang muda. Dengan tujuan-tujuan dan strategi-
strategi yang tepat terhadap perkembangan setiap usia dan
setiap rentangnya, akan menghasilkan kecendrungan yang terus
meningkat. Program pendidikan nilai, moral dan karakter
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kepatuhan terhadap norma-norma sekolah sebagai bagian dari
pembinaan karakter dan kepribadian hendaknya mengacu pada
karakteristik-karakteristik peserta didik di SMA dan tujuan dan
strategi yang tidak hanya sesuai dengan usia dan rentang
perkembangannya, tetapi juga diselaraskan dengan budaya
masyarakatnya.

Sekolah yang berbasis program-program pendidikan
karakter mendorong perkembangan terhadap kebajikan-
kebajikan moral, kemampuan-kemampuan penalaran moral,
potensi-potensi, dan kualitas-kualitas yang mendorong
kehendak serta kemampuan melakukan apa yang mungkin
benar dan baik. Program-program dilaksanakan dengan
memadukan secara langsung pembelajaran, pemodelan,
penguatan dan berbagai strategi membangun komunitas seperti
pertemuan kelas, layanan belajar, belajar kooperatif, pertukaran
interkultural, pelatihan-pelatihan keterampilan-keterampilan
sosial, dan dukungan peduli interpersonal (Huitt & Vessels,
2002).

Program-program pembinaan nilai-moral terhadap peserta
didik di sekolah pada umumnya dilaksanakan dalam kegiatan
intrakurikuler, ekstrakurikuler, kerjasama dengan masyarakat,
dan penciptaan situasi lingkungan sosial yang kondusif. Nilai
yang banyak dikembangkan adalah iman, takwa, berakhlak
mulia, berilmu, cakap, mandiri, berkeahlian/berilmu, kreatif,
jujur, disiplin, bertanggungjawab, gotong royong, adil dan
menghargai. Sekolah umumnya mengintegrasikan nilai ke
dalam hampir semua mata pelajaran pada topik yang cocok
(Sapriati, 2005:393).

Program pendidikan nilai, moral dan karakter  kepatuhan
terhadap norma-norma sekolah di SMA ini, meskipun tidak
tertulis, tetapi telah dipadukan dalam kegiatan sekolah sejak
penerimaan input, proses dan output,serta inheren dalam
kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler maupun kerja sama
dengan masyarakat. Dilihat dari ruang lingkup pembinaan,
maka program pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
terhadap norma-norma sekolah di SMA ini, secara substansi
materi dan kegiatan adalah termasuk dalam ruang lingkup
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pembinaan terhadap Akhlak Mulia, dan termasuk kelompok
program pembinaan kesiswaan dalam hal etika, tata tertib dan
tata kehidupan sekolah, karena materi dan kegiatan mencakup
antara lain, melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. (UU
No.39 Tahun 2008)

Tata tertib siswa disosialisasikan setiap pada awal-awal
tahun pelajaran dalam kegiatan penerimaan peserta didik, MOS
dan kepada orang tua. Tata tertib sekolah adalah wujud tertulis
dari norma-norma sekolah. Norma-norma sekolah adalah
aturan-aturan yang mengatur perilaku peserta didik di sekolah
sebagai aturan main dalam bentuk peraturan, ketetapan dan
hukum yang tertulis, yang bersifat operasional, dan memiliki
sanksi, untuk menilai tindakan dan kelompok, dan standar yang
menentukan apa yang benar dan apa yang salah, tepat dan tidak
tepat, adil dan tidak adil maupun baik dan buruk dalam
hubungan sosial peserta didik.

Norma-norma sekolah adalah termasuk dalam sistem
norma sekolah. Karena sekolah merupakan suatu organisasi
sosial yang memiliki peraturan-peraturan yang mengatur
prosedur-prosedur mereka, yaitu apa yang disebut Kazt dan
Kahn (Cohen dan Manion,1980:323) sebagai “norms system”
berupa keseluruhan kerangka acuan yang mengatur perilaku
yang dianggap pantas dalam mencapai tujuan-tujuan dari
organisasi.

Norma-norma sekolah memuat secara jelas peraturan
tentang perilaku dan prosedur yang seharusnya untuk mengatur
kehidupan sehari-hari masyarakat sekolah. Norma-norma
sekolah bukanlah perilaku, tetapi norma sekolah mengacu pada
perilaku yang diharapkan, menilai dan menentukan apa yang
dianggap patut, pantas, tepat dan terbaik untuk diacu serta
mencerminkan kuantitas dan kualitas perilaku yang diharapkan.

Norma-norma sekolah bervariasi dalam penerapan dan
intensitasnya, karena pengaruh nilai-nilai dan keyakinan-
keyakinan yang dianut kepala sekolah, para guru, dan peserta
didik serta masyarakat di lingkungannya. Karena itu, norma-
norma sekolah selain bersumber pada kebijakan resmi telah
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ditentukan,  dalam perumusan dan pembuatannya juga ada yang
bersumber pada hasil musyawarah dengan orang tua, para guru
dan para peserta didik. Dalam penerapan norma di sekolah,
selain norma sekolah yang telah ditetapkan, karena telah di-
anggap absah dan telah menetapkan otoritas kepatuhan
terhadap peserta didik, kadang terjadi para guru tertentu
memiliki pula norma-normanya sendiri. Terhadap norma-norma
demikian, peserta didik patut mengetahui, mempelajari dan
mematuhi norma-norma tersebut. Karena norma-norma tersebut
biasanya diberlakukan secara pribadi dan subjektif, sebagai hasil
pengalaman, dan dalam beberapa kasus, adakalanya menjadi
amat penting dibandingkan dengan norma-norma sekolah.

Dengan demikian tata tertib sekolah selain dipandang
sebagai wujud tertulis dari norma-norma sekolah dalam “norms
system” berupa peraturan-peraturan yang bersifat deskriptif,
preskriptif, proskriptif maupun insklusif yang mengatur
prosedur interaksi sosial sekolah, dengan standar-standar  untuk
menilai karakter dan tindakan individu dan kelompok, dan
menentukan apa yang benar dan apa yang salah, tepat dan tidak
tepat, adil dan tidak adil, maupun baik dan buruk dalam
hubungan sosial yang bersifat operasional, dengan sanksi
tertentu. Sementara sumber dari norma itu adalah tata aturan,
ketentuan, dalil-dalil yang mungkin berasal dari  antara lain dari
manusia, masyarakat, negara, agama, budaya, dan ilmu.

Di samping itu,  tata tertib sekolah sebagai wujud tertulis
norma-norma sekolah di sekolah, selain mempunyai sumber dan
dalam bentuk peraturan, juga dijalankan untuk memenuhi
tujuan. seperti norma yang memungkinkan sekolah atau guru
berharap perilaku kepatuhan peserta didik akan muncul dalam
kondisi yang ditumbuhkembangkan. Tata tertib sekolah
memungkinkan peserta didik menyiapkan dirinya secara sendiri
maupun kelompok untuk meng-”ada” dalam perilaku kepatuhan
dan situasi yang menumbuhkan kepatuhan. Jadi tujuan dari
pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai norma-norma sekolah,
tidaklah hanya sekedar mencapai tujuan-tujuan psikologis dan
kepentingan agar peserta didik meng”ada” dalam perilaku
kepatuhan saja, tetapi yang diharapkan adalah menjadi
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penerapan aksi atau wujud amalan dari nilai, moral dan
keyakinan yang bersumber dari ajaran agama dan budaya.
Sehingga pengamalan tata tertib sekolah sebagai norma-norma
sekolah, tidak lepas dari akarnya, bahkan memperkuatnya.

Dilihat dari teori tindakan Parsons, maka visi dan misi
sekolah, program pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan sebagai bagian dari program aspek Budaya dan
Lingkungan dalam bentuk penetapan pedoman tata tertib yang
berlaku di lingkungan sekolah maupun kegiatan sosialisasi yang
dilakukan sekolah terhadap peserta didik adalah perwujudan
tindakan dari komitmen kolektif sekolah terhadap kondisi
objektif yang ada di lingkungan sekolah. Tindakan pendidikan
nilai, moral dan karakter kepatuhan itu lahir, baik karena
dilandasi oleh landasan dasar sekaligus landasan visioner yang
ingin dicapai sekolah, juga karena kondisi real-empiris sekolah.
Bahwa pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan adalah
tindakan yang muncul karena komitmen kolektif sekolah dan
kondisi objektif terhadap nilai kepatuhan, yang menjadi obsesi
sekolah untuk menjadikan SMA ini sebagai sekolah berdisiplin.
Komitmen kolektif sekolah terhadap nilai,moral dan karakter
kepatuhan, dan kondisi objektif nilai, moral dan karakter
kepatuhan di sekolahlah yang menuntun dan mengatur perilaku
pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap
norma-norma sekolah di sekolah.

Selaras dengan teori Parsons bahwa terdapat 5 sistem yang
menjadi arah dan tali kendali kehidupan manusia, yaitu sistem
nilai, sistem kultural, sistem sosial, sistem pribadi dan sistem
organik, maka nilai kepatuhan di SMA ini menjadi salah satu
nilai yang memberikan kontribusi terhadap terbentuknya citra
SMA ini sebagai sekolah berdisiplin. Karena nilai kepatuhan,
menjadi salah satu nilai yang menjadi landasan orientasi nilai
individu, kelompok atau warga SMA ini  sebagai keyakinan,
prinsip dan norma acuan diri, khususnya dalam bentuk nilai
subyektif-khusus atau nilai moral instrumental (Djahiri, 1966:
25-26). Nilai subjektif-khusus adalah nilai yang dioperasionalkan
dan difungsionalkan melalui faktor instrumental (manusia,
tempat/kondisi dan waktu) menampakkan tampilan yang

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah



180

Dr. H. Sarbaini, M.Pd

khusus dan subyektif khas  bagi orang, masyarakat, keadaan
tertentu, temporer, dan ditemukan pada benda, simbol, suasana,
orang/perwujudannya, pola perilaku seremonial, lambang/slo-
gan dan spiritual.

Nilai kepatuhan yang menuntun dan mengatur perilaku
pembinaan kepatuhan terhadap norma-norma sekolah di
sekolah juga menjadi sistem budaya di SMA ini, karena
kepatuhan terhadap tata tertib, tidak sekedar menjadi
pengetahuan yang disosialisasikan, tetapi menjadi keyakinan
dan dibakukan menjadi perilaku melalui pembiasaan-
pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan kegiatan
pengembangan diri di luar kelas. Dari kegiatan sosialisasi dan
pembakuan perilaku melalui pembiasaan, maka nilai kepatuhan
menjadi orientasi nilai-moral dasar dan pola normatif yang
dilembagakan dalam sistem sosial, yang memberikan motivasi
kepada warga sekolah, terutama kepada guru untuk melakukan
tindakan pembinaan kepatuhan sekaligus mematuhi norma-
norma sekolah bersama-sama peserta didik di sekolah.

Nilai kepatuhan yang menjadi bagian dari sistem sosial,
maka  nilai kepatuhan pada giliran akan mengatur struktur
peran guru dan peserta didik di sekolah. Guru tidak hanya
melakukan pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan,
tetapi dikehendaki bersama-sama mematuhi norma-norma
sekolah di sekolah, bahkan menjadi perintis, pelopor dan teladan
aktual bagi peserta didik yang diwajibkan mematuhi. Perilaku
yang diharapkan oleh nilai, moral dan karakter kepatuhan
terhadap guru dan peserta didik terhadap norma-norma sekolah
dilakukan sesuai dengan status sosial, sehingga tindakan guru
dan peserta didik sesuai dengan nilai, moral dan karakter
kepatuhan dapat terorganisir, terintegrasi, interrelasi dan
interradiatif secara timbal balik dengan pola penyesuaian diri
berdasarkan keunikan pribadi individu masing-masing.

Guru dan peserta didik dalam situasi pendidikan nilai,
moral dan karakter kepatuhan terhadap norma-norma di sekolah
berbasis pada kepatuhan sebagai sistem nilai, sistem budaya dan
sistem sosial mengatur sistem kepribadian. Sistem kepribadian
sebagai sistem orientasi dan motivasi tindakan guru dan peserta
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didik, baik dalam konteks pembinaan kepatuhan maupun
bersama-sama mematuhi norma-norma sekolah di sekolah,
namun tetap menjamin kebebasan berdasarkan keunikan pribadi
masing-masing, tergantung pada kebutuhan, motif dan
sikapnya. Karena baik guru dalam pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan, maupun peserta didik dalam mematuhi
norma-norma sekolah mempunyai kepentingan sendiri dan
sesuai dengan tipe kepribadiannya sebagai hasil dari keunikan
pengalaman hidupnya sendiri dan eksistensi organisme dirinya
sendiri (Ritzer, 2004:130).

Sebagai sistem organik perilaku, maka kepatuhan telah
menjadi energi dasar yang diwujudkan dalam pelaksanaan
pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan oleh guru,
maupun dalam tindakannya bersama-sama dengan peserta didik
mematuhi norma-norma sekolah di sekolah. Tindakan
melakukan pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
maupun bersama-sama peserta didik mematuhi norma norma-
norma sekolah di sekolah adalah dalam rangka mewujudkan
dan mempertahankan nilai-nilai kepatuhan terhadap norma-
norma sekolah di sekolah, yang mewujud dalam bentuk perilaku
mematuhi norma-norma sekolah sekolah, baik oleh guru
maupun peserta didik. Oleh karena menghasilkan citra sekaligus
ikon SMA ini sebagai sekolah berdisiplin di Banjarmasin.

Nilai kepatuhan sebagai salah satu nilai dasar dan subyektif,
khusus dan instrumental  di SMA ini telah menjadi sistem
budaya dalam bentuk pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan
dan menghasilkan tradisi melalui pembakuan perilaku dari
pembiasaan, sehingga merupakan orientasi nilai-moral dasar
dan pola normatif yang dilembagakan dalam sistem sosial SMA
ini dan dinternalisasikan dalam struktur kepribadian para warga
sekolah, guru dan peserta didik. Nilai kepatuhan diwujudkan
dalam peran pembinaan kepatuhan dan mematuhi norma-
norma sekolah dalam sistem sosial SMA ini yang juga disatukan
dalam struktur kepribadian melalui keunikan pribadi masing-
masing guru dan peserta didik, dan diwujudkan dalam bentuk
perilaku organik sebagai energi dasar yang dinyatakan dalam
peran guru dalam melakukan pendidikan nilai, moral dan
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karakter kepatuhan, maupun peran guru dan perserta didik
dalam mematuhi norma-norma sekolah di sekolah. Parsons
melihat bahwa hubungan antara berbagai sistem tindakan
termasuk tindakan pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan adalah berdasarkan kontrol sibernetik (cybernetic con-
trol) yang didasarkan pada arus informasi tentang nilai
kepatuhan dari sistem budaya, ke sistem sosial, ke sistem
kepribadian dan sistem perilaku organik. Sistem perilaku
bertindak untuk melakukan pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan dan mematuhi norma-norma sekolah di
sekolah adalah berdasarkan nilai kepatuhan yang menjadi
landasan orientasi nilai-moral-norma dasar dan menjadi energi
dasar yang muncul dari arus tindakan pembinaan kepatuhan.

Visi dan misi sekolah, program pembinaan kepatuhan
sebagai bagian dari program aspek Budaya dan Lingkungan
dalam bentuk penetapan pedoman tata tertib yang berlaku di
lingkungan sekolah maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan
sekolah terhadap peserta didik dapat dilihat dari dapat
dipandang sebagai penerapan dari teori berbasis eksternal/
sosial. Teori berbasis eksternal/sosial yang dianut kalangan
behavioris dan sosiolog secara umum memandang moralitas
adalah produk dari pengaruh eksternal dalam bentuk
konsekuensi-konsekuensi dan/atau transmisi peraturan-
peraturan sosial dan norma-norma secara berturut-turut (Ves-
sel dan Huitts, 2005). Visi dan misi sekolah serta program
pembinaan melalui penetapan pedoman tata tertib maupun
sosialisasi yang dilakukan merupakan bentuk pengaruh
eksternal dalam bentuk transmisi peraturan-peraturan sosial dan
norma-norma beserta konsekuensi-konsekuensinya, sehingga
menghasilkan perilaku kepatuhan sebagai aplikasi dan produk
lingkungan. Pandangan ini diperkuat oleh kaum sosiolog yang
menekankan pentingnya lingkungan sosial sekolah sebagai
keseluruhan yang berpengaruh kuat terhadap kepatuhan
melalui norma-norma, juga mempunyai pengaruh moral melalui
sosialisasi yang dilaksanakannya terhadap peserta didik dan
kultur, dan meneruskan nilai-nilai, dan religi-religi sebagai inti
kekuatan kultural yang diakui dan didukung.
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Dari perspektif teori transmisi kultural (Puente, 1998), maka
visi dan misi sekolah, program pembinaan termasuk penetapan
pedoman tata tertib dan sosialisanya di lingkungan sekolah
dapat dipandang berbasis pada asumsi bahwa asal moralitas
bukan dari individu, tetapi dari masyarakat (sekolah).
Masyarakat (sekolah) adalah sumber dari semua nilai-nilai yang
dicerminkan individu, maka perlaku moral individu, termasuk
perilaku kepatuhan ditentukan oleh peraturan-peraturan, dan
dalam mengikuti perilaku kepatuhan, peserta didik akan
menjadi patuh dan tidak patuh tergantung pada tingkat
penerimaannya terhadap peraturan-peraturan itu. Dari
perspektif teori transmisi kultural (Puente, 1998), maka peserta
didik harus dididik untuk patuh dan berakar pada masyarakat.
Teori transmisi kultural (Puente, 1998),  menekankan dua aspek,
sekolah adalah sumber nilai-nilai dan peserta didik harus dididik
untuk mematuhinya. Jadi peserta didik secara moral disiapkan
untuk mematuhi dan menjalankan peraturan, karena moralitas
adalah sistem dari kewajiban-kewajiban, maka peraturan-
peraturan ditentukan untuk semua, dan peserta didik yang
menjalankan peraturan untuk dipatuhi dan dihormati.

Menurut teori berbasis kepribadian/identitas (Vessel dan
Huitts, 2005).  bahwa sekolah hendaknya mengembangkan
daftar kebajikan dan mengembangkan daftar nilai-nilai,
kebajikan-kebajikan dan ciri-ciri karakter yang akan
dilembagakan sekolah. Karakter kepatuhan yang diharapkan
sekolah dalam rangka mencapai kebajikan-kebajikan, nilai-nilai
dan ciri-ciri karakter yang terdapat dalam visi dan misi sekolah
serta tata tertib sekolah adalah cerminan dari implementasi teori
berbasis kepribadian/identitas.

Program pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
terhadap norma-norma di sekolah dalam bentuk kegiatan
sebenarnya telah lama dilaksanakan bertahun-tahun, biasanya
hanya melalui sosialisasi tata tertib sekolah terhadap peserta
didik pada awal-awal tahun pelajaran. Namun dalam
pelaksanaannya tidak berbentuk pedoman secara tertulis yang
secara khusus memuat landasan-landasan empiris pembinaan
seperti latar belakang, konsepsi, prinsip, kebijakan, dan strategi.
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Latar belakang pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan terhadap norma-norma sekolah adalah karena
adanya landasan empiris pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan terhadap norma-norma sekolah di sekolah seperti
latar belakang, konsepsi, prinsip, kebijakan, dan strategi inilah
yang memberi landasan bertindak sekolah, khususnya para guru
dalam melakukan pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan terhadap norma-norma sekolah untuk peserta didik
di sekolah. Landasan empiris ini telah memadukan antara
landasan normatif-juridis pembinaan kesiswaan di sekolah
dengan kondisi real-empiris dari peserta didik SMA ini berupa
jawaban-jawaban real-praktis dalam bentuk latar belakang,
konsepsi, prinsip, kebijakan dan strategi pembinaan kepatuhan
terhadap norma-norma sekolah di sekolah untuk peserta didik.
Tujuh aspek  yang melatarbelakangi pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan, dan menggambarkan landasan nilai yang
melatarbelakanginya, yaitu nilai yuridis, nilai humanis, nilai
solidaritas dan nilai amaliah. Nilai, moral dan karakter
kepatuhan yang dibina artinya dibungkus,  diwarnai dan
didasari oleh ketujuh nilai-nilai tersebut.

Kondisi real peserta didik bukan merupakan problem guru
SMA ini, berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka
menangani dan membina peserta didik, bahkan menjadi
“peluang” untuk menjulangkan ikon SMA ini sebagai sekolah
“berdisiplin”, meski secara akademik, prestasi peserta didik relatif
agak sulit ditingkatkan, tetapi prestasi-prestasi nonakademiklah
yang mereka incar dan kembangkan, termasuk perilaku disiplin
sebagai ‘’ikon” SMA ini dengan basis kegiatan pramuka. Nilai
kreativitas membaca peluang dari para guru SMA ini terhadap
kondisi real peserta didiknya perlu ditiru oleh sekolah lain. Hal
ini kemudian menjadi konsepsi yang dianut oleh para guru SMA
ini dalam membina kepatuhan terhadap norma-norma sekolah
di sekolah.

Konsepsi dan praktek pembinaan yang dilakukan guru di
SMA ini adalah berbasis penanaman dan penumbuhan
kesadaran serta memahaminya melalui keteladanan sikap dan
ucapan. Pembinaan demikian dimaksudkan agar peserta didik
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dengan penuh kesadaran dalam menjalankan sikap dan pe-
rilakunya melalui keteladanan ucapan dan sikap yang di-
perlihatkan guru dan teman sebaya, khususnya kakak kelasnya.

Pembinaan kepatuhan melalui keteladanan ucapan dan
sikap adalah memperkuat teori berbasis eksternal/sosial (Ves-
sel dan Huitts, 2005), yang memandang bahwa transmisi norma-
norma dan harapan-harapan dilakukan dari satu generasi ke
generasi berikutnya, melalui model, dengan cara memberikan
contoh-contoh spesifik dari perilaku moral. Sementara menurut
teori behavioristik, khususnya teori belajar sosial (Vessel dan
Huitts, 2005) mengemukakan bahwa  perilaku moral termasuk
kepatuhan adalah hasil dari peserta didik meneladani orang
dewasa yang dikaguminya, untuk dirinya sendiri. Teori-teori
belajar sosial menitikberatkan pada aspek belajar moral termasuk
efek-efek keteladanan. Keteladanan menurut perspektif teori
behavioristik (Vessel dan Huitts, 2005),  hendaknya memberikan
contoh dan menciptakan model yang layak ditiru, sehingga
dapat menjadi elemen dasar bagi sosialisasi, internalisasi dan
personalisasi.

Konsepsi pembinaan melalui keteladan yang dianut para
guru SMA ini mengandung tiga hal penting, yaitu penanaman,
penumbuhan dan pemahaman. Ketiga aspek strategi pembinaan
demikian dilihat konseptual pembinaan dalam perspektif
teoritis, maka strategi pembinaan mempunyai empat unsur
pengertian :

Pertama, pembinaan adalah suatu upaya atau usaha melalui
tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan.

Kedua, menunjukkan kegiatan berupa penyampaian
informasi dan pengetahuan, pengarahan dan bimbingan, latihan
dan pengembangan kecakapan,  keterampilan dan pengembang-
an sikap, sehingga menghasilkan perubahan dari individu
maupun kolektif.

Ketiga, menunjukkan ke arah kemajuan berupa pertumbuh-
an, perbaikan, peningkatan, pembaharuan, pengembangan dan
penyempurnaan atas sesuatu.
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Keempat, ada prosedur dan proses evaluasi yang dilakukan
terhadap upaya pembinaan. Keempat unsur pengertian itu
dalam perspektif pembinaan kepatuhan terhadap norma sekolah
adalah berupaya mewujudkan kepatuhan peserta didik sebagai
warga negara yang demokratis.

Berlandaskan pada perspektif teoritis konseptual
pembinaan, maka strategi pembinaan guru di SMA ini yang
berbasis pada penanaman, penumbuhan dan pemahaman,
sehingga strategi pembinaan demikian dapat dikatakan me-
ngandung muatan strategi sosialisasi (penanaman), internalisasi
(penumbuhan) dan personalisasi (pemahaman).

Pembinaan dalam muatan strategi sosialisasi (penanaman)
dianggap sebagai proses sosialisasi atau penerapan nilai-nilai
tertentu terhadap peserta didik. Istilah sosialisasi merupakan
proses belajar terhadap satu kultur untuk hidup di dalamnya
(Clausen, 1968: 5). Pembinaan dalam muatan strategi sosialisasi
(penanaman) ini dilakukan secara terus menerus sejak masuk
menjadi peserta didik hingga kemudian mereka dikukuhkan dan
dilepas sebagai peserta didik di SMA ini secara acara yang begitu
dramatis dan mengesankan bagi peserta didik, guru dan orang
tua.

Tujuan dari pembinaan bermuatan strategi sosialisasi
demikian mengacu pada pendapat Arnett (1995; 617-628) adalah;
(1) mengontrol gerak hati dan mengembangkan kesadaran; 2)
menanamkan sumber-sumber yang bermakna, atau apa yang
dianggap penting, bernilai dan untuk kehidupan; dan 3) proses
untuk mempersiapkan manusia-manusia agar berfungsi dalam
kehidupan sosial. Oleh karena itu, strategi pembinaan yang
dianut oleh guru SMA ini dalam muatan strategi sosialisasi telah
menjalankan dua aspek prinsip menurut Bidwell (1972:1), yaitu:

Pertama, sosialisasi teknis; mengembangkan keterampilan-
keterampilan intelektual, motorik dan belajar item-item
informasi serta sistem-sistem berpikir yang mengorganisir
mereka. Kedua, sosialisasi moral, orang memperoleh nilai-nilai
dan tujuan-tujuan untuk perilaku, belajar dan menjadi peka
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terhadap aturan-aturan moral (norma-norma), dan memperoleh
pandangan terhadap dunia sosial sebagai tatanan moral

SMA ini, demikian juga para gurunya dapat dianggap telah
bertindak  sebagai agen formal yang diberi tanggung jawab oleh
masyarakat melakukan sosialisasi kepada peserta didik berupa
keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai tertentu. Peserta didik
belajar respek terhadap otoritas dan mematuhi perintah-perintah
dari orang-orang yang memiliki otoritas sosial terhadap mereka.
(www.soc.ucsb. edu/faculty/baldwin/classes/ soc142/
scznSCI.html). Sehingga melalui sekolah sebagai agen sosialisasi,
maka peserta didik, menurut (Horton,1984:99-100) menempuh
suatu proses yang membuatnya menjadi menghayati (men-
darahdagingkan . . . internalize) norma-norma kelompok di mana
ia hidup, dan berkembanglah peserta didik menjadi diri yang
unik.

Pembinaan dalam muatan strategi sosialisasi (penanaman),
dengan demikian tidak bisa dipisahkan dari muatan strategi
internalisasi (penumbuhan), karena melalui sosialisasi juga
terjadi internalisasi. Internalisasi dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2002:439) berarti; (1) penghayatan; 2) penghayatan
terhadap ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan
keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang
diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Jadi internalisasi
merupakan proses penghayatan terhadap nilai-nilai tertentu,
sehingga menumbuhkan keyakinan dan kesadaran terhadap
kebenaran nilai tersebut yang diwujudkan dalam sikap dan
tindakan sehari-hari.

Dengan demikian sebagai suatu proses, internalisasi adalah
proses penerimaan dari seperangkat norma-norma yang ditetap-
kan oleh orang atau kelompok-kelompok yang berpengaruh
terhadap individu. Proses itu dimulai dengan belajar apakah
norma itu, dan kemudian individu tumbuh melalui proses
pemahaman,  mengapa norma mempunyai nilai atau mengapa
norma membentuk perasaan, sampai akhirnya mereka
menerima sebagai sudut pandang mereka sendiri, menjadikan-
nya sebagai bagian dari milik dirinya (Ensiklopedi Nasional In-
donesia, 1989:196-197), baik melalui identifikasi terhadap model-
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model yang memberikan “keteladan” dari figur-figur idolanya
maupun melalui interaksi sosial dengan teman sebaya, juga oleh
orientasi nilai-nilai yang ada di sekolah (Shaw, 1992:295-302),
apalagi nilai-nilai yang ada di sekolah dipertemukan dengan
nilai yang ada pada siswa. Karena itu internalisasi menurut
Lawrence (1993:150-167) adalah proses yang menyangkut
transformasi materi semiotik yang diimpor dari dunia sosial
menjadi pengalaman subjektif yang tersusun secara personal.

Internalisasi adalah awal yang esensial atau menurut
Carkhuff (1983:113) merupakan titik penting pada proses
pempribadian (personalisasi). Pempribadian merupakan
dimensi penting pada perolehan atau perubahan diri manusia.
Pempribadian termasuk pempribadian makna (nilai) adalah
implikasi respon individu terhadap makna. Internalisasi dan
personalisasi secara langsung akan mengarahkan pada suatu
tujuan, juga mengembalikan perasaan baru, atau membantu
mempersonalisasikan makna, masalah, dan tujuan. Personalisasi
membantu pemahaman dan membantu bertindak. Inilah bagian
ketiga dari konsepsi pembinaan yang dilakukan oleh guru SMA
ini Banjarmasin, yaitu pemahaman dalam kerangka
personalisasi.

Internalisasi dan personalisasi tidak dapat dipisahkan dalam
membentuk dan mengembangkan kepribadian individu. Karena
hakekat internalisasi adalah proses belajar. Individu belajar
menanamkan dalam kepribadiannya segala pengetahuan, sikap-
sikap, perasaan, nilai-nilai yang diperoleh dari pola-pola
pandangan, tindakan, dan interaksi dengan segala macam
individu dan lingkungan alam yang ada di sekelilingnya.
Lingkungan pendidikan baik informal, formal, non formal
memberikan berbagai pengetahuan, pengembangan perasaan,
emosi, motivasi, kemauan, keterampilan, nilai-nilai, dalam
menginternalisasikan semua itu dalam kepribadiannya.
Sehingga internalisasi lebih mengarah pada aspek individu
dalam aspek personalisasi, baik dalam pembentukan maupun
pengembangan kepribadian.

Strategi pembinaan dari para guru SMA ini merupakan
pembinaan yang berbasis pada muatan strategi sosialisasi,
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internalisasi dan personalisasi, jika dianalisis dengan mengacu
pada pendapat Bulajeva dan Targamadze (2005. www.vpu.it.
pedagogika. pdf), maka strategi pembinaan di SMA ini
merupakan proses-proses dan cara-cara sosial, yang secara
langsung atau tidak langsung mempengaruhi perkembangan
peserta didik sebagai anggota dari masyarakat sekolah, melalui
faktor-faktor lingkungan sekolah yang mempengaruhi
perkembangan kepribadian, dan proses dari penyebaran model-
model nilai-nilai, norma-norma dan perilaku sosial, sehingga
peserta didik sebagai anggota masyarakat sekolah menjadi
sangat kuat dan efektif. Dengan demikian strategi pembinaan
yang dilakukan pada intinya adalah tumbuhnya tanggung jawab
dari peserta didik terhadap nilai-nilai dan peraturan-peraturan
moral serta pembentukan keyakinan-keyakinan mengenai
masyarakat sekolah sebagai tatanan moral, sehingga melalui
proses interaksi sosial peserta didik memperoleh kepribadian.

Pembinaan dalam muatan strategi sosialisasi, internalisasi
dan personalisasi adalah proses-proses dan cara-cara yang secara
langsung atau tidak langsung dari penyebaran model-model
nilai-nilai, norma-norma dan perilaku sosial, melalui interaksi
sosial dan faktor-faktor lingkungan sekolah, untuk mem-
pengaruhi perkembangan kepribadian peserta didik sebagai
individu dan anggota dari masyarakat sekolah, sehingga tumbuh
tanggung jawab terhadap nilai-nilai dan peraturan-peraturan
moral dan membentuk keyakinan-keyakinan bahwa masyarakat
sekolah merupakan tatanan moral yang semestinya dipatuhi.

Peserta didik yang patuh dikonsepsikan sebagai peserta
didik yang menaati semua tata tertib yang diberlakukan di
sekolah, bukan karena dipaksa oleh guru, bukan karena ada tata
tertib, tetapi karena kesadaran, bahwa dengan mematuhi
peraturan, tidak akan bermasalah dengan sekolah maupun
dengan orang lain.

Kepatuhan dapat dilihat dari beberapa sisi, pertama dari sisi
otoritas,kepatuhan adalah persoalan terhadap pengendalian
secara sah atau kontrol berupa ketundukan dari sekelompok
orang yang berada di bawah suatu otoritas berupa perilaku yang
diharapkan menyenangkan para pemegang otoritas. Kedua, dari
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kondisi, kepatuhan adalah  kualitas atau kondisi dari keadaan
patuh baik berupa karakter dari keadaan bersedia untuk patuh.
Ketiga dari  orang yang mematuhi, maka kepatuhan adalah
berupa perilaku, tindakan, kebiasaan dan kerelaan untuk
mematuhi kebijakan, hukum, regulasi, ketentuan, peraturan,
perintah, dan larangan yang ditentukan. Dengan demikian
melihat persoalan kepatuhan dalam realitasnya ditentukan oleh
tiga aspek, pemegang otoritas, kondisi yang terjadi dan
khususnya orang yang mematuhi. Karena  menurut Watson
(2009.www.opapera.com/essay/obedience/ 213895.) kepatuhan
memang secara otomatis bermakna mematuhi peraturan-
peraturan, hukum-hukum, regulasi-regulasi dan kebijakan.

Namun kepatuhan, menurut Martin (2006, http://
www.midwifery.org.uk/obedience.htm) ruang lingkupnya
tidak hanya dibatasi pada tindakan dari seseorang yang patuh
terhadap otoritas. Karena kepatuhan adalah elemen dasar dari
struktur kehidupan sosial sebagai satu unsur esensial yang
diperlukan untuk kehidupan bersama (Milgram, 1963:371-378)
Kepatuhan adalah faktor yang menentukan perilaku, karena
sesuai  dengan kondisi manusia. Kepatuhan adalah mekanisme
psikologis yang cendrung menghubungkan tindakan individu
dan  mempererat ikatan-ikatan manusia dengan sistem-sistem
otoritas. Jadi kepatuhan tidak hanya sekedar seseorang patuh
pada otoritas juga diperkuat oleh hasil Stanford prison experi-
ment (www.viswiki.com/en/ Obedience_ human_behavior)
yang mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap otoritas
adalah norma.  Kepatuhan juga dipandang sebagai sumber
kewajiban moral (On Moralities of Obedience and Respect. http:/
/yalepress.yale.edu/yupbooks/excerpts. welsh_honor. pdf&
tbid=801190). Bahkan menurut Elms (1972:128)kepatuhan adalah
respon personal. Sementara menurut  (Geertz, 1961; Koen-
tjaraningrat, 1985; Magnis-Suseno, 1988, http://www.unu.edu/
unupress/unupbooks/uu13se/uu13se0b. htm), kepatuhan
adalah termasuk nilai-nilai kebajikan budaya Jawa yang
memberikan kontribusi terhadap integrasi sosial yang harmonis
(rukun). Karena kepatuhan tidak hanya dipandang berguna
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dalam interaksi sosial, tetapi juga dipandang lebih aman karena
menghindari konflik.

Namun esensinya dari munculnya kepatuhan dari peserta
didik yang patuh adalah dilandasi oleh kesadaran. Kesadaran
untuk mematuhi norma-norma sekolah merupakan ciri pribadi
yang baik dan sejalan dengan  teori berbasis internal/psikologi,
khususnya aliran nativisme, bahwa sifat dasar manusia secara
esensial baik, dan teori berbasis interaksional kategori
kematangan (maturational) yang memandang sifat dasar
manusia adalah baik. Karena itu kepatuhan sebagai sifat manusia
yang baik, harus ditumbuhkembangkan, dan pengaruh-
pengaruh sosial yang tidak sehat, sebaiknya tidak boleh
merintangi tumbuh kembangnya perilaku kepatuhan. Oleh
karena itu untuk menumbuhkan kesadaran, maka teori fisiologi
dalam teori berbasis internal/psikologi (Vessel dan Huitts, 2005),
mengusulkan untuk mengajar peserta didik berpikir kritis
tentang nilai-nilai dan pilihan-pilihan, dan peserta didik butuh
diajarkan materi spesifik dari perilaku kepatuhan sebelum diajak
berpikir kritis dan penalaran moral. Karena itu diperlukan
strategi pembinaan yang fokus dan spesifik terhadap perilaku
kepatuhan, antara lain menanamkan keharuan, perasaan
bersalah, malu, simpati dan empati dapat dipertimbangkan
sebagai emosi esensial untuk menumbuhkan motivasi tumbuh
kembangnya kepatuhan. Cara lainnya adalah menurut teori
berbasis interaksional (Vessel dan Huitts, 2005) dalam
menumbuhkan kesadaran untuk beperilaku patuh dari
perspektif psikoanalisis adalah tetap membutuhkan kontrol dan
memerlukan sosialisasi, sehingga peserta didik harus belajar
prinsip-prinsip kepatuhan berbasis alasan, dan ikut serta
berpikir, merasakan, memilih dan melakukan tindakan
kepatuhan secara moral dan etis, serta kepatuhan peserta didik
memang disiapkan untuk tumbuh dan lingkungan turut
mengembangkannya.

Sementara peserta didik yang dikategorikan tidak patuh
adalah peserta didik yang tidak bisa sepenuhnya mematuhi apa
yang ditentukan sesuai dengan tata tertib sekolah, sehingga
melanggar aturan dan ada rekamannya di buku poin. Peserta
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didik yang tidak patuh dipandang sebagai manusia biasa,
apalagi di masa remaja, masa-masa yang banyak rintangan-
rintangan, yang dilihat dan dikembangkan serta diberikan
motivasi tentu aspek positifnya, tidak dari negatifnya saja,
kesalahan tidak hanya pada anak, tetapi pada lingkungan dan
kawan-kawannya. Ketidakpatuhan itu pada dasarnya, karena
ada pengaruh dan ada masalah. Kalau tidak ada pengaruh dan
masalah, jarang peserta didik tidak patuh. Guru tidak boleh
putus asa, perlu kesabaran, tidak pernah bosan untuk meng-
arahkan, memperbaiki, bahkan kalau perlu mengevaluasi diri,
karena tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi mendidik,
termasuk mendidik perilaku peserta didik yang melanggar
peraturan dan berharap agar peserta didik dapat menemukan
jati dirinya dengan lebih menonjolkan aspek positifnya, dan
mengurangi yang negatifnya.

Teori berbasis interaksional kategori kematangan (Vessel
dan Huitts, 2005) memandang bahwa sifat dasar manusia secara
esensial baik, demikian juga teori berbasis internal/psikologis
berbasis nativisme (Vessel dan Huitts, 2005), menekankan segala
pengaruh dan masalah sosial yang tidak sehat, tidak dibolehkan
merintangi perkembangan positif peserta didik untuk
berperilaku patuh terhadap norma-norma sekolah. Berlandaskan
pada teori fisiologi dari teori berbasis internal/psikologi (Ves-
sel dan Huitts, 2005), maka peserta didik yang mengalami
pengaruh dan masalah diberikan kesempatan untuk berpikir
kritis, keharuan, perasaan bersalah, malu, simpati dan empati
untuk mengembangkan perasaan benar dan salah serta nilai
moral melalui bimbingan guru, baik dalam mengarahkan,
memperbaiki dan mengevaluasi dirinya, karena peserta didik
membutuhkan juga kontrol menurut teori interaksional
perspektif psikoanalisis (Vessel dan Huitts, 2005), atau melalui
penguatan, hukuman, dan model dari teori transmisi kultural
(Puente, 1998),  serta pelatihan, kebiasaan moral, keteladanan,
ganjaran dan hukuman menurut teori behavioristik, sehingga
peserta didik menemukan jatidirinya.

Dalam perspektif demokrasi kepatuhan dan ketidakpatuhan
adalah dua sisi berbeda dari koin yang sama, tidak hanya dapat
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dipandang sebagai konsep-konsep yang berbeda, tetapi sebagai
aspek-aspek yang saling melengkapi dalam hubungan dengan
otoritas. Passini & Morselli (2008: 1,98 dan 101) mengemukakan
bahwa banyak aspek dari kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam
mendukung dimensi ideologis demokrasi, selain itu  dalam
hubungannya dengan otoritas mempunyai dua aspek
kepatuhan,  yaitu kepatuhan (konstruktif-inklusif dan destruktif-
ekslusif) dan ketidakpatuhan (kontruktif-prososial dan
desktruktif-antisosial).

Kepatuhan konstruktif-insklusif terjadi ketika pengaruh
secara total diterima dari legitimasi yang ada, orang diberikan
hak otoritas untuk memberikan tuntutan-tuntutan dan untuk
mengatur perilaku dari orang-orang bawahan. Dengan cara itu,
hubungan otoritas adalah suatu kepatuhan ‘sukarela’ (dalam
pengertian tidak diperlukan paksaan) terhadap kehendak
kolektif dan umum, mereka menerima keputusan-keputusan
yang dibuat oleh otoritas atas landasan prinsip-prinsip keadilan,
kewajaran,  dan selalu kritis melakukan perhitungan diri sendiri
(self-account) terhadap tanggung jawab.

Kepatuhan desktruktif-eksklusif biasanya dipahami sebagai
pemindahan tanggung jawab dari person ke otoritas, karena
orang tidak mengevaluasi legitimasi permintaan otoritas, dan
menempatkan kepercayaannya pada legitimasi otoritas.
Kepatuhan destruktif dilakukan oleh orang yang bertindak
penuh pertimbangan, penuh pikiran, secara kreatif dan dengan
keyakinan. Kelompok yang termasuk dalam kategori kepatuhan
destruktif adalah warga negara yang berorientasi pada peraturan
dan peran,  cendrung memiliki pandangan terbatas (ekslusif) dari
masyarakat,  bertindak hanya sesuai dengan nilai-nilai kelompok
mereka sendiri dan menentang terhadap kelompok lain.
Terdapat dua hal yang membedakan kepatuhan konstruktif dan
kepatuhan destruktif: (a) kesadaran dan perhitungan diri sendiri
terhadap tanggung jawab kepada tindakan yang diperintahkan;
(b) keuntungan-keuntungan inklusif dan ekslusif terhadap
tindakan yang diperintahkan.

Ketidakpatuhan menjadi prososial ketika dilakukan untuk
kepentingan seluruh masyarakat, termasuk semua level dan
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kelompok-kelompok yang berbeda. Ketidakpatuhan prososial
mendorong perubahan sosial yang ditujukan kepada setiap or-
ang. Ketidakpatuhan prososial mengakui pentingnya mematuhi
untuk berfungsinya masyarakat secara keseluruhan, Sementara
pada saat yang sama, mengakui batas-batas otoritas dan
tuntutan-tuntutan mereka. Dengan kata lain, orang melakukan
ketidakpatuhan prososial menganggap tidak mematuhi otoritas
bukan seluruhnya negatif; mereka tidak mematuhi dalam
konteks-konteks dan permintaan-permintaan tertentu yang
dianggap tidak demokratis dan egalitarian, dan memerankan
ketidakpatuhan prososial sebagai bagian dari proses.

Berbeda dengan ketidakpatuhan antisosial, terutama
dilakukan dalam menyokong kelompoknya sendiri, agar
mencapai hak-hak individu. Ketidakpatuhan antisosial cendrung
untuk menolak hubungan dengan otoritas dan kepatuhan
terhadap otoritas. Jadi, orang memerankan ketidakpatuhan anti-
sosial mencoba menghindari sanksi-sanksi.

Ketidakpatuhan peserta didik SMA ini didominasi oleh
pengaruh dan masalah, baik yang datang dari dirinya sendiri,
maupun keluarga, teman-teman dan lingkungan, hanya sedikit
sekali dari kondisi yang dirasa tidak adil, diwujudkan dalam
bentuk menggerutu sebagai aksi protes, seperti pada kasus tugas
kelas tidak tuntas menyapu.

Dalam melaksanakan pendidikan nilai,moral  dan karakter
kepatuhan terhadap norma-norma sekolah terdapat beberapa
prinsip yang menjadi pegangan guru, yaitu; keteladanan;
kebersamaan; perserta dipandang didik baik, mampu dan perlu
bantuan; konsisten,tegas, dan transparan; tata tertib telah
disosialisasikan; kontrol berbasis bekerja sama; persaudaraan
berbasis iman dan taqwa; melatih kejujuran, tanggung jawab
dan hal-hal yang baik. Prinsip-prinsip yang menjadi pegangan
guru merupakan nilai-nilai dasar pegangan, yang menjadi
sumber kewajiban keabsahan moral dalam melakukan
pembinaan. Karena itu kepatuhan yang dikehendaki oleh para
guru kepada peserta didik, tidak hanya sekedar patuh, tetapi
kepatuhan terhadap norma-norma sekolah yang dikehendaki
oleh guru adalah kepatuhan berlandaskan norma, sebagai
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kewajiban moral, karena diminta oleh guru berdasarkan prinsip-
prinsip moral dan perannya sebagai agen moral berbasis nilai-
nilai iman dan taqwa, dan nilai-nilai masyarakat. Dengan
prinsip-prinsip seperti itu, diharapkan kepatuhan yang dimiliki
peserta didik memiliki konotasi-konotasi moral yang kuat,
seperti bila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma sekolah,
akan terwujud rasa malu dan rasa salah. Rasa malu dan rasa
salah adalah mekanisme amat penting untuk menjamin
sosialisasi terhadap individu, sehingga mewujud menjadi kultur
malu dan kultur salah jika melakukan pelanggaran (On Morali-
ties of Obedience and Respect.http://yalepress. yale. edu/
yupbooks/excerpts.welshhonor. pdf&tbid= 80119).

Prinsip yang dianut guru sepertinya mengacu pada teori
transmisi kultural (Vessel dan Huitts, 2005) dengan mengguna-
kan pendekatan masyarakat Durkheim. Masyarakat termasuk
sekolah adalah sumber nilai-nilai yang dicerminkan individu,
maka perilaku kepatuhan ditentukan oleh peraturan-peraturan,
karena itu peserta didik harus dididik untuk mematuhi
peraturan. Namun demikian dalam menyiapkan peserta didik
yang secara moral berkewajiban untuk mematuhi peraturan
sehingga memiliki konotasi-konotasi moral yang kuat, juga
dilakukan melalui, keteladanan, konsisten, tegas dan transparan
(teori berbasis eksternal/sosial, teori behavioristik), peserta didik
baik (teori berbasis internal/psikologi berlandaskan nativisme
dan teori berbasis interaksional kategori kematangan), mampu
dan memerlukan bantuan, perasaan bersalah, malu dan empati
(teori berbasis internal/psikologi), sosialisasi dan kontrol
berbasis kerja sama (teori berbasis interaksional perspektif
psikoanalisis), latihan persaudaraan, kejujuran, tanggung jawab
dan hal-hal yang baik sebagai pelatihan dan kebiasaan moral
(teori berbasis kepribadian/identitas dan teori behavioristik).

Sementara kebijakan yang ditempuh dalam pendidikan
nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap norma-norma
sekolah dilakukan guru berlandaskan pada tata tertib sekolah,
musyawarah, kondisi peserta didik, mengikutsertakan orang tua
dan memperhitungkan dampak. Kebijakan demikian dapat
dilihat menganut pada nilai-nilai yuridis, musyawarah, dan
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humanis. Dalam perspektif demokratis, suatu kebijakan dapat
dikategorikan demokratis bila memenuhi syarat-syarat yuridis
formal dan ditempuh melalui proses musyawarah, apalagi
dengan memperhatikan kondisi peserta didik dan mengikut-
sertakan orang tua, serta memperhitungkan dampaknya, bagi
sekolah, guru, peserta didik dan orang tua. Kebijakan yang
berdimensi demokratis tersebut pada hakikatnya, meskipun
tidak sepenuhnya sebagai “spirit, penentu, alat kontrol, pengukur”
dapat menggambarkan bahwa di SMA ini dalam tahap tertentu
telah menunjukkan dilaksanakannya praktek-praktek
pendidikan yang demokratis. Karena pendidikan demokratis
tidak hanya terbatas pada praktek-praktek dan instrumen-
instrumen, tetapi juga pada spirit, proses, penentu dan alat
kotrol. (McCarthy,1998, Rasyidin, 2005:48-49; Barr,2007: 3).

Strategi yang dilakukan para guru SMA ini dalam pendidik-
an nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap norma-norma
di sekolah adalah dalam bentuk mewujudkan; penanaman Iman,
Aqidah, Tauhid, Sholat dan membaca Al Qur’an sebagai target
pribadi guru untuk modal dasar dan landasan norma kepatuhan
pada tata tertib sekolah; perilaku keteladanan melalui
kebersamaan, gotong royong kebersihan dan tulisan-tulisan di
sekolah;  suasana sekolah menyenangkan siswa (SMS); suasana
yang bersih dan menyenangkan; ikatan persaudaraan yang
bagus; pemantauan mendadak pada setiap waktu diperlukan
untuk menghindari pelanggaran setelah memperoleh informasi
dari peserta didik dan hasil disosialisasikan kepada orang tua;
pemberian kepercayaan peserta didik untuk membantu me-
negakkan tata tertib sekolah dan program-program kesiswaan
serta memberikannya penghargaan untuk mempertahankan dan
meningkatkan kepatuhan; dan selalu memberikan arahan-
arahan kepada hal-hal yang baik.

Para guru dalam membina nilai, moral dan karakter
kepatuhan pada peserta didik terhadap norma-norma sekolah
di sekolah, nampaknya strategi yang diterapkan mengandung
muatan nilai-nilai iman, taqwa, keteladanan, kebersamaan,
gotong royong, yang berorientasi pada peserta didik, denga cara
mewujudkan suasana sekolah yang bersih dan menyenangkan
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dengan ikatan persaudaraan yang bagus, pemberian
kepercayaan untuk menegakkan tata tertib sekolah dan program
kesiswaan dengan memberikan penghargaan, namun tidak
meninggalkan prinsip pemantauan terhadap tata tertib yang
telah disosialisasikan, untuk menghindari pelanggaran,  bila
terjadi ketidakpatuhan akan diberikan sanksi dengan tegas dan
konsisten.

Penggunaan strategi oleh guru dalam pendidikan nilai,
moral dan karakter kepatuhan terhadap norma-norma sekolah
sepertinya bermuatan variasi teori-teori pembinaan moral, yaitu
teori berbasis eksternal/sosial dan behavioristik (Vessel dan
Huitts, 2005) dengan cara mewujudkan suasana sekolah yang
bersih, menyenangkan,  dengan keteladanan, pemberian
penghargaan maupun sanksi yang tegas dan konsisten. Muatan
teori teori berbasis kepribadian/identitas dan teori berbasis in-
ternal/psikologis (Vessel dan Huitts, 2005) terlihat melalui nilai-
nilai iman, taqwa, kebersamaan, gotong royong yang ber-
orientasi dan memberikan kepercayaan pada peserta didik,
sebagai orang yang baik dan mampu (teori berbasis internal/
psikologis aliran nativisme dan teori berbasis interaksional
kategori kematangan). Muatan lainnya adalah teori berbasis
interaksional kategori instinktual (Vessel dan Huitts, 2005),
karena strategi yang dilakukan berupa sosialisasi dan
pemantauan terhadap tata tertib yang ditegakkan.

Strategi yang diterapkan oleh guru SMA ini dianalisis dari
perspektif pendidikan demokratis, maka di dalam strategi
tersebut mengandung nilai-nilai demokratis yang religius,
karena berbasis iman dan taqwa serta berorientasi pada
pengembangan diri peserta didik dengan memberikan
kepercayaan untuk menegakkan tata tertib dan menyukseskan
program-program kesiswaan, dengan cara memberikan
penghargaannya dan sanksi tegas serta konsisten kepada yang
melanggar tata tertib sekolah dan menghambat program-pro-
gram kesiswaan. Strategi yang dijalankan oleh para guru
memberikan pengalaman-pengalaman demokratis berupa
demokrasi partisipatori dengan cara diberikan kesempatan
untuk berpartisipasi, dalam hal tertentu guru lebih banyak
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bertindak sebagai pembimbing. Hal sesuai dengan penelitian
Barr (2007: 3) yang mengeksplorasi beberapa praktek yang
dilaksanakan sekolah demokratis melalui variabel-variabel pem-
buatan keputusan di antara peserta didik dan staf, pendekatan
berpusat peserta didik. Demikian juga Strickland & Pitmann
(2006. http://coefaculty.valdosta.edu) mengemukakan bahwa
sekolah demokratis menghendaki posisi lingkungan-lingkungan
belajar peserta didik dipandang sebagai faktor inti dalam proses
pendidikan dengan melibatkan para peserta didik dalam setiap
aspek kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk belajar, mengajar dan
kepemimpinan.

Penataan kehidupan situasi pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan terhadap norma-norma sekolah di SMA ini
terdiri dari penataan fisik dan penataan sosial-emosional.
Penataan situasi di lingkungan sekolah merupakan realisasi dari
upaya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh visi dan misi
sekolah serta program pembinaan melalui penciptaan suasana
yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam koridor
tata tertib sekolah yang mengaturnya. Namun nuansa
suasananya dimuati oleh landasan rasional-empiris berupa latar
belakang, konsepsi, kebijakan, prinsip, dan strategi yang menjadi
basis penataan situasi sekolah.

Secara umum penataan situasi di lingkungan sekolah
berjalan di atas koridor teori berbasis eksternal/sosial, teori
behavioristik, teori berbasis interaksional kategori instinktual
(Vessel dan Huitts, 2005), teori transmisi kultural dan teori
romantis (Puente, 1998). Penataan situasi lingkungan sekolah
menurut perspektif teori berbasis eksternal/sosial adalah
implementasi dari pandangan bahwa moralitas adalah produk
pengaruh lingkungan  eksternal dalam bentuk konsekuensi-
konsekuensi dan transmisi peraturan-peraturan sosial dan
norma-norma secara berturut-turut. Transmisi norma-norma
moral dan harapan dilakukan melalui guru dan peserta didik
melalui model dan penjelasan, baik melalui pribadi, simbol dan
tulisan di lingkungan sekolah. Karena itu penataan situasi
lingkungan sekolah penting, sebab memberikan pengaruh yang
kuat terhadap perilaku kepatuhan melalui norma-norma
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kelompok guru dan peserta didik maupun secara budaya
dengan cara memberikan contoh-contoh spesifik dan mem-
pengaruhi pemikiran peserta didik tentang peristiwa dan
perilaku kepatuhan.

Teori behavioristik dengan jelas memperkuat penataan
situasi lingkungan sekolah, karena memandang bahwa perilaku
moral termasuk kepatuhan adalah hasil aplikasi dari
konsekuensi-konsekuensi lingkungan. Teori behavioristik
menekankan proses belajar dan peranan lingkungan merupakan
kondisi langsung belajar untuk menjelaskan tingkah laku.
Perilaku moral dalam hal ini kepatuhan adalah hasil meneladani
orang dewasa yang dikaguminya untuk dirinya sendiri.

Teori berbasis interaksional berbasis instinktual yang
memandang bahwa sifat dasar manusia sebagai instinktual
belum berkembang, harus dibenahi, dan butuh kontrol atau
sosialisasi. Penataan situasi lingkungan sekolah adalah bagian
dari upaya membenahi sifat dasar manusia yang perlu di-
kembangkan, area kontrol dan bagian dari sosialisasi kehidupan
manusia sebagai makhluk sosial.

Penataan situasi lingkungan sekolah dalam perspektif teori
transmisi kultural adalah berbasis pandangan bahwa pikiran
sebagai “tabula rasa” adalah menjadi tempat disimpannya
pengalaman-pengalaman dari lingkungan. Konsep-konsep dan
struktur-struktur adalah refleksi dari semua yang ada di luar
dunia fisik dan sosial individu. Moralitas bukan individual,
tetapi masyarakat. Masyarakat (sekolah dan situasi lingkungan-
nya) adalah sumber dari semua nilai-nilai yang dicerminkan oleh
individu, maka perilaku moral individu ditentukan oleh
peraturan, dan dalam mengikuti peraturan yang ditentukan oleh
masyarakat, apakah mematuhi atau tidak, tergantung pada
tingkat penerimaannya. Karena itu peserta didik harus dididik
untuk mematuhi, dengan secara moral peserta didik disiapkan
untuk mematuhi dan menjalankan peraturan melalui penataan
situasi lingkungan sekolah agar menumbuhkan kewajiban untuk
mematuhi peraturan.
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Penataan situasi lingkungan sekolah tidak semata mene-
kankan pada lingkungan, tetapi sisi lainnya juga memberikan
peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan
potensinya sesuai dengan bakat dan minat.  Hal ini sejalan
dengan teori romantis yang menparalelkan teori yang
menekankan lingkungan dengan memberikan peluang kepada
individu untuk berkembang sesuai dengan potensi minat dan
bakatnya. Menurut teori romantis, sekolah harus mendesain
lingkungan yang memfasilitasi perkembangan dari semua
potensi yang dimiliki sejak lahir dari kalangan peserta didik.
Karena peserta didik merupakan organisme biologis yang siap
untuk tumbuh, selama lingkungan mengembangkannya.
Perkembangan moral, termasuk kepatuhan, akan tumbuh dalam
bentuk pararel dengan perkembangan fisik, dan merupakan
rangkaian dari tahap-tahap yang berhubungan dengan
perkembangan psiko-seksual. Tahap-tahap itu secara mendasar
turun-menurun melalui beberapa faktor sosial, termasuk
lingkungan, yang dapat mendukung atau menunda
perkembangan moral, termasuk kepatuhan.

Penataan situasi lingkungan sekolah yang menekankan
pada interaksi manusia dengan manusia dalam suasana
lingkungan fisik, dan sosio-emosional, diharapkan mampu
menghasilkan kematangan berpikir. Kematangan berpikir
menurut teori perkembangan kognitif adalah hasil dari
reorganisasi struktur psikologis yang digerakkan dari interaksi
antara peserta didik dengan lingkungan. Kematangan berpikir
inilah yang diharapkan menjadi landasan kesadaran dari
kepatuhan, peserta didik melakukan kepatuhan, karena ia
memahaminya dan sepakat dengannya atau melakukan
kepatuhan untuk dirinya sendiri demi keutuhannya dengan
orang lain.

Di dalam ruang penataan sekolah yang bersifat fisik dan
sosio-emosional dikandung muatan nilai-nilai moral yang berisi
kebajikan-kebajikan, antara lain, iman, takwa, keteladanan,
kebersamaan, gotong royong, persaudaraan, saling
menghormati dan menghargai adalah implementasi dari teori
berbasis kepribadian/identitas. Teori berbasis kepribadian/
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identitas memandang bahwa kebajikan berakar dalam
kepribadian dan identitas pribadi. Sekolah berkewajiban
menumbuhkan dan mengembangkan kebajikan itu dalam situasi
yang ditata di sekolah. Karena kebajikan adalah paduan dari
kecenderungan-kecendrungan alami dan interaksi-interaksi
dengan lingkungan yang melibatkan refleksi maupun komitmen
terhadap nilai-nilai dan perilaku. Oleh sebab itu kalangan teorisi
berbasis kepribadian menyarankan sekolah mengembangkan
daftar nilai-nilai, kebajikan-kebajikan dan ciri-ciri karakter yang
akan ditumbuhkembangkan, atau menjadi ikon sekolah.

Upaya-upaya yang dilakukan para guru dalam menata
situasi di lingkungan sekolah berarti dilakukan secara sadar dan
mempunyai maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang ingin
dicapai. Hal ini memperkuat apa yang dikemukakan oleh
Soelaeman (1988: 57-58):

Dari pengamatan mengenai peri kehidupan dan perilaku
manusia di dunianya itu, betapa pun cara dan coraknya,
tersingkap suatu fenomena lain, yang menjadi ciri khas
dari aktivitas dan kreativitas manusia tersebut, yaitu
bahwa segala aktivitas dan kreativitas manusia itu, baik
yang motorik, yang psikologis, bahkan yang bercorak
filsafi, bukannya sembarang, melainkan selalu terarah,
memiliki maksud dan tujuan tertentu.

Dengan demikian penataan suasana fisik berupa ruang
kelas, pepohonan, tanaman hias, warna-warni, dan pemasangan
papan informasi, spanduk yang berisi tulisan-tulisan, cermin
besar, kursi di sepanjang koridor, tempat dan sapu, tempat
parkir, taman-taman kecil dan kantin, bukan tatanan dalam
bentuk fisik semata, tetapi tatanan tersebut mencakup pula
situasi sosial-emosional yang dikehendaki, termasuk norma apa
yang hendaknya dipatuhi oleh peserta didik.

Penataan fisik sekolah sedemikian rupa mengundang
peserta didik, untuk berperilaku sebagaimana yang telah
digariskan, baik dalam maksud maupun tujuan yang ingin
dicapai, yakni mematuhi norma-norma sekolah sekolah.
Diharapkan lebih jauh adalah peserta didik tidak hanya
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membaca apa yang diharapkan guru dari penataan fisik dan
suasana sosial-emosional tersebut, tetapi mampu berdialog,
sehingga tumbuh kembanglah pemahaman yang mendorong
peserta didik terlibat dalam “pertemuan intensional” (Soelaeman,
1985:177) atau “fenomena self” (Lindgren, 1976:34) sebagai suatu
tingkat keterhunian suatu lingkungan atau ruang, yaitu
manakala yang bersangkutan merasa terlibat di dalamnya,
menghayatinya, tidak lagi sebagai ruang tatanan guru, tetapi
ruang milik mereka sendiri.

Penataan sarana-sarana fisik dan interaksi sosial-emosional
yang terjadi di lingkungan sekolah dan kelas, tidaklah selalu
berada dalam keadaan apa adanya, tetapi memuat sesuatu yang
ingin dituju, karena “anak tidak dididik dalam ruang dan keadaan
abstrak, melainkan selalu di dalam dan diarahkan kepada suatu
kehidupan masyarakat tertentu” (Soelaeman, 1994: 88), yaitu
masyarakat sekolah yang diatur berdasarkan norma-norma
sekolah,salah satunya norma-norma sekolah. Hal ini sejalan
dengan pendapat Kay (1975:196) dilihat dari kacamata moral,
maka lingkungan terdiri atas nilai moral, norma, prinsip dan
perilaku. Lingkungan sekolah, termasuk lingkungan kelas
tidaklah berada dalam keadaan kosong nilai, tetapi sarat dengan
muatan nilai-moral dan norma. Setiap kehidupan manusia,
pastilah sarat dengan muatan nilai-moral-norma (Djahiri,
2009:2).

Selain itu untuk penataan situasi sekolah juga mengandung
muatan taksonomi iklim emosional sekolah yang mencakup
empat dimensi (Gallay dan Pong, 2004:2), yaitu: (1) ekologi; aspek-
aspek fisik-materil, seperti bangunan sekolah, ruang
perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK dan
sejenisnya; (2) millieu; karakteristik individu di sekolah pada
umumnya, seperti; moral kerja guru, latar belakang siswa,
stabilitas staf dan sebagainya; (3) sistem sosial; struktur formal
maupun informal atau berbagai peraturan untuk mengendalikan
interaksi individu dan kelompok di sekolah, mencakup
komunikasi kepala sekolah-guru, partisipasi staf dalam
pengambilan keputusan, keterlibatan siswa dalam pengambilan
keputusan, kolegialitas, hubungan guru-siswa; dan (4) budaya;
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sistem nilai dan keyakinan, seperti: norma pergaulan siswa,
ekspektasi keberhasilan dan disiplin sekolah.

Penataan situasi fisik dan sosial-emosional secara substansi
sebenarnya mencakup juga aspek ekologi, lingkungan, sistem
sosial dan budaya yang terdapat di dalam sekolah, karena itu
menurut Soelaeman (1994:51) dalam upaya penataan situasi
pendidikan, dalam penataannya hendaknya bersifat padu
menjadi satu kesatuan dan tak dapat dipilah-pilah. Mungkin
hanya prioritasnya saja yang membedakan tekanan pada
penataannya, kepada salah satu momen atau dimensi dari situasi
atau iklim sekolah.

Upaya-upaya yang dilakukan guru dalam menata situasi
pendidikan secara fisik, sosial dan emosional melalui aturan-
aturan dan muatan nilai-nilai maupun norma-norma yang
diberitahukan secara langsung maupun melalui perilaku kepada
peserta didik, bukan hanya sekedar sebagai “pewarisan sosial”
atau “pelaksanaan fungsi konservasi pendidikan” (Adiwikarta,
1988:58), melainkan untuk mengarahkan peserta didiknya ke
arah suatu norma dan nilai hidup tertentu. Jadi “ tidak hanya
sekedar dalam kaitannya dengan nilai intrinsiknya, melainkan
dalam nilai instrumentalnya, untuk mencapai tujuan tertentu
(Degenhart, 1982, 3-4; Soelaeman, 1985:204). Selain itu sosok guru
sebagai pribadi tentu akan mewarnai muatan situasi sosial-
emosional dalam hubungannya dengan peserta didik, dan
mempengaruhi penyerapan nilai-nilai dan norma-norma yang
bersifat pribadi guru tersebut, termasuk nilai intrinsik dan nilai
instrumental dalam perspektif kepatuhan terhadap norma-
norma sekolah.

Penataan situasi fisik dan sosial-emosional yang dilakukan
guru adalah demi lahirnya perilaku peserta didik yang patuh
pada norma-norma sekolah, sehingga tatanan situasi sekolah
tentu mampu mengundang peserta didik untuk berperilaku
demikian, karena situasi tatanan sekolah memang “ memberikan
kondisi bagi lahirnya tingkah laku tertentu pada mereka yang ada di
dalamnya “ (Lindgren, 1976; Soelaeman, 1994: 157). Tidak hanya
sekedar hanya mengundang untuk tumbuh kembangnya
kepatuhan, tetapi penataan situasi fisik, sosial dan emosional

Pendidikan  Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan di Sekolah



204

Dr. H. Sarbaini, M.Pd

sekolah, juga melatih peserta didik bertanggung jawab untuk
berperan serta dalam menciptakan situasi fisik, sosial emosional
sekolah yang menyenangkan, sehingga kepatuhan yang
diinginkan, bukan sekedar kepatuhan mutlak, tetapi kepatuhan
yang bertanggung jawab.

Kepatuhan yang bertanggung jawab atau menurut kepala
sekolah, BAH “discipline mature”” dapat dilihat dari berbagai
dimensi, yaitu “dimensi moral atau dimensi normatif, dimensi sosial,
dimensi religius, dimensi personal dan dimensi komunikasi”
(Soelaeman, 1994: 149-150). Kepatuhan yang berdasarkan
tanggung jawab dilihat dari :
1) Dimensi moral atau dimensi normatif, kepatuhan lahir dari

rasa wajib, yang muncul dari lubuk kalbu. Karena kepatuhan
digerakkan oleh keyakinan iman dan sistem nilai dan norma
yang dianutnya. Kepatuhan yang didasari tanggung jawab
tidaklah hanya sekedar keinginan yang muncul selintas atau
sekedar untuk menyenangkan atau menjilat orang lain.
Kepatuhan dimensi ini harus bertopang pada suatu
keyakinan dan sumber nilai-norma tertentu.

2) Dimensi sosial, kepatuhan yang muncul dipandang sebagai
wujud fitrah manusia dalam hubungannya dengan manusia
lain dan norma yang mengaturnya. Karena manusia dibekali
kemampuan untuk menyadari diri dan menyadari norma
sebagai suatu kemampuan dasar etis dari pribadi, Kesadaran
itu tumbuh dan berkembang dalam dialognya dengan
manusia lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menuntut
kesadaran akan sistem nilai dan norma yang diakuinya, dan
mendorongnya untuk menjawab dengan kepatuhan dan
ketidakpatuhan.

3) Dimensi religius, maka kepatuhan yang muncul adalah
bagian dari pemenuhan kedirian manusia sebagai hamba
Allah SWT yang diyakininya sebagai keberadaannya dan
menjadi sumber segala yang ada dan sumber segala norma.

4) Dimensi personal, kepatuhan muncul sebagai keterlibatan
pribadi secara utuh, bukan hanya untuk kepentingan
membenarkan diri sendiri, membersihkan diri atau semata-
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mata demi kepentingan diri sendiri, tetapi memang didasari
oleh kesadaran terhadap lingkungan dan masyarakat,
kesadaran terhadap norma, kesadaran terhadap kediriannya
serta kesadaran eksistensinya sebagai hamba Allah.

5) Dimensi komunikasi, kepatuhan muncul sebagai hasil dia-
log pembelajaran dan berkomunikasinya pribadi dengan
pribadi yang menjadi model orientasi kepatuhannya, dengan
lingkungannya dan teman-teman sebaya. Kepatuhan ini
berlangsung melalui proses, sehingga menuju pada
kepatuhan yang bertanggung jawab.

Dengan demikian kepatuhan yang didasari tanggung jawab
menyiratkan terdapatnya dimensi komunikasi vertikal dan hori-
zontal. Dimensi komunikasi vertikal, maka kepatuhan muncul
sebagai pengakuan atas tuntutan Allah sebagai Khaliqul’alamin,
Rabbul’alamin dan Maalikiyaumiddin dan keridhoan manusia
terhadap norma-norma Allah, baik yang minal wajib, minal
mandubah, minal munbaha, minal karha maupun yang minal
muharramah. Pada dimensi horizontal, kepatuhan muncul
karena kesadaran dan kewajiban dalam kehidupan ber-
masyarakat, termasuk dalam masyarakat sekolah, bahwa demi
kelangsungan hidup bermasyarakat, diperlukan norma yang
menata dan mengatur perilaku anggota-anggotanya guna
menjamin ketertiban. Untuk itu setiap anggota warga ma-
syarakat sekolah berkewajiban untuk mengakui, mematuhi dan
merealisasikan norma-norma-norma sekolah yang telah
ditetapkan untuk masyarakat sekolah.

Keberadaan pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
terhadap norma-norma sekolah di SMA ditandai oleh adanya
visi, misi dan Panca Budaya Sekolah yang menjadi landasan
visioner, orientasi dan operasional berbasis nilai-nilai keagama-
an, budaya masyarakat dan budaya hukum. Keberadaan
pembinaan ditandai oleh adanya program pembinaan yang
berakar pada Program Budaya dan Lingkungan Sekolah, guna
menciptakan suasana kondusif untuk pembelajaran yang efisien,
melalui penetapan pedoman tata tertib di lingkungan sekolah.
Pembinaan dalam bentuk program dan kegiatan telah
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dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis secara khusus yang
mencakup landasan rasional-empiris berupa latar belakang,
konsepsi, prinsip, kebijakan dan strategi, tujuan, orientasi dan
proses tahapan pelaksanaan kegiatan. Tanda keberadaan
pembinaan lainnya adalah dilakukan penataan situasi lingkung-
an sekolah secara fisik dan sosio-emosional yang melibatkan
penataan hubungan guru dengan guru, guru dengan peserta
didik, dan peserta didik dengan peserta didik. Muara dari
keberadaan pembinaan kepatuhan peserta didik terhadap
norma-norma sekolah di sekolah adalah kepatuhan yang
bertanggung jawab multidimensional (moral/normatif, sosial,
religius, personal, komunikasi, vertikal dan horizontal) atau
mentransformasi dari istilah Sauri (2009: 2-3), adalah kepatuhan
yang dilaksanakan dengan ikhlas, kerja keras, cerdas, tuntas,
berkualitas dan memuaskan semua pihak.

Secara teoritis, visi, misi, panca budaya sekolah, program
pembinaan,  landasan rasional-empiris dan penataan situasi
lingkungan sekolah sebagai tanda keberadaan pendidikan nilai,
moral dan karakter kepatuhan peserta didik terhadap norma-
norma sekolah di sekolah merupakan wujud dari teori tindakan
Parsons, juga implementasi dan saling memperkuat secara
beragam dari teori-teori pembinaan moral, yaitu teori berbasis
eksternal/sosial, teori berbasis intern/psikologi, teori berbasis
interaksional, teori berbasis kepribadian/identitas, dan rumpun
teori behavioristik, teori psikoanalis dan teori perkembangan
kognitif, maupun rumpun teori romantis, teori transmisi kultural
dan teori progresionist.

Dibandingkan dari hasil penelitian terdahulu tentang
kepatuhan, terdapat kesamaan dalam pendidikan nilai, moral
dan karakter kepatuhan melalui sekolah sebagai lingkungan
eksternal, seperti kepatuhan dipengaruhi oleh lingkungan
sekolah (Apriana, 2009.http://skripsi.unila. ac.id), distimulasi
oleh konteks sekolah yang melakukan internalisasi nilai
kepatuhan sehingga terjadi proses identifikasi terhadap model
moral oleh peserta didik dalam rangka menemukan jati dirinya
(Balitbangda Propinsi Jawa Tengah, 2005, http://litbang.patikab.
go.id; Hartono, 2006: 6,7,10), adanya pengawasan dari para guru,
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sehingga menumbuhkan kerelaan, identifikasi dan internalisasi
nilai kepatuhan (Kelman, 1958: 51-60), pengaruh interaksi sosial
rekan sebaya (Latifah, 2006, http://digilib.unnes.ac.id/ gsdl/
cgi-bin/library) dan pengaruh kondisi keluarga (Apriana,
2009.http://skripsi.unila. ac.id). Sementara dilihat dari
penelitian Bushman (1985,http://www.eric.ed.gov) terdapat
persamaan pada asumsi penelitian dengan kegiatan sosialisasi
dan pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap
tata tertib siswa yang dilakukan SMA ini, yaitu bahwa peserta
didik yang diberitahu, dididik dan berpikir adalah besar
kemungkinan untuk membuat keputusan-keputusan yang
cerdas mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhan dari peserta
didik yang tidak. Perbedaannya adalah jika Bushman melakukan
dengan panduan kurikulum yang tertulis, sedangkan SMA ini
hanya menggunakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-
ulang.

Hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan melihat dari
beberapa aspek tertentu saja, misalnya dari aspek peserta didik
sebagai remaja (Balitbangda Propinsi Jawa Tengah, 2005, http:/
/litbang.patikab.go.id), interaksi sosial dengan rekan sebaya
(Latifah, 2006, http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/cgi-bin/library),
pengaruh  kondisi sekolah dan kondisi keluarga (Apriana,
2009.http://skripsi.unila.ac.id), pengaruh panduan kurikulum
(Bushma, 1985,http://www.eric.ed.gov), pengaruh faktor
ancaman, pengawasan, jenis kelamin dan waktu (Higbee,
1976:23), relasi kepatuhan dengan konteks pesantren berupa
nilai-nilai kebersamaan dan kharismatik kiayi (Hartono,
2006:6,7,10) dan pengaruh pengawasan (Kelman, 1958:51-60).
Sementara hasil penelitian terhadap pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan di SMA ini melihat proses pembinaan dari
aspek yang lebih menyeluruh, dari landasan dasar, landasan
empiris, program, penataan kehidupan situasi fisik dan sosio-
emosional yang mencakup kondisi sekolah, pengaruh-pengaruh
fisik dan sosio-emosio termasuk relasi antara guru, peserta didik
dan teman sebaya di lingkungan sekolah, antara lain dalam
bentuk keteladanan (model moral), bimbingan, nasihat,
pendampingan, kontrol, larangan, reward dan hukuman. Relasi
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antara guru dan peserta didik maupun dengan rekan sebaya
akan lebih rinci diuangkap dalam proses pembinaan. Jadi hasil
penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu,
terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, namun aspek
yang ditelaahnya lebih menyeluruh.

2. Proses Pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
Peserta Didik
Proses pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan

peserta didik terhadap norma-norma sekolah di sekolah
merupakan proses pembelajaran dalam arti luas, dalam
pengertian pembelajaran yang dimaksudkan tidak melekat pada
mata pelajaran tertentu dan dibatasi oleh kelas dan guru tertentu
saja, pembelajaran kepatuhan dilaksanakan di luar kelas dan di
dalam kelas, dalam kegiatan terjadwal maupun kegiatan
insidental. Bisa dikatakan proses pembinaan dalam perspektif
pembelajaran adalah dimulai sejak peserta didik memasuki
sekolah hingga menjalani acara pengukuhan dan pelepasannya
sebagai peserta didik di SMA ini. Oleh karena itu tujuan dan
pelaksanaan proses pembinaan dalam pengertian pembelajaran
kepatuhan telah dimulai sejak menjadi peserta didik baik di luar
kelas maupun di dalam kelas, dalam kegiatan terjadwal maupun
insidental sampai akhirnya akhir proses pembinaan saat peserta
didik dikukuhkan dan dilepaskan statusnya sebagai peserta
didik.

a. Tujuan Proses Pendidikan nilai, moral dan karakter
Kepatuhan di sekolah

Tujuan dari proses pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan di sekolah dalam pengertian luas adalah bermata
dua, baik untuk peserta didik yang patuh maupun terhadap
peserta didik yang tidak patuh, yaitu 1) Supaya memberikan
efek jera bagi  peserta didik yang melakukan pelanggaran
dalam rangka juga merubah perilakunya agar menjadi patuh
dan menjadi contoh kepada adik-adik kelasnya, sehingga
peserta didik yang patuh mendukung program-program
yang dilaksanakan sekolah, dengan banyak peserta didik



209

yang patuh, maka program sekolah akan berjalan dengan
baik; 2) Membina karakter peserta didik yang patuh sebagai
dasar kedisiplinan, baik demi kepentingan memperoleh
sebuah pekerjaan dan kehidupan berkeluarga, dan salah satu
kepribadian yang baik, cendrung berhasil di masyarakat; 3)
Sesuai dengan tujuan sekolah yaitu membina dan
menghasilkan peserta didik yang disiplin dan jujur di
sekolah.

Ketiga tujuan ini menggambarkan tujuan jangka pendek
untuk kelas X dan tujuan jangka menengah untuk kelas XI
dan tujuan jangka panjang untuk kelas XII, jadi berawal dari
penerapan tata tertib yang tegas, konsisten dan transparan,
namun manusia diharapkan mampu merubah perilaku awal
dari peserta  didik yang masuk ke SMA ini hingga berubah
menuju kepatuhan dan akhirnya menjadi karakter patuh
sebagai dasar disiplin dan menjadi kepribadian yang baik
berupa pribadi yang disiplin dan jujur. Ketiga tujuan yang
ingin dicapai juga merekflesikan kontinum dari teori berbasis
eksternal/sosial bergerak pada teori berbasis interaksional
ke teori berbasis internal/psikologis menuju teori
kepribadian/identitas (Vessel dan Huitrts, 2005). Karakter
patuh demikian merupakan kepatuhan yang bertanggung
jawab yang ingin diwujudkan melalui penataan situasi dan
prosesnya dengan berbagai kegiatan pembinaan di luar kelas
dan di dalam kelas, secara terjadwal maupun insidental.

Saptari (2005:394-395;404-408) menegaskan proses
pembelajaran nilai bukan merupakan pelajaran yang berdiri
sendiri, tetapi dapat dintegrasikan ke dalam mata-mata
pelajaran yang ada di sekolah. Mulyana (2004: 177)
menambahkan setiap pembelajaran yang dilakukan pendidik
tentu melibatkan proses penyadaran nilai-nilai, sehingga nilai
berlaku sebagai hakikat kualitatif dari sejumlah tindakan
pendidikan, juga berlangsung pada keseluruhan dimensi
pendidikan. Oleh karena itu proses pendidikan nilai, moral
dan karakter kepatuhan terhadap norma-norma sekolah di
SMA ini bergerak dalam seluruh dimensi pendidikan, baik
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dilihat dari siklus waktu kegiatan maupun lokus kegiatan
dengan beragam metode yang diterapkan.

b. Pelaksanaan Proses Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter
Melalui Berbagai Kegiatan Pembinaan

Proses pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
melalui berbagai kegiatan pembinaan dapat dilihat dari dua
aspek, yaitu siklus waktu dan lokus kegiatan.

Kegiatan pembinaan baik dari siklus  waktu maupun
lokus kegiatan dilihat sebagai strategi pembelajaran guru-
guru di SMA ini telah menerapkan beragam strategi
pembelajaran. Karena menurut Vessel dan Huitts (2005,
http://chiron.valdosta.edu) dalam pengembangan dan
pembinaan karakter nilai moral tidak ada satupun teori dan
strategi-strategi pembelajarannya yang benar. Para praktisi
sebaiknya memandang seluruh teori dan perangkat strategi-
strategi pembelajarannya adalah saling melengkapi, dan
kemudian dilaksanakan dengan kreatif.

Dari strategi-strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh
Vessel dan Huitts (2005, http://chiron.valdosta.edu) yang
berbasis kategori teori dan model belajar, seperti tabel di
bawah ini.
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Beberapa guru telah menerapkannya baik dilihat dari siklus
waktu, lokus dan aneka kegiatan pembinaan yang dilakukan,
meskipun belum seluruhnya dari kategori teori, model belajar
dan strategi mengajar yang disarankan oleh Vessel dan Huitt
(2005) dalam upaya pembinaan karakter moral, khususnya
kepatuhan terhadap norma-norma sekolah.
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1) Dari menuntut anak belajar dan mengikuti peraturan-
peraturan melalui;
a) perintah langsung,
b) konsekuensi-konsekuensi,
c) hubungan-hubungan otoritatif, dan
d) “tindakan-tindakan” displiner ( yang membantu

mengembangkan standar-standar internal dengan
menggunakan kesempatan  dari kemampuan alami
peserta didik untuk mempengaruhi empati),

2) Ke arah memberikan peserta didik kesempatan untuk
menghargai atau membayangkan apa yang benar dan untuk
memilih apa yang benar (sebagai hasil dari pemahaman,
standar-standar yang diinternalisasikan, dan kematangan
empati), melalui;
a) meningkatkan tingkat hubungan-hubungan timbal-balik

pendidik dengan peserta didik, dan
b) meningkatkan frekuensi kesempatan-kesempatan yang

diberikan kepada peserta didik untuk mendiskusikan
dilema-dilema moral, memberikan tantangan dan
menempatkan keadaan konstan pada situasi tertentu
dalam hubungan-hubungan, kelompok-kelompok dan
komunitas-komunitas peserta didik

Evaluasi yang diterapkan guru dalam melakukan pem-
binaan, sementara ini tidak seragam, dapat berupa evaluasi
sehari-hari melalui teguran dan pemberian sanksi, atau evaluasi
materi. Selain itu ada guru yang hanya melakukan pengamatan,
belum terdokumentasikan, ada juga yang tidak dicatat, langsung
diserahkan ke BP atau wali kelas. Namun ada juga yang mencatat
dalam buku jurnal dan dicatat dalam buku catatan penilaian
afektif sebagai penilaian afektif secara keseluruhan dari perilaku,
sikap dan kerapian.

Evaluasi kepatuhan terhadap norma-norma sekolah pada
setiap kelas dapat juga mengacu  kepada rekapitulasi catatan
tentang perilaku kepatuhan peserta didik, khususnya perilaku
yang tidak patuh, baik dari buku catatan piket harian, buku poin
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yang diterima, dan catatan jurnal guru. Dokumentasi-
dokumentasi tersebut biasanya dijadikan wali kelas sebagai
dasar untuk pemanggilan orang tua, penentuan peringatan
pertama, kedua dan ketiga, maupun penentuan nominasi untuk
mendapatkan donasi untuk peserta didik yang tidak mampu
dari kegiatan Jum’at Imtaq, mendapatkan beasiswa, dasar
penilaian akhir untuk rapor serta patokan penetapan peserta
didik berprestasi secara akademik dan nonakademik pada acara
pelepasan dan pengukuhan sebagai hasil prestasi kumulatif
selama tiga tahun bersekolah.

Jadi evaluasi yang diberikan oleh guru terhadap pembinaan
meskipun tidak seragam, namun muaranya terletak pada buku
catatan piket harian dan buku poin, ditambah dengan evaluasi
guru di kelas melalui pengamatan dan catatan jurnal, semua
diolah oleh wali kelas untuk penentuan posisi peserta didik
dalam kategori peserta didik yang patuh dan tidak patuh,
maupun dalam kerangka untuk mendapatkan penghargaan dan
hukuman, namun tetap menempatkan posisi peserta didik
sebagai manusia yang baik, mampu berkembang dan perlu
bantuan.

Pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap
norma-norma sekolah di sekolah yang dilakukan berlaku secara
umum untuk semua peserta didik, yakni diarahkan kepada
terbentuknya kepatuhan secara positif untuk mendukung pro-
gram-program sekolah dan bermanfaat untuk warga sekolah.
Namun pembinaan kepatuhan dapat berlaku khusus dan
kasuistis, terhadap peserta didik yang berprestasi dan yang
menunjukkan ketidakpatuhan. Peserta didik yang menunjukkan
nilai kepatuhan lebih di atas rerata peserta didik lainnya, berupa
prestasi kerajinan, kelakukan dan sikap, ataupun prestasi
nonakademik lainnya dan akademik, diberikan penghargaan
berupa piagam, bonus SPP, beasiswa dan donasi. Sementara
terhadap peserta didik yang tidak menunjukkan kepatuhan
diberikan sanksi berupa berupa hukuman, seperti pemanggilan
orang tua ke sekolah, disuruh mengerjakan sesuatu untuk
kepentingan kelas atau sekolah (menyapu, menata meja guru,
mencat pagar sekolah atau dinding kelas, mencangkul rumput,
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mengangkut pasir), berdiri di depan kelas, berlari mengelilingi
lapangan, dijemur di halaman, dijewer, dicubit, dan denda
berupa material (semen, batu bata, Kitab Al Qur’an) dan uang
(digunakan untuk membeli keperluan sarana sekolah, seperti
kursi plastik, semen untuk taman).

Pemberian penghargaan terhadap peserta didik yang patuh
diorientasikan agar dapat mempertahankan dan diharapkan
meningkatkan menjadi prestasi, sehingga dengan kepatuhan
demikian selain membentuk karakternya, juga mendukung
realisasi program-program sekolah, khususnya program dan
kegiatan pengembangan diri peserta didik. Sementara pem-
binaan kepada peserta didik yang menunjukkan ketidak-
patuhan, adalah agar menjadi jera, kemudian menyadari dan
memahami, bahwa apa yang dilakukan adalah salah, dan
merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang tuanya, sehingga
muncul niat untuk memperbaiki diri. Dengan demikian
pembinaan peserta tidak patuh adalah menjadikan setiap pe-
langgaran sebagai model pembelajaran, dan media kebersama-
an dalam memecahkan masalahnya yang dihadapinya antara
peserta didik, orang tua sebagai subjek utama, dan guru sebagai
fasilitator. Meskipun peserta didik pernah melakukan pe-
langgaran, namun masih tetap diberikan kepercayaan sekaligus
memberi peluang dan ruang untuk pengakuan dirinya guna
membentuk citra positif di lingkungan sekolah, misalnya masih
diberikan peran sebagai pelaksana dalam kegiatan-kegiatan
sekolah, termasuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kegiatan pembinaan
yang dilaksanakan  adalah menuju pada pembentukan ruang
dan model aktualisasi diri dalam kerangka kecerdasan majemuk
melalui beragam kegiatan dengan cara membangun pusat-pusat
kecerdasan melalui peluang beragam dari kegiatan pengem-
bangan diri dan ekstrakurikuler di sekolah.  Kegiatan-kegiatan
baik berupa siklus kegiatan maupun lokus kegiatan nampaknya
bersinergi antara pembinaan kepatuhan dengan kegiatan
pengembangan diri dan ekstrakurikuler.  Walaupun tidak
dinyatakan secara tertulis, tetapi terdapat kesepakatan untuk
sama-sama peduli terhadap pembinaan kepatuhan terhadap
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norma-norma sekolah di sekolah, baik yang disusun secara
terjadwal maupun insidental.

Aspek penting lainnya dari pembinaan itu adalah berbasis
kepada kompetensi individual guru dan apa yang menjadi
konsentrasi kepedulian guru, sehingga pada diri peserta didik
muncul istilah guru yang lembut, guru yang dianggap sebagai
pengganti orang tua, guru yang akrab, guru yang paling ditakuti
dan guru favorit. Karena peserta didik dalam konteks
pembinaan kepatuhan untuk dirinya membutuhkan sosok guru
yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga seorang peserta
didik yang sering mendapat perlakuan keras memerlukan
bimbingan guru yang lembut. Sedangkan seorang peserta didik
yang hampir tidak pernah diperlakukan keras, membutuhkan
sentilan yang agak “keras” dari guru yang berkarakter keras,
untuk menggetarkan jiwanya. Semua karakter guru digunakan
secara bersama untuk memenuhi kebutuhan pembinaan peserta
didik yang dianggap masih butuh bantuan untuk berkembang
dan dianggap mampu.

Pendidikan  nilai, moral dan karakter kepatuhan dalam
pembinaan yang bermuatan strategi sosialisasi, internalisasi dan
personalisasi yang dilakukan guru SMA ini adalah proses-proses
dan cara-cara yang secara langsung atau tidak langsung yang
menularkan model-model nilai-nilai, norma-norma dan perilaku
sosial dari kepatuhan, melalui interaksi sosial dan faktor-faktor
lingkungan sekolah, untuk mempengaruhi perkembangan
kepribadian peserta didik sebagai individu dan anggota dari
masyarakat sekolah, sehingga tumbuh kepatuhan berbasis
tanggung jawab terhadap nilai-nilai dan peraturan-peraturan
moral dan membentuk keyakinan-keyakinan bahwa masyarakat
sekolah merupakan tatanan moral yang semestinya dipatuhi.
Kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan hendaknya
mengacu pada landasan teoritis dan juridis yang relevan bagi
pembinaan dan pengembangan karakter nilai moral kepatuhan.

Pendidikan  nilai, moral dan karakter  kepatuhan terhadap
norma sekolah dengan demikian diharapkan menjadi bagian
dari upaya menyiapkan warga demokratis, yang dilaksanakan
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berdasarkan pendidikan demokratis di sekolah demokratis.
Kepatuhan yang menjadi bagian dari pribadi warga demokratis
adalah berupa kepatuhan berdimensi multidimensional yaitu
kepatuhan (konstruktif-inklusif dan destruktif-ekslusif) dan
ketidakpatuhan (kontruktif-prososial dan desktruktif-antisosial)
yang berperan dalam mendukung dimensi ideologis demokrasi,
yang tumbuh melalui proses perkembangan rasio, kesadaran
dan tanggung jawab, tidak hanya untuk pengendalian diri (self-
control, self-discipline), pengaturan diri (self-manage), tetapi juga
perhitungan diri (self-account) berbasis taqwa, sebagai kebajikan
moral dan sumber kewajiban moral-norma dalam kehidupan
pribadi, sosial, dan bernegara.

Secara ideal, diharapkan kepatuhan pada norma-norma
sekolah, khususnya norma-norma sekolah, bukan hanya
dihayati, tetapi menjadi komitmen pribadi sebagai warga negara
demokratis, sehingga peserta didik mampu melahirkan
kepatuhan konstruktif dan dalam hal-hal tertentu
ketidakpatuhan konstruktif dalam karakter pribadinya, sebagai
landasan karakter bagi pengendalian diri (self-discipline; self-con-
trol), pengaturan diri (self-manage), dan perhitungan diri (self-
account) atas dasar norma yang didasari dan berserah diri pada
ketentuan-ketentuan yang bersumber pada norma agama dan
budaya yang  berbasis taqwa, sebagai kebajikan moral dan
sumber kewajiban moral-norma dalam kehidupan pribadi,
sosial, dan bernegara.

Pemahaman, penghayatan dan mempribadinya kepatuhan
berbasis pengendalian diri (self-discipline; self-control), pengaturan
diri (self-manage), dan perhitungan diri (self-account) atas dasar
norma yang didasari dan berserah diri pada ketentuan-ketentuan
yang bersumber pada norma agama dan budaya yang  berbasis
taqwa, sebagai kebajikan moral dan sumber kewajiban moral-
norma dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara adalah
sisi penyeimbang dari kebebasan dari demokrasi. Dengan
demikian warga negara demokratis, pada satu sisi, tidak hanya
mengutamakan nilai-moral dan norma kebebasan semata dalam
demokrasi, tetapi pada sisi lainnya menerapkan kepatuhan
terhadap nilai-moral-norma dalam kehidupan bermasyarakat
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dan bernegara. Kebebasan dan kepatuhan adalah dua sisi dari
demokrasi yang tidak bisa dipisahkan.

Kepatuhan dalam perspektif demokrasi yang demikian
adalah kepatuhan yang bertanggung jawab dan hendaknya
memenuhi dimensi moral atau dimensi normatif, dimensi sosial,
dimensi religius, dimensi personal dan dimensi komunikasi.

Kepatuhan yang bertanggung jawab dalam dimensi moral
atau dimensi normatif, kepatuhan lahir dari rasa wajib, yang
muncul dari lubuk kalbu. Karena kepatuhan digerakkan oleh
keyakinan iman dan sistem nilai dan norma yang dianutnya.
Kepatuhan yang didasari tanggung jawab tidaklah hanya
sekedar keinginan yang muncul selintas atau sekedar untuk
menyenangkan atau menjilat orang lain. Kepatuhan dimensi ini
harus bertopang pada suatu keyakinan dan sumber nilai-norma
tertentu.

Kepatuhan yang bertanggung jawab dalam dimensi sosial,
kepatuhan yang muncul dipandang sebagai wujud fitrah
manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dan norma
yang mengaturnya. Karena manusia dibekali kemampuan untuk
menyadari diri dan menyadari norma sebagai suatu kemampuan
dasar etis dari pribadi, Kesadaran itu tumbuh dan berkembang
dalam dialognya dengan manusia lain maupun dengan dirinya
sendiri, yang menuntut kesadaran akan sistem nilai dan norma
yang diakuinya, dan mendorongnya untuk menjawab dengan
kepatuhan dan ketidakpatuhan.

Kepatuhan yang bertanggung jawab dalam dimensi religius,
maka kepatuhan yang muncul adalah bagian dari pemenuhan
kedirian manusia sebagai hamba Allah SWT yang diyakininya
sebagai keberadaannya dan menjadi sumber segala yang ada
dan sumber segala norma.

Kepatuhan yang bertanggung jawab dalam dimensi per-
sonal, kepatuhan muncul sebagai keterlibatan pribadi secara
utuh, bukan hanya untuk kepentingan membenarkan diri
sendiri, membersihkan diri atau semata-mata demi kepentingan
diri sendiri, tetapi memang didasari oleh kesadaran terhadap
lingkungan dan masyarakat, kesadaran terhadap norma,
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kesadaran terhadap kediriannya serta kesadaran eksistensinya
sebagai hamba Allah.

Kepatuhan yang bertanggung jawab dalam dimensi
komunikasi, kepatuhan muncul sebagai hasil proses dialog
pembelajaran dan berkomunikasinya pribadi dengan pribadi
yang menjadi model orientasi kepatuhannya, dengan
lingkungannya dan teman-teman sebaya.

Dengan demikian kepatuhan yang didasari tanggung jawab
menyiratkan terdapatnya dimensi komunikasi vertikal dan hori-
zontal. Dari dimensi komunikasi vertikal, maka kepatuhan
muncul sebagai pengakuan atas tuntutan Allah sebagai
Khaliqul’alamin, Rabbul’alamin dan Maalikiyaumiddin dan
keridhoan manusia terhadap norma-norma Allah, baik yang
minal wajib, minal mandubah, minal munbaha, minal karha
maupun yang minal muharramah. Pada dimensi horizontal,
kepatuhan muncul karena kesadaran dan kewajiban dalam
kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam masyarakat sekolah,
bahwa demi kelangsungan hidup bermasyarakat, diperlukan
norma yang menata dan mengatur perilaku anggota-anggotanya
guna menjamin ketertiban. Untuk itu setiap anggota warga
masyarakat sekolah berkewajiban untuk mengakui, mematuhi
dan merealisasikan norma-norma-norma sekolah yang telah
ditetapkan untuk masyarakat sekolah.

Kepatuhan peserta didik terhadap norma-norma sekolah
dilandasi oleh asumsi bahwa kebebasan memang berakar dari
faktor manusiawi seseorang yang ingin eksis dalam hidupnya,
sedangkan peraturan berangkat dari faktor keterbatasan
manusia sebagai mahluk yang diciptakan. Karena itu kepatuhan
adalah kebebasan seorang dalam hidupnya yang membutuhkan
peraturan dilatarbelakangi oleh keterbatasannya sebagai
makhluk yang diciptakan Allah SWT, sebagai insan sosial dan
sebagai makhluk pribadi. Sebagai warga negara demokratis,
berarti menyeimbangkan antara kebebasan dan kepatuhan
berbasis tanggung jawab terhadap norma-norma-norma sekolah
yang bersumber pada norma-norma Illahi, sosial-budaya,
hukum dan metafisik, menyadari nilai-nilai dirinya dan nilai-
nilai orang lain (individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan
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dunia), dan mampu mengaktualisasikan diri (mengapresiasi dan
melakonkan) sebagai pribadi yang berkepribadian mulia dalam
hubungan dengan manusia, dengan alam sekitar serta
hubungannya dengan Allah Subhanahu wata’ala.

Proses pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
peserta didik terhadap norma-norma sekolah yang dilakukan
guru di SMA ini dilakukan berdasarkan pada tujuan, orientasi
dan direalisasikan dalam kegiatan siklus waktu dan lokus
kegiatan. Setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan
mempunyai tujuan, materi, metode dan evaluasi yang
disesuaikan dengan siklus waktu dan lokus kegiatan. Guru-guru
SMA ini dalam proses dan kegiatannya menerapkan beberapa
teori pendidikan nilai, moral dan karakter, seperti teori-teori
dengan kategori berbasis eksternal dan sosial, internal dan
psikologis, interaksional, dan kepribadian, meskipun tidak
seluruhnya diterapkan, namun sebagian dilaksanakan dan
disesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial dan budaya
masyarakat di lingkungan sekolah.

Kepatuhan yang diharapkan dari perspektif warga negara
demokratis melalui proses pembinaan adalah kepatuhan yang
bertanggung jawab berbasis pengendalian diri (self-discipline; self-
control), pengaturan diri (self-manage), dan perhitungan diri (self-
account), multidimensional (moral/normatif, sosial, religius,
personal, komunikasi, vertikal dan horizontal), bersumber pada
norma-norma Illahi, sosial-budaya, hukum dan metafisik,
digunakan untuk penyadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada
dirinya dan nilai-nilai yang terdapat pada orang lain (individu,
keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan dunia),  penentuan
dalam posisi dan peran dalam mengaktualisasikan dirinya
(mengapresiasi dan melakonkan) sebagai pribadi yang
berkepribadian mulia dalam hubungan dengan manusia, dengan
alam sekitar serta hubungannya dengan Allah Subhanahu
wata’ala.
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BAB VI
 KONSTRUKSI MODEL

PENDIDIKAN NILAI, MORAL DAN
KARAKTER KEPATUHAN PESERTA

DIDIK DI SEKOLAH

A. Konstruksi Model Awal
Konstruksi model awal Pendidikan nilai, moral dan karakter

kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di sekolah
disusun berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, yaitu :
a. Visi dan Misi Sekolah

1) Visi Sekolah sebagai landasan visioner bagi sekolah untuk
pendidikan nilai, moral dan  karakter kepatuhan pada
norma ketertiban di sekolah. Visi Sekolah adalah
menyiapkan peserta didik yang beriman dan  bertaqwa,
berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil, mandiri serta
mampu membina kerja sama dan kebersamaan dalam
kehidupan yang luas sesuai dengan kompetensinya
sendiri.

2) Misi Sekolah adalah pilihan utama tentang hendak apa
yang dilakukan sekolah dan untuk menjalankan peran apa
dalam kehidupan persekolahan. Misi Sekolah adalah
terdiri dari : 1) Penanaman nilai-nilai iman dan taqwa serta
berakhlak mulia bagi seluruh warga sekolah; 2)
Menghasilkan peserta didik yang disiplin, jujur, peduli,
kreatif, bertanggung jawab, gemar belajar, dan
mengembangkan diri; 3) Meningkatkan prestasi akademis
dan penguasaaan teknologi informasi; 4) Memberi
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peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengem-
bangkan kompetensinya sehingga berprestasi dengan
tetap menjadi dirinya; dan 5) Memantapkan pelaksanaan
Panca Budaya Sekolah, yaitu; a) Budaya Disiplin. Motto:
Tanpa disiplin anda tidak akan pernah sukses dan
berprestasi; b) Budaya Belajar. Motto: Tanpa belajar anda
akan menjadi orang bodoh dan dibodohi; c) Budaya
Bersih. Motto: Tanpa bersih berarti anda tidak sehat; d)
Budaya Persatuan dan Persaudaraan. Motto: Dunia anda
akan sempit, panas dan sumpek tanpa sahabat dan
saudara, e) Budaya Gemar Menabung. Motto: Menabung
untuk masa depan lebih cerah.

3) Visi dan misi sekolah pertama dibuat oleh tim khusus
yang dibentuk oleh kepala sekolah, yaitu kepala sekolah,
dan beberapa guru. Rumusan yang dibuat oleh tim khusus
kemudian didiskusikan berbersama-sama dengan dewan
guru, dan beberapa siswa terutama pengurus OSIS. Dari
hasil diskusi baru dirumuskan Visi dan Misi Sekolah yang
disepakati.

4) Visi dan Misi kemudian disosialisasikan setiap tahun
kepada orang tua dan peserta didik, bersama Tata Tertib
Sekolah, dalam acara MOS dan Pertemuan dengan Or-
ang tua.

5) Dasar sekolah membuat visi dan misi Sekolah adalah ber-
sumber pada nilai-nilai keagamaan, yakni dalam rangka
peningkatan iman dan taqwa, maka nilai yang dikem-
bangkan, di antaranya adalah kejujuran, dan sebagainya.
Kemudian nilai-nilai budaya masyarakat, misalnya,
hormat, menghormati orang, berkata jujur, disiplin, dan
tanggung jawab. Dikembangkan juga budaya hukum,
melalui tata tertib, karena menyangkut sanksi terhadap
peserta didik. Peserta didik harus mematuhi apa yang
dikehendaki di dalam tata tertib. Tata tertib memuat
sejumlah aturan-aturan yang dikehendaki dalam rangka
mencapai visi dan misi sekolah.
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b. Program pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
termasuk di dalam program kerja Sekolah, khususnya di
bidang Budaya dan Lingkungan Sekolah dikemukakan
bahwa sekolah menciptakan suasana, iklim dan lingkungan
pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien.
1) Salah satu prosedur pelaksanaan untuk mencapai

suasana, iklim dan lingkungan demikian, sekolah
menetapkan pedoman tata tertib tentang tata tertib
pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang
berisi petunjuk, peringatan dan larang dalam berperilaku
di sekolah serta pemberian sanksi bagi yang melanggar
tata tertib.

2) Tata Tertib di lingkungan sekolah yang berlaku untuk
peserta didik yang terdiri dari Tata Tertib Siswa, Tata
Tertib Kantin, Tata Tertib dari Guru dan Tata Tertib dalam
Kegiatan Pengembangan Diri.

3) Program pendidikan nilai, moral dan  karakter kepatuhan
terhadap norma ketertiban di sekolah, telah lama
dilaksanakan melalui sosialisasi tata tertib di lingkungan
sekolah terhadap peserta didik dan orang tua pada awal-
awal tahun ajaran, dan inheren dalam program kegiatan
pengembangan diri.

4) Program pendidikan nilai, moral dan  karakter kepatuhan
terhadap norma ketertiban di sekolah, baik dalam bentuk
program maupun kegiatan yang dilaksanakan tidak
dalam bentuk tertulis secara khusus yang mencakup
prinsip, kebijakan,dan strategi,  tujuan dan proses tahapan
pelaksanaan kegiatan.

5) Program pendidikan nilai, moral dan  karakter kepatuhan
terhadap norma ketertiban di sekolah meskipun tidak
tertulis, tetapi telah dipadukan dalam kegiatan sekolah
sejak penerimaan input, proses dan output, serta inheren
dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler
maupun kerja sama dengan masyarakat.

6) Terdapat latar belakang, konsepsi, prinsip, kebijakan dan
strategi yang menjadi landasan empiris pendidikan nilai,

Konstruksi Model Pendidikan Nilai, Moral Dan Karakter Kepatuhan...
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moral dan  karakter kepatuhan. Landasan empiris
pendidikan nilai, moral dan  karakter kepatuhan terhadap
norma ketertiban di sekolah seperti latar belakang,
konsepsi, prinsip, kebijakan, dan strategi inilah yang
memberi landasan bertindak sekolah, khususnya para
guru untuk melakukan pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban untuk
peserta didik di sekolah. Landasan empiris ini telah
memadukan antara landasan normatif-juridis pendidikan
nilai, moral dan  kesiswaan di sekolah dengan kondisi
real-empiris dari peserta didik  berupa jawaban-jawaban
real-praktis dalam bentuk latar belakang, konsepsi,
prinsip, kebijakan dan strategi pendidikan nilai, moral dan
kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah untuk
peserta didik.

7) Latar belakang pendidikan nilai, moral dan  karakter
kepatuhan terhadap norma ketertiban adalah karena
adanya tata tertib sekolah; adanya tata tertib guru;
penerimaan peserta didik tidak mengutamakan nilai
akademik sesuai dengan misi pendirian sekolah; kondisi
sebagian besar input di bawah rerata baik secara sosial
ekonomi, akademik dan kepatuhan; untuk penanaman
kebiasaaan-kebiasaan positif; untuk pembentukan
perilaku disiplin di masa depan; dan komitmen, tanggung
jawab dan pengabdian sebagai darma bakti pendidik.
Tujuh aspek yang melatarbelakangi pendidikan nilai,
moral dan  karakter kepatuhan menggambarkan landasan
nilai yang melatarbelakanginya nilai yuridis, nilai
humanis, nilai solidaritas, nilai kreativitas dan nilai
amaliah.

8) Konsepsi dan praktek pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan yang dilakukan guru di sekolah
adalah berbasis penanaman dan penumbuhan kesadaran
serta memahaminya melalui keteladanan sikap dan
ucapan. Pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
demikian, dimaksudkan agar peserta didik dengan penuh
kesadaran dalam menjalankan sikap dan perilakunya,
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melalui keteladanan ucapan dan sikap yang diperlihatkan
guru dan teman sebaya, khususnya kakak kelasnya.

9) Konsepsi terhadap peserta didik yang patuh adalah
peserta didik yang menaati semua tata tertib yang
diberlakukan di sekolah, bukan karena dipaksa oleh guru,
bukan karena ada tata tertib, tetapi karena kesadaran,
bahwa dengan mematuhi peraturan, tidak akan
bermasalah dengan sekolah maupun dengan orang lain.

10)Konsepsi peserta didik yang dikategorikan tidak patuh
adalah peserta didik yang tidak bisa sepenuhnya
mematuhi apa yang ditentukan sesuai dengan tata tertib
sekolah, sehingga melanggar aturan dan ada rekamannya
di buku poin. Peserta didik yang tidak patuh dipandang
sebagai manusia biasa, apalagi di masa remaja, masa-masa
yang banyak rintangan-rintangan, yang dilihat dan
dikembangkan serta diberikan motivasi tentu aspek
positifnya, tidak dari negatifnya saja, kesalahan tidak
hanya pada anak, tetapi pada lingkungan dan kawan-
kawannya. Karena ketidakpatuhan itu pada dasarnya,
karena ada pengaruh dan ada masalah. Guru tidak boleh
putus asa, perlu kesabaran, tidak pernah bosan untuk
mengarahkan, memperbaiki, bahkan kalau perlu
mengevaluasi diri, karena tugas guru bukan hanya
mengajar, tetapi mendidik, termasuk mendidik perilaku
peserta didik yang melanggar peraturan dan berharap
agar peserta didik dapat menemukan jati dirinya dengan
lebih menonjolkan aspek positifnya, dan mengurangi
yang negatifnya.

11)Prinsip-prinsip dalam melaksanakan pendidikan nilai,
moral dan  karakter kepatuhan terhadap norma ketertib-
an, yaitu; keteladanan; kebersamaan; perserta didik
dipandang baik, dianggap  mampu dan perlu bantuan;
konsisten, tegas, dan transparan; tata tertib telah di-
sosialisasikan; kontrol berbasis bekerja sama;
persaudaraan berbasis iman dan taqwa; melatih kejujuran,
tanggung jawab dan hal-hal yang baik.
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12)Prinsip-prinsip pendidikan nilai, moral dan  karakter
kepatuhan terhadap norma ketertiban yang menjadi
pegangan guru merupakan nilai-nilai dasar, yang menjadi
sumber kewajiban keabsahan moral dalam melakukan
pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan. Karena
itu kepatuhan yang dikehendaki oleh para guru kepada
peserta didik, tidak hanya sekedar patuh, tetapi
kepatuhan terhadap norma ketertiban yang dikehendaki
oleh guru adalah kepatuhan berlandaskan norma, sebagai
kewajiban moral, karena diminta oleh guru berdasarkan
prinsip-prinsip moral dan perannya sebagai agen moral
berbasis nilai-nilai iman dan taqwa, dan nilai-nilai
masyarakat.

13)Kebijakan yang ditempuh dalam pendidikan nilai, moral
dan karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban
dilakukan guru berlandaskan pada tata tertib sekolah,
musyawarah, memperhatikan kondisi peserta didik,
mengikutsertakan orang tua dalam pengambilan
keputusan dengan memperhitungkan dampaknya.
Kebijakan demikian dapat dilihat menganut pada nilai-
nilai yuridis, musyawarah, dan humanis.

14)Strategi yang dilakukan para guru dalam pendidikan
nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap norma
ketertiban di sekolah adalah dalam bentuk mewujudkan;
penanaman Iman, Aqidah, Tauhid, Sholat dan membaca
Al Qur’an sebagai target pribadi guru untuk modal dasar
dan landasan norma kepatuhan pada tata tertib sekolah;
perilaku keteladanan melalui kebersamaan, gotong
royong kebersihan dan tulisan-tulisan di sekolah;  suasana
sekolah menyenangkan siswa (SMS); suasana yang bersih
dan menyenangkan; ikatan persaudaraan yang bagus;
pemantauan mendadak pada setiap waktu diperlukan
untuk menghindari pelanggaran setelah memperoleh
informasi dari peserta didik dan hasil disosialisasikan
kepada orang tua; pemberian kepercayaan peserta didik
untuk membantu menegakkan tata tertib sekolah dan
program-program kesiswaan serta memberikannya
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penghargaan untuk mempertahankan dan meningkatkan
kepatuhan; dan selalu memberikan arahan-arahan kepada
hal-hal yang baik.

c. Penataan Situasi Pendidikan Nilai, Moral dan  Karakter
Kepatuhan Terhadap Norma Ketertiban di Sekolah terdiri
dari
1) Penataan fisik dilakukan dengan berbagai cara untuk

mengundang peserta didik mematuhi norma ketertiban
di sekolah melalui penataan letak kelas, menaruh tulisan
dan spanduk di posisi strategis lingkungan sekolah, serta
perangkat pendukung sarana fisik sekolah.

2) Penataan sosial-emosional dilakukan dengan berbagai
cara untuk mengundang peserta didik mematuhi norma
ketertiban di sekolah seperti melalui :
a) Hubungan guru dengan guru dimuati nilai saling

menolong dalam kerangka kebersamaan; melibatkan
guru yunior sebagai cara pengembangan potensi dan
dirinya dalam kerangka saling mengisi; saling senyum,
salam dan sapa; kebersamaan dalam memahami
tujuan sekolah dan menegakkan aturan sekolah tanpa
membedakan status kepegawaian guru; dan
menerapkan satu bahasa terhadap persoalan peserta
didik.

b) Hubungan antara guru dan peserta didik dikelola, baik
berdasarkan peraturan tata tertib guru maupun
muatan nilai-nilai dan norma-norma tertentu dalam
bentuk tindakan perilaku. Peraturan tata tertib guru
yang mendasari hubungan guru dan peserta didik
adalah tugas guru dalam aspek edukatif, adalah
mendidik, mengawasi dan membina peserta didik
yang melanggar tata tertib sekolah secara pedagogis.
Tugas guru lainnya dalam aspek didaktis, berperan
aktif dalam menangani terlaksananya peraturan tata
tertib peserta didik, melibatkan peserta didik dalam
kegiatan di luar jam belajar dan di luar lingkungan
sekolah. Muatan nilai-nilai dan norma-norma yang
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melandasi penataan hubungan guru dan peserta didik
adalah kebersamaan dalam kegiatan gotong royong
kebersihan sekolah, keteladanan aktual melalui
kegiatan pendampingan guru terhadap peserta didik,
silaturahmi melalui saling mengucapkan salam,
bersalaman sebagai media saling memaafkan dan
saling mengucapkan selamat, menghargai prestasi dan
menghukum pelanggar aturan, interaksi teratur pada
momen tertentu dalam suasana keakraban dan
kebersamaan.

c) Hubungan peserta didik dengan peserta didik ditata
dengan berbasis pada kegiatan MOS, sebagai acara
inisiasi peserta didik memasuki dunia sekolah, ke
dalam kelas-kelas, maka basis dasar penataan untuk
lebih khusus menyatukan ke dalam nilai-nilai ideologis
sosio-emosional sekolah adalah wajibnya peserta didik
kelas X untuk mengikuti kegiatan pramuka selama
satu semester dalam 12 kali pertemuan, diakhiri
dengan kegiatan perkemahan.

d) Hubungan peserta didik dengan peserta didik diawali
dalam MOS dalam berbagai kegiatan dibentuk
kelompok yang diorientasikan pada kepatuhan
terhadap norma ketertiban sekolah. Hubungan antar
peserta didik berikutnya dibina pula dalam kegiatan
Jumát Imtaq, di mana semua peserta duduk disusun
bersaf-saf sebagaimana jamaah pengajian, seperti
layaknya menyerupai suasana pengajian agama dalam
masyarakat Banjar dan melatih toleransi beragama,
karena peserta didik nonmuslim wajib juga membaca
kitab suci masing-masing. Penciptaan suasana
hubungan sosio-emosional dikembangkan pula
melalui penataan kelas berdampingan, dengan nilai-
nilai keteladanan dan kebersamaan, dan menghilang-
kan suasana pengelompokan antar kelas senior dan
yunior. Warga sekolah memberi ucapan selamat
dengan bersalaman atas keberhasilan mengemban
tugas para anggota paskibra mengibarkan bendera
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Merah Putih pada upacara Proklamasi. Hubungan
antar peserta didik tersebut selanjutnya dikembangkan
dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

e) Puncak dari kohesi hubungan antara peserta didik
teraktualisasi berbasis kelas dalam bentuk kompetisi
kelas terbersih dan kelas terkotor, pertandingan futsal,
dan Sekolah Mencari Bakat. Sedangkan kohesi
hubungan peserta didik berbasis sekolah diaktualisasi-
kan dalam bentuk Lomba Musik HUT Sekolah, HUT
Gudep 185-186.  Kohesi hubungan peserta didik
berbasis individu dari kegiatan pramuka diaktualisasi-
kan menjadi anggota Paskibra di Tingkat Sekolah,
aktivis pramuka, aktivis OSIS, Pengurus Gudep
Pramuka 185-816 dan Pengurus OSIS, atau mewakili
sekolah ke tingkat Kota/Kabupaten, Propinsi atau
Pusat. Puncak hubungan baik kelompok dan individu
adalah pada saat acara pengukuhan dan pelepasan
lulusan dalam acara Adat Tradisi Mandi-mandi 7
Kembang Setaman.

d. Proses Pendidikan Nilai, Moral dan  Karakter
Kepatuhan Terhadap Norma Ketertiban di Sekolah,
yang dilakukan berdasarkan pada :
1) Tujuan dari proses pendidikan nilai, moral dan

karakter kepatuhan perspektif pembelajaran dalam
pengertian luas adalah bermata dua, baik untuk
peserta didik yang patuh maupun terhadap peserta
didik yang tidak patuh, yaitu
a) Memberikan efek jera sebagai pendidikan nilai,

moral dan karakter kepatuhan terhadap peserta
didik yang melakukan pelanggaran dalam
rangka juga merubah perilakunya agar menjadi
patuh dan menjadi contoh kepada adik-adik
kelasnya, sehingga peserta didik yang patuh
mendukung program-program yang dilaksana-
kan sekolah, dengan banyak peserta didik yang
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patuh, maka program sekolah akan berjalan
dengan baik.

b) Membina karakter peserta didik yang baik
sebagai kelebihan tersendiri yang dimilikinya,
di samping intelektual dan sikap perilakunya
yang bagus dalam keseharian di masyarakat
nanti, berupa perilaku patuh terhadap norma
sebagai dasar kedisiplinan, baik demi ke-
pentingan memperoleh sebuah pekerjaan dan
kehidupan berkeluarga, dan kepatuhan
merupakan salah satu kepribadian yang baik,
cendrung berhasil di masyarakat.

c) Sesuai dengan tujuan sekolah yaitu membina
dan menghasilkan peserta didik yang disiplin
dan jujur di sekolah.

2) Pelaksanaan proses melalui berbagai kegiatan
pendidikan nilai, moral dan  karakter kepatuhan
terhadap norma ketertiban di sekolah dapat dilihat
dari dua aspek, yaitu siklus waktu dan lokus
kegiatan.
a) Berdasarkan siklus waktu kegiatan, pendidikan

nilai, moral dan karakter kepatuhan  telah
diawali sejak peserta didik menjadi calon,
kemudian menjadi peserta didik hingga
dilepaskan dan dikukuhkannya status sebagai
peserta didik. Siklus waktu kegiatan dimulai
dari kegiatan penerimaan peserta didik baik
sebagai peserta didik yang baru atau dari
mutasi. Kegiatan pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan berikutnya, seluruh peserta
didik mengikuti kegiatan MOS, baru kemudian
setelah menjadi peserta didik duduk di kelas X
hingga kelas XII, seluruh peserta didik
menempuh proses pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan baik di dalam kelas maupun
di luar kelas berdasarkan kegiatan terjadwal
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dari kegiatan harian, mingguan, tengah
bulanan, bulanan sampai tahunan. Kegiatan
pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
yang insidental dilakukan secara khusus,
bilamana terdapat pelanggaran tata tertib
sekolah oleh peserta didik yang dikategorikan
sebagai tidak patuh.

b) Berdasarkan siklus lokus kegiatan, kegiatan
pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
dilakukan berlangsung tempatnya baik di
dalam kelas, di luar kelas dalam lingkungan
sekolah, dan di luar lingkungan sekolah yang
dekat dan yang jauh. Kegiatan di dalam kelas,
misalnya berkaitan dengan tindakan yang
dilakukan guru maupun  penataan situasi yang
dikehendaki di dalam kelas. Tindakan guru
dalam melakukan pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban
nampak pada saat memasuki kelas, di dalam
kelas, jam pelajaran berakhir di kelas, saat
pergantian jam pelajaran, jam istirahat, dan saat
jam pelajaran terakhir.

c) Tindakan-tindakan pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan  yang dilakukan guru
terhadap norma ketertiban di dalam kelas mem-
punyai tujuan, materi, metode dan evaluasi.

d) Semua tindakan guru dalam pendidikan nilai,
moral dan  karakter kepatuhan di dalam kelas
selalu berbasis pada tujuan, materi, metode dan
evaluasi. Namun umumnya semua tindakan
dan penataan situasi di kelas itu merupakan
tindakan rutinitas dan belum sepenuhnya ter-
program secara sistematis dan terukur. Karena
belum berdasarkan program dan kegiatan yang
tertulis, baik tujuan, materi, metode dan
evaluasi yang digunakan. Kecuali kegiatan
penilaian kelas terbersih dan kelas terkotor,
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yang jelas indikator dan siklus pengumum-
annya.

e) Pendidikan nilai, moral dan  karakter kepatuhan
di luar kelas, diawali sebelum jam belajar, yaitu
kegiatan kelas petugas yang secara khusus
menyapu halaman sekolah agar bersih, rapi dan
tertib; kegiatan upacara Bendera, Jum’at Imtaq,
Senam Kesegaran Jasmani, Pramuka, Sholat
Zuhur Berjamaah, Olahraga dan Seni, PMR dan
UKS, Kantin Kejujuran, Kelompok Studi Islam,
Paskibra, Sholat Jenazah, Pentas Seni, Kemah
Bersama dan Pelepasan-Pengukuhan Kelulusan.
Dari semua kegiatan pendidikan nilai, moral
dan  karakter kepatuhan di luar kelas, maka
kegiatan yang dianggap memberikan kontribusi
kepada pendidikan nilai, moral dan  karakter
kepatuhan, bahkan dianggap menjadi “ikon”
sekolah adalah Pramuka dan acara pelepasan
dan pengukuhan kelulusan dengan Tradisi
Adat Mandi 7 Kembang Setaman. Kegiatan
pramuka menghasilkan bibit-bibit kepemimpin-
an, panutan, aktivis dan motor penggerak
kepatuhan terhadap norma ketertiban di
sekolah dan bersinergi dengan struktur  kelas
di sekolah dengan model kakak asuh pramuka.
Sedangkan kegiatan pelepasan dan pengukuhan
kelulusan, diumumkannya 10 peserta didik
berprestasi, 5 orang dengan prestasi akademik,
dan 5 orang dengan prestasi nonakademik,
kemudian  acara dipadu dengan nilai budaya
lokal berupa mandi 7 kembang setaman dan
basujud minta ampun-maaf kepada orang tua,
telah membuat lulusan, tidak pernah melaku-
kan pawai motor di jalan dan aksi corat-coret
baju seragam.

f) Kegiatan pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan, baik dari siklus  waktu maupun
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lokus kegiatan dilihat dari strategi pembelajaran
guru-guru di sekolah telah menerapkan
beragam strategi pembelajaran. Karena dalam
pendidikan nilai, moral dan  karakter tidak ada
satupun teori dan strategi-strategi pem-
belajarannya yang benar, seluruh teori dan
perangkat strategi-strategi pembelajarannya
adalah saling melengkapi, dan kemudian
dilaksanakan dengan kreatif.

g) Guru dalam pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban
di sekolah, dilihat dari siklus waktu, lokus dan
aneka kegiatan yang dilakukan dalam proses
maupun kegiatannya, meskipun belum
sepenuhnya, telah meramu beberapa teori
pendidikan nilai, moral dan karakter, seperti
teori-teori kategori berbasis eksternal dan sosial,
internal dan psikologis, interaksional, dan
kepribadian dengan menyesuaikan pada
kondisi-kondisi sosial dan budaya masyarakat
di lingkungan sekolah.

h) Terdapat benang merah penerapan strategi dan
metode yang dilakukan guru dalam berbagai
kegiatan pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan, baik dalam aspek siklus waktu dan
lokus kegiatan, yaitu melakukan peralihan
secara bertahap dari menuntut anak belajar dan
mengikuti peraturan-peraturan kepada
tindakan-tindakan displiner menuju ke arah
memberikan peserta didik kesempatan untuk
menghargai atau membayangkan apa yang
benar dan untuk memilih apa yang benar.

i) Evaluasi yang diterapkan guru dalam
melakukan pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan, masih belum seragam, dapat berupa
evaluasi sehari-hari melalui teguran dan
pemberian sanksi, atau evaluasi materi. Selain
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itu ada guru yang hanya melakukan peng-
amatan, belum terdokumentasikan, ada juga
yang tidak dicatat, langsung diserahkan ke BP
atau wali kelas. Namun ada juga yang mencatat
dalam buku jurnal dan dicatat dalam buku
catatan penilaian afektif sebagai penilaian afektif
secara keseluruhan dari perilaku, sikap dan
kerapian. Pada setiap kelas terdapat rekapitulasi
catatan tentang perilaku kepatuhan peserta
didik, khusus dari perilaku yang tidak patuh,
baik dari buku catatan piket harian, buku poin
yang diterima, maupun catatan jurnal guru.
Dokumentasi-dokumentasi tersebut biasanya
dijadikan wali kelas sebagai dasar penentuan
nominasi untuk mendapatkan donasi bagi
peserta didik yang tidak mampu dari kegiatan
Jum’at Imtaq, mendapatkan beasiswa, dasar
penilaian akhir untuk rapor serta patokan
penetapan peserta didik berprestasi secara
akademik dan nonakademik pada acara
pelepasan dan pengukuhan sebagai hasil
prestasi kumulatif selama tiga tahun bersekolah.

j) Evaluasi yang diberikan oleh guru terhadap
pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan,
meskipun tidak seragam, namun muaranya
terletak pada buku catatan piket harian dan
buku poin, ditambah dengan evaluasi guru di
kelas melalui pengamatan dan catatan jurnal,
semua diolah oleh wali kelas untuk penentuan
posisi peserta didik dalam kategori peserta didik
yang patuh dan tidak patuh, maupun dalam
kerangka untuk mendapatkan penghargaan dan
hukuman, namun tetap menempatkan posisi
peserta didik sebagai manusia yang baik,
mampu berkembang dan perlu bantuan.

k) Pendidikan nilai, moral dan  karakter kepatuhan
terhadap norma ketertiban di sekolah yang
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dilakukan berlaku secara umum untuk semua
peserta didik, yakni diarahkan kepada
terbentuknya kepatuhan secara positif untuk
mendukung program-program sekolah dan
bermanfaat untuk warga sekolah. Pendidikan
nilai, moral dan  karakter kepatuhan dapat
berlaku khusus dan kasuistis, terhadap peserta
didik yang berprestasi dan yang menunjukkan
ketidakpatuhan.

l) Peserta didik yang menunjukkan nilai
kepatuhan lebih di atas rerata peserta didik
lainnya, berupa prestasi kerajinan, kelakukan
dan sikap, ataupun prestasi nonakademik
lainnya dan akademik, diberikan penghargaan.
Peserta didik yang tidak menunjukkan
kepatuhan diberikan sanksi berupa berupa
hukuman.

m) Pemberian penghargaan terhadap peserta didik
yang patuh diorientasikan agar dapat mem-
pertahankan dan diharapkan meningkatkan
menjadi prestasi, sehingga dengan kepatuhan
demikian selain membentuk karakternya, juga
mendukung realisasi program-program
sekolah. Pendidikan nilai, moral dan karakter
peserta didik yang tidak patuh adalah
menjadikan setiap pelanggaran sebagai model
pembelajaran, dan media kebersamaan dalam
memecahkan masalah yang dihadapinya antara
peserta didik, orang tua sebagai subjek utama
dan pengambil keputusan, dan guru sebagai
fasilitator. Peserta didik masih tetap diberikan
kepercayaan sekaligus memberi peluang dan
ruang untuk pengakuan dirinya guna
membentuk citra positif di lingkungan sekolah,
misalnya masih diberikan peran pelaksana
dalam kegiatan-kegiatan sekolah.
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n) Kegiatan pendidikan nilai, moral dan  karakter
kepatuhan diorientasikan pada pembentukan
ruang dan model aktualisasi diri dalam
kerangka kecerdasan majemuk melalui beragam
kegiatan dengan cara membangun pusat-pusat
kecerdasan melalui peluang yang beragam dari
kegiatan pengembangan diri di sekolah.

o) Kegiatan-kegiatan berbasis siklus dan lokus
dilaksanakan sinergis antara pendidikan nilai,
moral dan  karakter kepatuhan dengan kegiatan
pengembangan diri, tetapi terdapat kesepakatan
tidak tertulis untuk peduli terhadap pendidikan
nilai, moral dan  karakter kepatuhan terhadap
norma ketertiban di sekolah, baik yang disusun
secara terjadwal maupun insidental.

p) Kegiatan pendidikan nilai, moral dan   karakter
kepatuhan yang dilaksanakan berbasis pada
kompetensi individual guru dan apa yang men-
jadi fokus kepedulian guru. Hal ini berkaitan
dengan  kebutuhan peserta didik  terhadap
sosok guru sesuai dengan kebutuhannya untuk
berkembang.

Dari temuan-temuan empiris penelitian di lapangan,
dikonstruksilah model awal pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah dalam
bentuk matrik dan model bagan yang meliputi komponen
landasan dasar, landasan empiris, program, penataan
kehidupan, proses pendidikan nilai, moral dan  dan tujuan yang
diharapkan. Model awal pendidikan nilai, moral dan karakter
kepatuhan dalam bentuk matrik dan bagan dapat diamati pada
halaman berikut.
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B. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Model Awal
Berdasarkan model awal pendidikan nilai, moral dan

karakter kepatuhan di sekolah yang disusun dari temuan-
temuan penelitian, maka akan ditelaah  kekuatan dan kelemahan
model awal tersebut. Langkah berikutnya dilakukan
pengembangan model alternatif pendidikan nilai, moral dan
karakter kepatuhan di sekolah.

Telaah terhadap kekuatan dan kelemahan model awal
pendidikan  nilai, moral dan karakter kepatuhan di sekolah
adalah berdasarkan pada karakteristik yang terdapat pada
model awal yang dihasilkan dari temuan kegiatan pendidikan
di lapangan. Telaah kekuatan melihat kepada aspek yang
menonjol dan menguntungkan serta keunikan. Sementara telaah
kelemahan melihat pada aspek yang tidak terdapat, tidak
dilaksanakan, dan  dipandang sebagai titik lemah dalam
pendidikan yang perlu dilengkapi.
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C. Konstruksi Model Alternatif
Model alternatif  pendidikan nilai, moral dan  karakter

kepatuhan di sekolah dikonstruksi berdasarkan hasil kajian
teoritis dan temuan empiris di lapangan, khususnya kajian
terhadap kekuatan dan kelemahan serta solusi.

Model alternatif disusun untuk memberikan pilihan model
penerapan, sehingga yang tetap menjadi acuan adalah
komponen-komponen model, sedangkan materi komponen
dapat disesuaikan dengan kondisi nyata sekolah. Komponen
yang ditawarkan merupakan substansi yang hendaknya tetap
konsisten ada dalam setiap pendidikan  nilai, moral dan karakter
kepatuhan di sekolah. Namun demikian tidak tertutup
kemungkinan untuk bertambahnya komponen baru yang
dianggap memperkuat komponen model.

Model alternatif kemudian dikembangkan dalam bentuk
model matrik dan model bagan. Maksud penyajian model
alternatif ke dalam model matrik dan model bagan adalah agar
jelas diketahui jejak langkah pemodelan dan memberi peluang
untuk lebih menyempurnakan model yang dihasilkan. Dalam
model matrik dapat dicermati beberapa komponen yang menjadi
tulang punggung model alternatif pendidikan   dan rincian
materi dari komponen. Baik komponen maupun rincian materi
memberi peluang untuk penyempurnaan dalam penerapannya
sesuai dengan kondisi norma dasar, filosofi, sistem nilai, sistem
budaya,sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem organik
yang dianut sekolah.
1. Model Matrik Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter

Kepatuhan di Sekolah
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2. Model Bagan Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter
Kepatuhan di Sekolah
Dari model berbentuk matriks dikembangkanlah model

bagan pendidikan   nilai, moral dan karakter kepatuhan di
sekolah dalam upaya menyiapkan warga negara demokratis,
sebagai penyederhanaan dari model berbentuk matriks, yang
terdiri dari komponen-komponen penting yang membentuk
model. Model bagan disajikan ke dalam bentuk bagan pada
halaman berikut.
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Keberadaan pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan

di sekolah ditandai oleh adanya visi, misi dan Panca Budaya
sekolah sebagai landasan dasar, merupakan bagian dari  pro-
gram  budaya dan lingkungan sekolah  berupa penetapan
tata tertib, dalam bentuk  program dan kegiatan tidak tertulis
dengan didasari landasan  empiris yang direalisasikan
melalui proses, penataan kehidupan situasi lingkungan
sekolah dan kegiatan pendidikan   serta tujuan yang
diharapkan.

2. Proses pendidikan   nilai, moral dan karakter kepatuhan yang
dilakukan guru di sekolah dilakukan berdasarkan pada
tujuan, orientasi dan direalisasikan dalam kegiatan berbasis
siklus waktu dan lokus kegiatan. Setiap kegiatan pendidikan
yang dilakukan mempunyai tujuan, materi, metode, dan
evaluasi yang diselaraskan dengan siklus waktu dan lokus
kegiatan.

3. Pengembangan model alternatif pendidikan   nilai, moral dan
karakter kepatuhan di sekolah disusun berdasarkan (a)
komponen landasan dasar terdiri 5 norma dasar yang menjadi
sumber bagi komponen visi dan berbasis pada sistem nilai,
sistem budaya, sistem sosial, sistem keyakinan berupa
kepribadian berakhlak mulia berbudaya Indonesia; (b)
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komponen landasan empiris, terdiri dari jawaban real-praktis,
landasan yuridis-normatif, teori tindakan, teori pendidikan
karakter moral, perilaku demokratis; (c) komponen program
berupa dokumen tertulis, fokus-spesifik, bulat-utuh, dan
padu dengan kegiatan pengembangan diri secara multidi-
mensional dan kontekstual; (d) komponen proses terdiri dari
tujuan, esensi dan orientasi; (e) komponen tindak lanjut
pendidikan, terdiri dari penataan kehidupan, pendidikan
berbasis siklus waktu dan lokus, dan strategi pendidikan,
dan faktor penunjang, dan (f) komponen tujuan pendidikan  .

4. Tujuan pendidikan   nilai, moral dan karakter kepatuhan
dalam perspektif warga negara demokratis adalah kepatuhan
yang bertanggung jawab berbasis pengendalian diri (self-dis-
cipline; self-control), pengaturan diri (self-manage), dan
perhitungan diri (self-account), multidimensional (moral/
normatif, sosial, religius, personal, komunikasi, vertikal dan
horizontal), bersumber pada norma-norma religi, sosial-
budaya, hukum, ilmu dan metafisik, digunakan untuk
penyadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada dirinya dan
nilai-nilai yang terdapat pada orang lain (individu, keluarga,
masyarakat, bangsa, negara dan dunia),  dan untuk penen-
tuan posisi dan peran dalam mengaktualisasikan dirinya
(mengapresiasi dan melakonkan) sebagai pribadi yang
berkepribadian mulia dalam hubungan dengan manusia,
dengan alam sekitar serta hubungannya dengan Allah
Subhanahu wata’ala.

5. Adanya landasan dasar dan landasan empiris yang kongkrit
dari pendidikan   nilai, moral dan karakter kepatuhan peserta
didik terhadap norma ketertiban di sekolah akan lebih
memperkuat komitmen kolektif sekolah dalam melakukan
tindakan pendidikan.

6. Kecerdasan dan kreativitas guru menjadi syarat mutlak agar
menghasilkan jawaban-jawaban real-praktis dalam
melakukan pendidikan. Semakin besar peluang yang
diberikan  kepada guru untuk mengaktualisasikan
kecerdasan dan kreativitasnya, maka semakin variatif
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jawaban-jawaban real-praktis yang dihasilkan dalam
melakukan pendidikan.

7. Program pendidikan   nilai, moral dan karakter kepatuhan
di sekolah akan lebih efektif jika dibuat dalam bentuk
dokumen tertulis sebagai program yang berdiri sendiri, fokus
dan spesifik terhadap upaya dipatuhinya norma ketertiban,
dengan  kegiatan yang bulat dan utuh (berpusat pada peserta
didik, bahan ajar dan lingkungan sekolah), terpadu dengan
kegiatan pengembangan diri secara kontekstual, multidimen-
sional dan multi sumber, serta diarahkan untuk memperkuat
unggulan sekolah.

8. Program pendidikan   nilai, moral dan karakter kepatuhan
peserta didik terhadap norma ketertiban sebagai program
sekolah perwujudannya akan lebih terarah, sistematis dan
terukur, jika disusun dalam bentuk program dan kegiatan
secara tertulis, yang muatannya terdiri atas landasan dasar,
landasan empiris, latar belakang, konsepsi, prinsip, kebijakan,
strategi, proses (tujuan,esensi, dan orientasi),  jenis dan bentuk
kegiatan (tujuan, materi, strategi belajar mengajar, metode
dan evaluasi).

9. Kegiatan pendidikan   peserta didik untuk mematuhi norma
ketertiban di sekolah akan lebih efektif, jika dilakukan dengan
muatan tujuan, materi, metode dan evaluasi yang selaras dan
sinergis dengan kondisi lokus dan waktu kegiatan, menerap-
kan secara kreatif beragam strategi pembelajaran yang
berbasis pada  teori dan model pendidikan karakter moral
dan menyesuaikan pada kondisi sosial dan budaya
masyarakat di lingkungan sekolah.

10. Penerapan strategi dan metode pendidikan   dalam berbagai
kegiatan pendidikan   baik dalam aspek siklus waktu dan
lokus kegiatan pendidikan, akan lebih terarah, sistematis dan
terukur jika memuat benang merah peralihan kepatuhan
secara bertahap dari menuntut anak belajar dan mengikuti
peraturan-peraturan kepada tindakan-tindakan displiner
menuju ke arah memberikan peserta didik kesempatan untuk

Penutup
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menghargai atau membayangkan apa yang benar dan untuk
memilih apa yang benar.

11. Jika tujuan-tujuan dari kegiatan pendidikan   nilai, moral dan
karakter kepatuhan yang dilakukan berbasis siklus waktu
dan lokus kegiatan dirumuskan secara jelas sebagai
kepatuhan yang berbasis pengembangan diri, maka akan
lebih terarah dan terukur dalam menuju tujuan akhir
pendidikan  , yaitu kepatuhan yang bertanggung jawab.

12. Materi kegiatan pendidikan   nilai, moral dan karakter
kepatuhan yang disusun secara jelas, rinci dan kontekstual
dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik
akan lebih efektif dan mudah mengukur keberhasilannya.

13. Metode pendidikan   dilaksanakan secara beragam, kreatif,
melihat “siapa dan kondisi” yang dihadapi dan terstandar,
baik metode pada kegiatan pengembangan diri maupun
metode pada materi pelajaran, akan menumbuhkan dan
mengembangkan potensi diri peserta didik untuk mematuhi
norma ketertiban di sekolah.

14. Evaluasi pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan
yang dilakukan secara beragam, komprehensif,
berkelanjutan, terbuka, dan terstandar, terdiri atas evaluasi
yang dilakukan guru, tim pemantau peserta didik mutasi,
wali kelas dan sekolah akan menghasilkan potret integral
sosok pribadi peserta didik yang patuh secara bertanggung
jawab berdasarkan kompetensi individu.

B. Rekomendasi
1. Pendidikan  nilai, moral dan karakter kepatuhan di sekolah

hendaknya memiliki pijakan yang kuat dan integral  pada
landasan yuridis-formal, landasan empiris, juga landasan
teori dan landasar dasar yang bersumber pada norma dasar
dan visi yang dipengaruhi sistem nilai, sistem sosial, sistem
budaya, sistem kepribadian dan sistem organik (sistem
keyakinan) untuk mencapai sosok pribadi peserta didik yang
diharapkan sebagai tujuan dari  pendidikan.
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2. Hendaknya sekolah memberi peluang untuk melatih
kecerdasan dan kreativitas guru dalam memadukan antara
kondisi nyata peserta didik  dan lingkungan di sekolah
dengan landasan dasar dan landasan empiris serta meramu-
nya guna memberi jawaban-jawaban real-praktis dalam
melakukan pendidikan   nilai, moral dan karakter kepatuhan
di sekolah.

3. Program pendidikan   nilai, moral dan karakter kepatuhan
di sekolah hendaknya fokus dan spesifik terhadap upaya
dipatuhinya norma ketertiban dalam aspek kerajinan,
kelakuan, sikap, kerapian dan ketertiban, maka sekolah
membuat program yang berdiri sendiri, namun dalam
kegiatannya bulat, utuh dan padu dengan kegiatan-kegiatan
pengembangan diri dilaksanakan secara multidimensional,
multisumber  dan kontekstual, diarahkan untuk menjadi
basis dan memperkuat kegiatan yang menjadi unggulan
sekolah baik yang berbasis pada nilai-nilai nasionalisme dan
patriotisme, religi kultural, budaya lokal dan sportivitas
persaudaraan.

4. Sekolah hendaknya menjadikan program pendidikan nilai,
moral dan karakter kepatuhan dimasukkan ke dalam rencana
kerja sebagai program sekolah. Program pendidikan   isinya
terdiri dari visi, misi, latar belakang, landasan dasar dan
landasan empiris, konsepsi, prinsip, kebijakan, strategi,
tujuan dan orientasi  proses serta jenis dan bentuk kegiatan
(tujuan, materi, strategi belajar mengajar, metode, evaluasi
dan output  yang diharapkan).

5. Kegiatan pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan di
sekolah berdasarkan siklus waktu dan lokus kegiatan
hendaknya dilaksanakan secara sinergis, bermuatan tujuan,
materi dan evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi lokus
dan waktu kegiatan dengan menerapkan beragam strategi
pembelajaran yang berbasis pada  teori dan model berbasis
eksternal dan sosial, internal dan psikologis, interaksional,
dan kepribadian dengan menyesuaikan pada kondisi sosial
dan budaya masyarakat di lingkungan sekolah, yang saling
melengkapi secara kreatif.

Penutup
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6. Penerapan strategi dan metode nilai, moral dan karakter
kepatuhan di sekolah  dalam berbagai kegiatan hendaknya
dilakukan secara bertahap : dari menuntut anak belajar dan
mengikuti peraturan-peraturan kepada tindakan-tindakan
disipliner menuju ke arah memberikan peserta didik kesempatan
untuk menghargai atau membayangkan apa yang benar dan untuk
memilih apa yang benar.

7. Materi pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan di
sekolah yang dijadikan standar acuan hendaknya mengacu
pada materi yang terdapat di dalam tata tertib sekolah dalam
bentuk tugas, kewajiban dalam kegiatan intrakurikuler,
kegiatan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, sopan santun dan
ketertiban,  larangan-larangan dan sanksi-sanksi, dan
ketentuan khusus tentang bonus poin positif serta point
negatif terhadap pelanggaran terhadap kerajinan, kelakuan
dan sikap, kerapian, dan ketertiban.

8. Metode pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan di
sekolah hendaknya dilaksanakan secara beragam dan
seragam. Metode dilaksanakan secara beragam dalam bentuk
metode nonmata pelajaran dan metode dalam materi
pelajaran. Metode nonmata pelajaran berupa pengamatan,
himbauan, suruhan, larangan, teguran, nasihat, peringatan,
penghargaan, pujian, pemberian sanksi, hukuman, dan
denda. Sedangkan metode dalam materi pelajaran, ceramah,
tanya jawab, diskusi kelompok, kerja kelompok, dan model
pembelajaran kontekstual. Metode pendidikan   dilakukan
secara terstandar, artinya semua guru melakukan metode
beragam tetapi proses dan hasilnya dari penerapan metode
beragam didokumentasikan dalam buku jurnal guru
berdasarkan standar yang ditetapkan sekolah.

9. Evaluasi pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan   di
sekolah hendaknya terdiri dari evaluasi yang dilakukan guru,
tim pemantau peserta didik mutasi, wali kelas dan sekolah.

10. Evaluasi yang dilakukan guru dalam pendidikan nilai, moral
dan karakter kepatuhan di sekolah dikehendaki beragam dan
terstandar. Evaluasi untuk guru hendaknya diterapkan secara
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beragam  dalam bentuk evaluasi harian dan evaluasi materi.
Evaluasi harian dilakukan di kelas melalui pengamatan,
teguran, nasihat, dan pemberian sanksi. Evaluasi materi
berupa sisipan materi dalam evaluasi mata pelajaran yang
mengarah kepada aplikasi kepatuhan kepada norma
ketertiban di sekolah.  Hasil evaluasi  dicatat dan
dokumentasikan dalam buku jurnal dan buku catatan
penilaian.

11. Evaluasi untuk wali kelas (kelakuan, sikap, kerajinan,
kerapian dan ketertiban) hendaknya berdasarkan hasil
evaluasi guru dan rekapitulasi catatan tentang perilaku
kepatuhan peserta didik. Untuk perilaku yang tidak patuh
baik diperoleh dari buku catatan piket harian, buku poin yang
diterima, dan catatan jurnal guru.  Hasil evaluasi itu menjadi
dasar penentuan nominasi untuk mendapatkan donasi,
beasiswa, penilaian akhir untuk rapor,  serta patokan
penetapan peserta didik berprestasi secara akademik dan
nonakademik pada acara pelepasan dan pengukuhan sebagai
hasil prestasi kumulatif selama tiga tahun bersekolah.

12. Evaluasi sekolah terhadap pendidikan  nilai, moral dan
karakter kepatuhan di sekolah hendaknya dilakukan melalui
rapat bulanan berbasis evaluasi guru dan evaluasi wali kelas,
dan evaluasi tahunan terhadap keseluruhan kondisi
kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di
sekolah.

13. Pendidikan nilai, moral dan karakter kepatuhan di sekolah
didasarkan pada model pendidikan  yang fokus, spesifik,
padu dengan kegiatan pengembangan diri, terdiri dari
komponen landasan dasar, landasan empirik, program
pendidikan, proses pendidikan (tujuan, esensi dan orientasi),
tindak lanjut pendidikan  (penataan situasi, kegiatan berbasis
siklus waktu dan lokus, strategi pembelajaran, tujuan, materi,
metode, evaluasi), faktor penunjang dan tujuan yang diharap-
kan, sangat mendukung pada pembentukan kepatuhan yang
bertanggung jawab sebagai salah satu indikator warga negara
demokratis.

Penutup
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14. Peserta didik yang berada di bawah  rerata tingkat sosial
ekonomi, kecerdasan intelektual dan kepatuhan dapat
meningkatkan kepercayaan diri dan kecerdasan yang
dimilikinya, jika peserta didik diberikan peluang dan
difasilitasi sekolah melalui model pendidikan yang
mengembangkan beragam minat dan bakat peserta didik,
sehingga peserta didik mampu beradaptasi dan ber-
aktualisasi secara kreatif dalam kondisi lingkungan
sekolahnya.

15. Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan akan
memiliki posisi yang lebih kuat bila disinergikan dengan
Sosiologi, Psikologi, Antropologi, dan Kajian Sufistik.

16. Fenomena ketidakpatuhan  di masyarakat pada seluruh lini
kehidupan terhadap norma-norma agama, hukum dan sosial-
budaya, apabila tidak segera dilakukan pembenahan dan
penataan, akan menyebabkan runtuhnya sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena
itu Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
terhadap norma agama, hukum, dan sosial-budaya dalam
kerangka norma-norma Pancasila harus secepatnya
direalisasi sehingga nilai-moral-norma Pancasila benar-benar
menjadi nilai-moral-norma yang ideal-riil dan praktis oleh
manusia Indonesia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
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