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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah yang Maha
Terpuji, Pemberi RIdho, Karunia, Ilham dan Inspirasi,

sehingga rampunglah buku yang telah lama sekali ingin
diwujudkan. Shalawat dan Salam semoga selalu dicurahkan kepada
Muhammad, Rasulullah saw, keluarga, sahabat dan pengikut beliau
yang selalu konsisten menegakkah sunah hingga akhir jaman.

Tema buku ini di inspirasi oleh Surah al-A’araf ayat 58, “Wal-
baladut-tayyibu yakhruju nabaatuhuu bi izni rabbih, wallazii khabusa
laa yakhruju illaa nakidaa, kazaalika nusarriful-aayaati li qaumiy yasy-
kuruun “ Artinya “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”. Bagi
penulis makna tanah yang baik adalah lingkungan fisik, manusia
dan segala yang mempengaruhi dan membentuk nilai, moral dan
karakter. Sementara tanaman-tanaman adalah manusia,
khususnya peserta didik, namun penentu utama baiknya manusia
adalah karena izin Tuhan, manusia hanya berusaha menata
lingkungan yang baik, agar manusia-manusia tumbuh dengan
baik. Namun lingkungan yang buruk, manusia-manusianya akan
tumbuh merana dan merugi.

Buku ini memuat landasan-landasan konseptual, teori, yuridis
dan empiris hasil –hasil penelitian tentang pembinaan nilai, moral
dan karakter kepatuhan dalam berbagai perspektif, terutama
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kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di sekolah.
Bahasan buku ini berakar pada kepatuhan sebagai nilai, moral dan
karakter. Kepatuhan adalah akar dari disiplin, sedangkan disiplin
berupakan bagian dari nilai, moral dan karakter perilaku demokrasi.
Sementara ini anggapan perilaku demokrasi hanya mengutamakan
pada aspek kebebasan semata, sedangkan sisi lainnya aspek
kepatuhan, yakni kepatuhan kepada norma Tuhan, norma sosial
dan norma budaya, kurang dipublikasikan. Fungsi buku ini
bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang
nilai, moral dan karakter kepatuhan sebagai bagian dari perilaku
demokrasi, sandingan setara dan penyeimbang dari kebebasan.

Banyak pihak yang berkontribusi terhadap rampungnya
buku ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan
terima kasih kepada Dekan FKIP UNLAM, Drs. Ahmad Sofyan,
MA, yang selalu mendorong untuk menulis buku, juga kepada
kedua pembimbing “spiritual akademik” yakni, Prof.Dr.Wahyu,
MS dan Prof.Dr. Soeratno, M.Pd, pemberi inspirasi, peneguh
tekad dan motivator untuk menulis dan mewujud menjadi buku,
sahabat pemberi inspirasi jiwa, sarantang saruntung Dr.Zulkifli
Musaba, M.Pd, dan istriku Dra.Fatimah Maseri, dan anak-anakku
Aulia Rahman dan Fani Akhmadi, yang memberikan suasana
tenang dan damai selama penulisan buku ini. Kepada semua pihak
yang tidak bisa disebutkan namanya, saya ucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan
ridhaNya dan KaruniaNya. Semoga isi buku bermanfaat untuk
kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang akar filosofinya
adalah harmoni di antara dua aspek kebebasan dan kepatuhan.

Banjarmasin, 21 September 2011

Sarbaini
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Bab I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional,
yaitu UU 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.
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 bertanggung-
jawab (pasal 3 UU SPN Tahun 2003).

Undang-undang tersebut memberikan landasan bagi pelak-
sanaan pendidikan di Indonesia, baik dalam hal akar pendidikan,
maupun fungsi dan tujuan pendidikan. Ketiga hal tersebut,
yakni, akar, fungsi dan tujuan pendidikan hendaknya menyatu
dalam suatu proses mengembangkan potensi peserta didik
sesuai dengan kepribadian yang dicita-citakan.

Hopkins dan Stanley (1981: 10) mengemukakan “three pri-
mary components of the educational process – a process for changing
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the behavior and attitudes of student. First, educational goals, second,
learning experiences and finally, evaluation”. Proses pendidikan
adalah proses untuk mengubah berbagai perilaku dan sikap-
sikap (aspek-aspek kepribadian) peserta didik yang ditunjang
tiga komponen utama, yaitu tujuan pendidikan, pengalaman
belajar, dan prosedur evaluasi. Dengan demikian, proses pendi-
dikan membina seluruh aspek-aspek kepribadian peserta didik,
baik aspek perilaku maupun sikap secara kognitif, emosional,
sosial dan motorik serta dapat mencapai hasil optimal, jika
ditunjang dengan waktu, fasilitas, alat pendidikan serta fasilitas
memadai, menuju sosok pribadi manusia yang diharapkan
menurut tujuan pendidikan nasional.

Hal demikian mengisyaratkan keharusan untuk melaksana-
kan secara konsisten antara tujuan pendidikan nasional yang
diharapkan dengan tujuan pendidikan yang dilakukan oleh
praktisi di sekolah-sekolah. Sebagaimana Sauri (2009: 2-3)
tegaskan pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003
mengisyaratkan bahwa praktik pendidikan di Indonesia diarah-
kan kepada upaya mengembangkan manusia utuh, manusia
yang bukan hanya cerdas dari aspek kecakapan intelektual saja,
melainkan juga kepribadian dan keterampilannya, atau dalam
istilah lain sebagai insan yang cerdas otaknya, lembut hatinya
dan terampil tangannya (head, heart, hand).

Oleh karenanya pendidikan bukanlah sebagai ajang peme-
nuhan tuntutan pasar semata, sebab sebenarnya itu merupakan
tuntutan kalangan kapitalis yang sarat dengan nilai pragmatisme
dan ekonomis. Tetapi pendidikan merupakan proses pembuda-
yaan dan pemberdayaan peserta didik dalam membentuk watak
dan kehidupan warga negara Indonesia yang potensial, dan
bangsa yang bermartabat dan beradab berlandaskan nilai-nilai
luhur budaya bangsa. Untuk mewujudkan hal demikian, maka
pada setiap jenjang persekolahan wajib dibina program yang
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harus memperhatikan dan berlandaskan 10 Nilai Luhur sebagai
Moralitas/Keharusan (Djahiri, 2009:1), pengembangan kuriku-
lum dilakukan hendaknya mengacu pada standar nasional pendi-
dikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional di Indo-
nesia. Salah satu pendidikan yang peduli dengan pembentukan
kepribadian manusia secara utuh dan menyeluruh adalah Pendi-
dikan Nilai, Moral, dan Karakter. 10 Nilai Luhur sebagai Morali-
tas/Keharusan itu terdapat dalam Tujuan Pendidikan Nasional,
adalah Iman, Takwa, Akhlak Mulia, Sehat, Berilmu, Cakap,
Kreatif, Mandiri, Demokratis dan Bertanggungjawab.

B. Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter
Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter merupakan program

pendidikan yang diberikan kepada setiap orang, dengan mem-
berikan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan makna esensial,
serta keterampilan yang diperlukan oleh setiap manusia dalam
upaya membina peserta didik menjadi manusia yang baik, yang
berkepribadian menyeluruh terpadu. Dalam perspektif Indone-
sia Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter adalah pendidikan har-
monis yang mengembangkan aspek kognitif (pengetahuan,
pengertian, pemahaman dan sebagainya), aspek afektif (nilai,
moral, sikap dan sebagainya), dan psikomotor (keterampilan).
Namun dari ketiga aspek tersebut, penekanannya lebih besar
pada aspek afektif. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan
Nilai, Moral dan Karakter, yaitu membina warga negara Indo-
nesia yang memiliki kepribadian yang baik, terpadu, dan terdidik,
membentuk manusia seutuhnya.

Sejalan dengan hal itu, maka Pendidikan Nilai, Moral dan
Karakter bernuansakan dan bermisikan pada pembentukan
kepribadian, watak, jati diri manusia, kehidupan substansi dan
potensinya memuat sarat nilai, moral, dan karakter, serta memiliki
visi dan misi memanusiakan (humanizing), pembudayaan (civiliz-

Pendahuluan
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ing), pemberdayaan (empowering) dan sosialisasi (socializing) untuk
kehidupan bersama manusia dan kehidupannya secara pribadi.

Sebagai pendidikan yang bernuansakan dan bermisikan
pembentukan kepribadian, maka dalam upaya pembentukan
kepribadian tersebut, tentulah tidak bisa lepas dari muatan nilai,
moral dan karakter yang dicita-citakan dan dipandang luhur.
Karena nilai, moral dan karakter itulah yang hendaknya disosiali-
sasikan, dan dinternalisasikan, sehingga menjadi personalisasi,
mempribadi dalam sosok kepribadian yang diinginkan. Artinya
Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter menjadikan nilai dan moral
sebagai “spirit” dari karakter, karena sosok kepribadian yang dici-
ta-citakan oleh Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter, hendaknya
diberikan “ruh” berupa muatan nilai, moral dan karakter luhur
yang mempribadi dalam sosok kepribadian yang diharapkan oleh
Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter.

Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter, mengacu kepada
Rena (2006: 3) adalah tidak hanya sebagai hati dari pendidikan
(heart of education), tetapi juga sebagai pendidikan hati (educa-
tion of heart). Pendidikan, Nilai, Moral dan Karakter adalah kom-
ponen yang diperlukan bagi pelaksanaan pendidikan dan
pembelajaran secara holistik. Karenanya mendidik dan mengajar
nilai-nilai, moral dan karakter, tidak hanya mengajar bagaimana
menilai, bermoral dan berkarakter, tapi juga bagaimana membe-
rikan pengetahuan dalam tingkat pemahaman dan wawasan
yang lebih dalam. Pengalaman belajar secara holistik bertujuan
untuk melakukan internalisasi nilai-nilai, moral dan karakter,
kemudian oleh peserta didik diwujudkan ke dalam perilakunya.
Internalisasi dan pewujudan nilai-nilai, moral dan karakter ke
dalam perilaku pastilah berbasis fitrah dasar manusia yang
menuju kepada pribadi manusia yang diharapkan. Pendidikan
Nilai, Moral dan Karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang
dilakukan secara sadar dan terencana dalam rangka mengem-
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bangkan fitrah dasar manusia secara utuh menuju terbentuknya
insan berakhlakul karimah.

Secara tegas pelaksanaan Pendidikan Nilai, Moral dan Ka-
rakter perspektif Indonesia sebagai upaya penanaman dan
pengembangan nilai, moral dan karakter pada diri pribadi, berupa
pemberian bantuan agar peserta didik dapat menyadari dan
mengalami nilai-nilai, moral dan karakter, sehingga mampu
menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya,
dalam menuju terbentuknya insan berakhlakul karimah. Pelak-
sanaan Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter perspektif Indo-
nesia demikian tentulah tidak terpisahkan dari visi Pendidikan
Nasional yang sarat dengan muatan nilai, misi dan tujuan
mengenai sosok pribadi manusia Indonesia yang utuh, padu
dan menyeluruh.

Pendidikan Nilai, Moral maupun Karakter dapat dikatakan
mempunyai visi dan misi dalam lapangan pendidikan. Visi
Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter adalah Manusia Indone-
sia yang memiliki akhlakul karimah, berkepribadian mulia,
sebagai manusia yang kaffah (utuh) baik sebagai individu,
makhluk sosial serta sebagai insan ciptaan Tuhan (makhluk reli-
gius). Sementara Misi Pendidikan Nilai, Moral maupun Karak-
ter, yang diinspirasi oleh Maftuh (2007: 70-71) adalah:

1. Membina peserta didik agar memahami dan menyadari nilai-
nilai, moral dan karakter dirinya dan nilai-nilai, moral dan
karakter orang lain (termasuk nilai, moral dan karakter indi-
vidu, keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia) serta sumber-
sumber nilai, moral dan karakter (agama, sosial budaya, adat,
hukum, metafisik, ilmu) dan muatan nilai, moral dan karak-
ter (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama).

2. Membina peserta didik agar mampu mengaktualisasikan diri
(mengapresiasi dan melakonkan) sebagai pribadi yang
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memiliki akhlakul karimah dan berkepribadian mulia dalam
hubungan di antara manusia (keluarga, masyarakat, bangsa
dan dunia), dalam hubungannya dengan alam sekitar (ruang,
waktu dan budaya) serta hubungannya dengan pencipta,
yakni ibadah pada Allah Subhanahu wata’ala dalam menata
hidup hari ini, esok dan hari kemudian.

3. Membina peserta didik agar mampu melakukan proses
pembelajaran pendidikan nilai, moral, dan karakter (dalam
pendidikan formal maupun non/in formal) dalam bentuk
cognitive moral, affective moral (pendekatan qolbiyah), behav-
ior moral, pendekatan metafisis, pendekatan kultural, serta
pendekatan holisitik.

Tujuan Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter adalah mem-
bantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami
nilai-nilai, moral dan karakter serta mampu menempatkannya
secara integral dalam kehidupan. Visi Pendidikan Nilai, Moral
dan Karakter adalah harapan untuk terbentuknya manusia In-
donesia yang diharapkan di masa depan, sedangkan misi adalah
pilihan utama dari apa dan hendak menjadi apa, dan tugas-tugas
yang dianggap paling penting dilakukan untuk mewujudkan
sosok manusia Indonesia yang diinginkan. Tujuan Pendidikan
Nilai, Moral dan Karakter sendiri diturunkan dari upaya mereali-
sasikan visi dan misi. Visi, misi dan tujuan Pendidikan Nilai,
Moral dan Karakter perspektif Indonesia secara simultan berge-
rak dalam suatu tatanan nilai, moral dan karakter luhur yang
berbasis pada penyadaran dan penempatan sumber dan muatan
nilai, moral dan karakter yang berdimensi manusia yang kaffah,
baik untuk masa kini maupun ke masa depan.

Beberapa nilai moral luhur yang dimuat secara juridis nor-
matif dalam Tujuan Pendidikan Nasional, menurut Djahiri
(2009: 1) adalah merupakan 10 Nilai Luhur yang merupakan
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Moralitas/Keharusan adalah iman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab. Dari 10 Nilai Luhur sebagai karakter moral
yang hendaknya dibentuk dan dibina oleh Pendidikan Nasional,
khususnya Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter antara lain
adalah nilai demokratis. Mengacu pada pendapat Venkataiah
(2007:6), maka Pendidikan nilai, moral dan karakter adalah
bertujuan melatih generasi muda sepenuhnya dalam makna
nilai-nilai, moral dan karakter secara fisik, emosional, intelektual,
imajinasi, estetik, demokratis, ilmiah, sosial, moral dan spiritual.

Sejalan dengan nilai, moral dan karakter demokratis yang
hendaknya dibentuk dan dibina dalam dunia pendidikan nasio-
nal, maka Berkowitz dan Simmons (2003:119) mengkaitkannya
antara masyarakat demokratis dan sekolah. Untuk berfungsinya
masyarakat yang modern, demokratis dan teknologis, para warga
negara (para guru dan kepala sekolah), dan warga negara masa
depan (para siswa), harus tidak hanya memahami nilai-nilai,
moral dan karakter atas nama masyarakat demokratis yang
dibangun, tetapi juga mempraktikkan kondisi-kondisi nilai,
moral dan karakter yang dibolehkan dari demokrasi. Karena
demokrasi didasarkan atas nilai, moral dan karakter dari para
warga negara dan institusi-institusi publik, seperti sekolah-
sekolah. Dapat dikatakan bahwa nilai, moral dan karakter warga
negara yang demokratis amat tergantung pada nilai, moral dan
karakter peserta didik yang dihasilkan oleh sekolah.

Berkowitz dan Simmons (2003: 119) juga mencatat empat
elemen yang dibutuhkan untuk mendidik nilai, moral dan karak-
ter para siswa untuk demokrasi; (1) belajar tentang demokrasi,
(2) mempraktikkan demokrasi, (3) membantu landasan psiko-
logis untuk partisipasi demokrasi, dan (4) mengembangkan
karakter moral secara umum. Terdapat lima nilai, moral dan
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karakter dari warga negara yang demokratis yang dapat dikem-
bangkan dan dipraktikkan oleh para siswa, yaitu; (a) etika kepe-
dulian/tanggung jawab; (b) respek terhadap hak-hak setiap or-
ang; (c) apresiasi terhadap apa yang penting bagi publik; (d)
analisis berdasar perspektif sosial; dan (e) kapasitas untuk
partisipasi aktif dalam demokrasi.

Kerangka acuan mengenai nilai, moral dan karakter warga
negara dan sekolah-sekolah demokratis yang terbaik dapat
dicapai melalui perkembangan nilai, moral dan karakter. Proses
perkembangan nilai, moral dan karakter peserta didik pada masa-
masa sekolah dipengaruhi dengan kuat oleh persekolahan,
khususnya yang fokus pada isu-isu nilai dan moral, peduli
dengan kontek (sekolah dan kelas sebagai masyarakat yang
peduli) dalam mendidik peserta didik, memajukan interaksi
antar teman sebaya tentang isu-isu nilai dan moral, dan integrasi
dari karakter seluruh sekolah (Berkowitz dan Simmons, 2003:
120). Oleh karena itu amat wajar, jika Dayton (1994:5) menge-
mukakan bahwa penanaman nilai, moral dan karakter demokra-
tis adalah tujuan fundamental dari sekolah-sekolah umum.
Melalui sekolah diselenggarakan pendidikan nilai, moral dan
karakter yang mengacu pada perilaku demokratis, karenanya
diharapkan sekolah dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran
mestilah berbasis prakarsa-prakarsa yang didesain untuk mema-
jukan perkembangan peserta didik, agar menjadi para warga
negara yang commitment, competence dan confidence dari masyarak-
at demokratis.

Mendidik untuk kebaikan secara khusus penting sekali
dalam demokrasi di mana orang memerintah diri mereka sendiri
(self-governed). Rakyat yang demokratis harus memahami dan
menjalankan prinsip, nilai, moral, dan karakter demokrasi;
menghormati hak-hak orang lain, peduli terhadap kebaikan
bersama, secara sukarela mematuhi hukum, dan berpartisipasi
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aktif dan konstruktif dalam kehidupan publik (Mosher, Kenny
dan Garrod, 1994:3). Lawrence Kohlberg mengemukakan bahwa
sekolah berjalan secara demokratis adalah dalam konteks untuk
pendidikan nilai, moral dan karakter. John Dewey menyatakan
sekolah berjalan demokratis adalah hal yang esensial untuk
pendidikan kewarganegaraan (Berkowitz, 1998:1).

Nilai, moral dan karakter demokrasi yang semestinya dibina
dan dikembangkan dalam dunia persekolahan dalam perspektif
Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter tidaklah berdiri sendiri.
Nilai, moral dan karakter demokrasi sendiri adalah terdiri
beberapa unsur nilai, moral, dan karakter. Nilai, moral dan
karakter demokrasi dengan mengacu pada nilai demokrasi
menurut Unesco-Apnieve (1998:12) adalah terdiri dari Respect
for Law and Order, Discipline, Respect for Authority, dan Mutual
trust.

Dalam prinsip-prinsip untuk pendidikan nilai, moral dan
karakter, maka salah satu prinsipnya adalah prinsip disiplin diri
(self discipline), yang terdiri dari nilai, moral dan karakter kebu-
latan tekad (determination), kepatuhan (obedience), dan pengenda-
lian (restraint), “When we have the determination to restraint our
lower desires, the door is opened for us to fulfill our highest aspira-
tions. Through obedience to our higher self, we develop an inner con-
trol and greater confidence on ourselves”. (www.teachingvalues
.com; July 9, 2008). Tekad seseorang untuk mengendalikan
hasrat-hasrat yang lebih rendah, akan terbuka bagi pemenuhan
aspirasi-aspirasinya yang tertinggi. Salah satunya adalah melalui
nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap diri yang lebih
tinggi, mengembangkan kontrol diri dan kepercayaan yang lebih
besar terhadap diri sendiri. Untuk mengembangkan kontrol diri
dan kepercayaan, lebih dulu perlu dibentuk dan dibina nilai,
moral dan karakter kepatuhan.

Pendahuluan



1010

Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan Peserta Didik terhadap...

Dapat ditegaskan bahwa kepatuhan sebagai nilai, moral dan
karakter adalah landasan untuk mengembangkan kontrol diri
(self-discipline) dan kepercayaan terhadap diri (self-belief), maka
sebelum kontrol diri dikembangkan, hendaklah dibentuk dan
dibina kepatuhan sebagai nilai, moral dan karakter terlebih dahu-
lu, agar menjadi perilaku peserta didik. Karena dari 9 pilar nilai,
moral dan karakter yang perlu diajarkan kepada anak-anak,
menurut Indonesia Heritage Foundation, salah satunya adalah
kepatuhan, sebagaimana dikutip dari Megawangi (2004: 95),
yaitu; Hormat (respect), Santun (courtesy), dan Patuh (obedience).
Selain itu dilihat dari indikator nilai, moral dan karakter warga
negara, Sparks (1991: 182) memasukkan kepatuhan kepada oto-
ritas yang sah (obedience to legitimate authority) ke dalam salah
satu indikator dari nilai, moral dan karakter Hormat (Respect-
ful).

Dengan demikian kepatuhan sebagai nilai, moral dan karak-
ter selain menjadi dasar bagi pengembangan kontrol diri dan
sebagai nilai, moral dan karakter yang perlu diajarkan kepada
peserta didik, juga merupakan indikator dari karakter warga
negara, sebagai bagian dari karakter respek. Artinya kepatuhan
menjadi landasan pengembangan kontrol diri dan respek serta
menjadi indikator karakter warga negara suatu negara. Karena
nilai, moral dan karakter demokratis mengacu di antaranya pada
self-discipline dan respek, sedangkan self-discipline dan respek
basisnya adalah kepatuhan, maka dapat dikatakan dasar nilai,
moral dan karakter demokrasi itu adalah kepatuhan, khususnya
kepada hukum dan ketertiban. Nilai Demokrasi dalam kehidup-
an bernegara dan bermasyarakat, jelas tidak bisa berjalan dengan
baik, kecuali ada kepatuhan dari warga negaranya terhadap
hukum dan ketertiban publik.

Dalam kehidupan bernegara, maka konsep-konsep otoritas,
kepatuhan dan kewajiban adalah inti dalam memahami hukum
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dan institusi politik. Ketiga konsep itu juga dilibatkan dalam
legitimasi terhadap negara; pembelaan negara yang membuat
perkara normatif sebagai otoritas negara, hak-hak negara untuk
meminta kepatuhan, dan para warga negara berkewajiban
mematuhi perintah-perintah negara (Edmundson, 2009, http:/
/ssrn.com/abstract=1340497). Demikian juga berkaitan
dengan perkara normatif yang ditetapkan otoritas negara,
lazimnya bertalian dengan will of all dan general will, yang dike-
mudian dirumuskan menjadi kemauan bersama. Kemauan
bersama itu kemudian bermetamorfosa menjadi kontrol sosial.
Ketika kontrol sosial selesai dirumuskan, setiap orang wajib
patuh pada hukum, Kepatuhan itulah, antara lain menjadi ciri
kehidupan manusia di negara modern (Rengka, 1996, http://
www.suarapembaharuan.com).

Untuk menyiapkan warga negara yang memiliki kepatuhan
sebagai nilai, moral dan karakter terhadap hukum dan norma
yang mengatur kehidupan bersama, baik bernegara dan berma-
syarakat, maka peranan sekolah amatlah urgen. Azra (2001:4)
menyatakan bahwa sekolah bukanlah sekadar tempat transfer
of knowledge, namun juga merupakan lembaga yang memfasili-
tasi usaha dan upaya pembelajaran yang berorientasi pada nilai,
moral dan karakter. Nilai, moral dan karakter yang dimaksud
salah satunya adalah demokrasi, termasuk di dalamnya kepa-
tuhan.

Sekaitan dengan itu, Yudhoyono (http://antikorupsi.org,
21 September 2009) mengemukakan bahwa kepatuhan kepada
nilai-nilai agama, moral, dan norma-norma hukum harus
dikembangkan. Tanpa kesadaran dan kepatuhan kepada nilai-
nilai dan norma-norma tersebut, setangguh apa pun sistem yang
kita bangun akan sia-sia. Sebab, mereka yang tidak memiliki
kesadaran dan kepatuhan akan dengan mudah mengotak-atik
dan memanipulasi sistem yang kita bangun dengan susah payah.
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Kepatuhan sebagai nilai, moral dan karakter adalah elemen
dalam struktur kehidupan sosial, sebagai cara-cara yang paling
sering dilakukan dalam mengejar tujuan umum, biasanya
keteraturan sosial. Sehingga kepatuhan terhadap otoritas dalam
kehidupan sosial memainkan peranan kunci dalam memelihara
ketertiban sosial (Passini dan Morselli, 2009: 96), dan merupa-
kan nilai-nilai yang paling penting dalam memelihara ketera-
turan dalam masyarakat (http://wikiethica.wikidot/com/
ordeliness, diakses 20 November 2009).

Melalui proses sosialisasi, generasi muda dalam masyara-
kat, belajar untuk patuh terhadap figur-figur otoritas, keterampil-
an hidup, sifat, karakter, dan kontrol diri yang diperlukan untuk
kehidupan dewasa bagi para individu, guna berkontribusi dalam
masyarakat. Namun baru-baru ini, menurunnya harapan-harap-
an dan standar-standar dalam masyarakat terhadap kepatuhan
adalah dikontribusi oleh menurunnya moral sama seperti prob-
lem sosial yang lain (http://wikiethica.wikidot/com/ordeliness,
diakses 20 November 2009).

Demokratisasi, keterbukaan, dan kebebasan yang digenjot
sejak reformasi 1998 telah menampilkan wajah baru Indone-
sia. Meski demikian, ia juga menimbulkan banyak situasi keke-
rasan dan kebebasan nyaris tanpa batas. Demokrasi yang kita
nikmati saat ini adalah demokrasi yang menciptakan kekerasan.
(Siahaan, Kompas, 2008: 27). Kekerasan itu bahkan juga terjadi
di lingkungan sekolah dan pondok pesantren, dan di antaranya
digunakan sebagai bagian dari pembinaan disiplin, khususnya
kepatuhan kepada norma sekolah (Yayasan Perlindungan Hak
Anak, 2006: 5).

Ada dua faktor mengapa reproduksi kekerasan dalam insi-
tusi sekolah tersebut masih berlangsung (http://puan.vox.com/
library/post, diakses 29 November 2007). Pertama, terjadinya
pergeseran sistem pendidikan Indonesia yang cenderung ber-
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orientasi pada pemenuhan kepentingan kalangan kapitalis,
mengejar target indikator dengan standar keberhasilan pendidik-
an hanya menggunakan ukuran-ukuran formal yang bertumpu
pada nilai akademik, rating sekolah dan fasilitas fisik berbasis
teknologi. Semua tenaga dan waktu yang dimiliki sekolah
dialokasikan hanya untuk memacu kemampuan kognitif siswa.
Akibatnya fungsi-fungsi normatif pendidikan sebagai arena pem-
belajaran dan penyadaran siswa sebagai sosok pribadi manusia
cenderung terabaikan. Sekolah sebagai institusi yang semesti-
nya menanamkan nilai-nilai moral seperti kepatuhan, rasa tole-
ransi, kebersamaan dan musyawarah kian memudar, berganti
menjadi ajang kompetisi individualistis, bahkan menunjukkan
ketidakpatuhan pada norma-norma yang menjadi akar pendi-
dikan, yaitu nilai-nilai agama dan budaya. Kedua, 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 cende-
rung berpikir instan dan pragmatis, secara struktural telah mem-
pengaruhi pola interaksi seseorang, termasuk kalangan remaja
sekolah. Visualisasi media sebagai pentas realitas dan ekspresi
identitas, terjerembab sebagai instrumen pengganda kultur
kekerasan dan kebebasan untuk melanggar norma-norma luhur,
yakni nilai-nilai agama dan budaya. Media yang terlalu banyak
menampilkan tayangan-tayangan menjadi inspirasi dan tuntun-
an bagi remaja untuk mendapatkan citranya sebagai yang “tak
terkalahkan”dan “boleh melanggar” norma apa saja.

Sekarang ini sudah menggejala di kalangan anak muda,
bahkan juga 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
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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 (Sauri, 2007: 4). Dapat dikatakan bahwa secara
nasional ketidakpatuhan warga negara terhadap norma agama,
norma sosial (kesusilaan dan kesopanan), dan norma hukum
hampir terjadi di semua lini kehidupan. Fakta-fakta yang mendu-
kung hampir dapat dijumpai setiap hari di massmedia, baik
media cetak maupun media televisi.

Baru-baru ini terjadi dua kali tawuran mahasiswa antar kam-
pus UKI dan YAI (Kompas, 15 Oktober 2008: 27) dan ditemu-
kannya senjata dan narkoba di dua kampus tersebut (Kompas,
17 Oktober 2008: 30). Rahman dan Chaniago, (Kompas, 2008:
30), menyatakan, mengatasi tawuran antarmahasiswa tidak
cukup hanya dengan pemisahan secara fisik. Namun diperlukan
pula pendidikan sadar hukum, rehabilitasi personal, dan sistem
kontrol terpadu. Andrinof menambahkan, tawuran antarmaha-
siswa atau antarsiswa sering terjadi di semua daerah. Sebagian
kaum muda justru memunculkan semangat premanisme massa
(Garin, 2008: 27). Rahardjo (2008: 6) mengemukakan: “Kita
teringat buku Ortega y Gasset, La Rebelion de las Masas atau
The Revolt of Masses, De opstand de horden. Saya pernah
bertanya, apakah ini demokrasi atau bangkitnya para preman?”.
Azra (2006: 173) berpendapat bahwa berbagai persoalan yang
timbul mencerminkan ketiadaan karakter dari anak bangsa,
banyak di antara anak-anak yang alim dan baik di rumah, tetapi
nakal di sekolah, terlibat tawuran, penggunaan obat-obat terla-
rang, dan bentuk-bentuk tindakan kriminal lainnya, seperti
perampokkan bus dan sebagainya.

Demokrasi kelihatannya cenderung disalahpahami kalang-
an masyarakat sebagai demonstrasi massa dan berbagai bentuk,
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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. Hasilnya yang terjadi adalah anarki.
Anarkisme bukan hanya mencederai, tetapi bahkan jelas berten-
tangan dengan demokrasi. 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).

Fenomena demikian mengindikasikan bahwa masih dianut-
nya nilai, moral, dan karakter tidak demokratis, khususnya nilai,
moral, dan karakter yang tidak mematuhi hukum dan ketertiban
(Unrespect/Disobedience for Law and Order). Jika dibiarkan belarut-
larut, akan memberikan dampak negatif terhadap generasi mu-
da, khususnya terhadap peserta didik dalam hal kepatuhannya
padanorma-norma di sekolah. Karena hal demikian merupakan
sosialisasi secara tidak langsung terhadap peserta didik, bahwa
ketidakpatuhan sebagai nilai, moral dan karakter terhadap norma
hukum dan ketertiban adalah hal biasa, dan boleh-boleh saja
dilanggar.

Secara nasional, jumlah kenakalan remaja (bolos sekolah,
keluyuran di mall-mall, tempat wisata, halte bis, mabuk-mabuk-
an, 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 menja-
lani rehabilitasi di sasana rehabilitasi, karena perbuatan melawan
hukum. Menurut pantauan, jumlah kenaikan terus bertambah
setiap tahun sekitar 3,5% (Tadjri, 2009: 5).

Pendahuluan



1616

Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan Peserta Didik terhadap...

Hasil penelitian yang dilakukan Balitbangda Provinsi Jawa
Tengah (2004, http://litbang.patikab.go.id) menunjukkan bahwa
faktor utama yang mendorong peserta didik untuk melanggar
norma sekolah adalah ciri perkembangan remaja yang ditujukan
oleh;

(1) keinginan mencari “siapa” saya sebenarnya; (2)
adanya idiom di kalangan mereka “masa sekolah di SLTA
masa yang paling indah”, sehingga jangan terlalu dikekang
dalam pencarian jati diri; (3) tidak ingin terlalu dikekang
dalam mengekspresikan diri pada masa remaja; (4) siswa
atau remaja masih mudah terombang-ambing dalam mencari
jatidirinya dan keinginan untuk mengekspresikan keingin-
annya; (5) merasa nyaman mengekspresikan diri, meski
melanggar norma sekolah; (6) adanya sikap puas, sehingga
memberontak terhadap aturan norma sekolah yang diang-
gap terlalu mengekang kebebasan siswa; (7) mencontoh
teman yang dinilai memiliki kesamaan dengan jatidirinya;
(8) mencontoh kakak kelas; (9) siswa mencontoh idolanya
dalam penampilan; (10) mencontoh model pakaian dan
asesoris idolanya, baik yang muncul di televisi maupun media
lain, dan (11) lingkungan sekolah (guru killer, guru suka
pemarah, guru merokok di kelas, guru sering membolos/
kosong jam pelajaran).

Hasil penelitian (Sutrisno, 2009. http://jurnaljpi.wordpress
.com), menunjukkan bahwa ketidakpatuhan peserta didik adalah
karena faktor dalam dan luar diri siswa. Faktor dari diri siswa
antara lain, adalah mereka tidak bisa berkonsentrasi dalam
belajar atau mengerjakan tugas-tugas sekolah, sulit menangkap
pelajaran, malas belajar, bosan dalam mengikuti pelajaran, sulit
memahami pelajaran, kesulitan belajar sendiri di rumah. Faktor
dari sekolah adalah takut dimarahi guru piket/wali kelas karena
terlambat datang ke sekolah, pintu pagar sekolah sudah ditutup,
sehingga ingin membolos, dan takut dimarahi oleh guru, karena
tidak menyelesaikan tugas dan malu pada teman sekelas.
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Di suatu SMA, siswa senior memaksa puluhan siswa kelas
satu berkelahi dengan siswa kelas dua dan tiga. Tempatnya tidak
di lingkungan sekolah, tetapi di luar di lapangan bola. Menurut
laporan seorang siswa, perkelahian paksa itu terjadi hanya kare-
na siswa junior memarkir sepeda motornya di tempat parkir
siswa senior. Di sekolah lain, seorang siswa dikeroyok empat
seniornya, karena kancing saku celana sebelah kiri hilang.
Menurut ayah siswa, yang melaporkan kejadian itu ke polisi,
pemukulan tidak hanya diketahui kepala sekolah. Bahkan kepala
sekolah ikut menampar siswa tersebut. (Panggabean, Media
Indonesia, 15 Desember 2008:17).

Beberapa kasus menunjukkan bahwa dalam pembinaan
kepatuhan sebagai nilai, moral dan karakter peserta didik terha-
dap norma di sekolah dilandasi oleh tindak kekerasan. Guru
sendiri dengan mengatasnamakan pembinaan kepatuhan
terhadap norma, menggunakan tindakan berbasis kekerasan.
Misalnya kasus hukuman loncat katak 150 kali di kelas terhadap
siswa MTs (Banjarmasin Post, 19 November 2008: 1), atau kasus
di SMKN 4 tidak memakai celemek dipungut Rp.10.000
(Kalimantan Post, 6 November 2008: 10), kasus kekerasan
pelajar coreng SMKN 4, di ruang kelas saat istirahat siang, se-
orang pelajar pria menampar pipi kiri perempuan teman sekelas-
nya, sehingga terjatuh ke lantai kelas, kemudian diinjak bagian
lehernya (Banjarmasin Post, 27 Februari 2009: 2), dan akibat
baju tak rapi, guru hajar siswa di SMK Darussalam (Banjarmasin,
17 Juni 2009: 17), serta tiga siswa kelas VIII SMP Kartika
Siliwangi I Bandung, ditampar gurunya, hanya karena bertukar
tempat duduk (Galamedia, 19 November 2009: 1).

Kekerasan dilakukan oleh guru di sekolah-sekolah umum
maupun pesantren. Berbagai bentuk kekerasan fisik seperti
dilempar dengan kapur, dan penghapus papan tulis, dipukul
tangannya dengan mistar besi panjang, disuruh berdiri di depan
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kelas, dan dijemur di lapangan upacara sering dialami oleh anak-
anak di sekolah. Penghukuman fisik (corporal punishment) masih
menjadi alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah, Mulai dari
disuruh push up puluhan kali, lari mengelilingi lapangan upacara,
hingga pemukulan (Yayasan Perlindungan Hak Anak, 2006: 5).

Wayson, dkk (1982: 1) mengemukakan adalah tidak meng-
untungkan, dari begitu banyak sekolah, anak-anak tidak menun-
jukkan disiplin diri. Mereka melanggar peraturan-peraturan dan
memperlihatkan perilaku yang tidak kondusif untuk belajar. Kecil
tetapi menguatirkan dari sejumlah anak-anak yang menunjukkan
kekerasan atau perilaku penghancuran diri dan merusak sarana
sekolah. Perilaku negatif demikian melahirkan kepedulian besar
publik mengenai “problem disiplin sekolah”. Akar dari semua itu
adalah berkaitan dengan pembinaan kepatuhan yang dilakukan
sekolah, karena kepatuhan itu sendiri merupakan akar dari disi-
plin. Selanjutnya Wayson, dkk (1982: 1) mengungkapkan bahwa
memandang disiplin sebagai bagian terpisah dari pendidikan
sering mengarah kepada langkah-langkah represif untuk mene-
gakkan kembali ketertiban. Lebih bijaksana adalah dengan
memberikan pendekatan-pendekatan pendidikan yang positif
terhadap disiplin yang perlu diketahui dan sangat baik dikerjakan
oleh para pendidik.

Zapata (1998:275) mengutip pendapat Piaget mengemuka-
kan basis kerusakan dari pendidikan moral tradisional terletak
dalam suasana otoritas, yaitu maksud-maksud dan inspirasi-
inspirasinya. Hasilnya adalah untuk mengembangkan moral ter-
hadap siswa, adalah jika itu cukup untuk disampaikan “dengan
otoritas semata dari guru”. Akhirnya, “ceramah-ceramah” nilai,
moral dan karakter kepatuhan akan diperkuat, dengan sistem
stimulus dan sanksi-sanksi menghukum, atau apa yang
Kohlberg sebut sebagai sosialisasi belaka terhadap peserta didik,
dan sebagaimana dikemukakan pengikut Durkheim, bahwa
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pendidikan telah diredusir untuk menjadi nilai, moral dan karak-
ter konformitas terhadap norma-norma sosial dan peraturan-
peraturan.

Martin dan Briggs (1986: 147) mengemukakan bahwa sis-
tem pendidikan telah dikritik dengan keras, karena kurang perha-
tian terhadap seluruh perkembangan dari peserta didik, terma-
suk tidak hanya kurang menyediakan iklim bagi perkembangan
diri, tetapi juga kurang peduli dengan perkembangan sikap-
sikap, nilai-nilai, moral dan perasaan-perasaan peserta didik, dan
kelayakan dari strategi-strategi untuk pengembangan karakter,
perilaku-perilaku dan etika peserta didik, sehingga dalam
kenyataan, pada banyak mata pelajaran, pengetahuan kognitif
tidak secara penuh berpengaruh kuat, tanpa referensi dan pem-
bahasan dari nilai, moral, dan karakter. Di sekolah “peserta didik
telah belajar tentang demokrasi, tetapi mereka tidak dibolehkan
mempraktikkan demokrasi” (Mosher, Kenny dan Garrod, 1994:
1-2; Power, 2002: 129).

Berbagai fakta yang terjadi di masyarakat dan di sekolah
telah menunjukkan bahwa nilai, moral dan karakter demokrasi,
khususnya kepatuhan terhadap norma hukum dan ketertiban
cenderung berkembang menjadi tidak patuh, kalau tidak mau
dikatakan anarkis. Karena menganggap demokrasi adalah paham
kebebasan terhadap apa saja, termasuk kebebasan dalam me-
langgar norma hukum dan ketertiban. Hal demikian, jika tidak
segera diatasi, bukan saja mempengaruhi, bahkan sudah terjadi
di kalangan generasi muda, khususnya peserta didik di sekolah.
Bisa jadi terbentuk pemahaman yang keliru tentang demokrasi,
yakni demokrasi adalah paham, nilai, moral dan karakter ber-
basis kebebasan yang menegasikan hukum dan peraturan. Sisi
lainnya, kalau pembinaan nilai, moral dan karakter kepatuhan
terhadap norma hukum dan ketertiban di sekolah masih saja
dominan, kalau tidak dikatakan seluruhnya dimuati dengan
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kekerasan dan kekuasaan semata, maka akan terbentuk kepatuh-
an semu, atau sosialisasi maupun konformitas semata.

Demokrasi sebagai nilai, moral dan karakter, lebih dimaknai
sebagai hak individu untuk mewujudkan kebebasan (freedom)
dengan sebebasnya, bahkan menjadi kesewenang-wenangan,
akibatnya tidak menyadari kewajibannya sebagai warga negara
untuk mematuhi hukum, peraturan dan ketentuan yang telah
disepakati bersama. Kebebasan yang dilakukan dalam arti
kesewenang-wenang, menurut Berten (2007: 102) sebenarnya
tidak pantas disebut “kebebasan”, karena kata “bebas” telah
disalahgunakan. Sebab “bebas” sesungguhnya tidak berarti
“lepas dari segala keterikatan”. Selanjutnya kebebasan yang sejati
mengandalkan keterikatan pada norma-norma, kebebasan sejati
membutuhkan norma-norma, karena perilaku manusia bukan
diatur oleh instink belaka, tetapi ia sendiri harus mengatur ke-
cenderungan-kecenderungan alamiahnya. Norma-norma tidak
menghambat adanya kebebasan, tetapi justru memungkinkan
tingkah laku bebas. Inilah alasan utama diperlukannya suatu
tatanan dalam kehidupan manusia, dan kepatuhan sebagai nilai,
moral dan karakter adalah kebutuhan untuk mengendalikan
kecenderungan-kecenderungan alamiah, agar tidak menjadi liar,
dan melalui pendidikan kepatuhan, kebebasan diarahkan untuk
menjadi teratur sesuai dengan hakikat kebebasan demi
mengembangkan otonomi manusia secara bertahap dan berke-
lanjutan menuju kemandirian.

Dalam upaya pembinaan kepatuhan kepada norma sekolah
untuk menyiapkan warga negara demokratis, maka Pendidikan
Nilai, Moral dan Karakter di sekolah baik dalam bentuk pola
maupun operasionalisasinya, memerlukan penjabaran yang
lebih rinci yang menyentuh aspek-aspek komponen-komponen
pendidikan. Menurut Mulyana (2002: 20) dalam pengertian ini,
Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter dimaknai sebagai “tindakan
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atau praktik mendidik” yang utuh dan menyeluruh. Shulman
(1983: 39) menyebutkan bahwa tumpuan utama pendidikan
adalah sesuatu yang disebut “praktik”, sebagai perkawinan
antara pengetahuan teoritis dan tindakan praktis yang bercirikan
pendidikan.

Dengan demikian meminjam pengertian dari Mulyana
(2002: 22), Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter merupakan
tindakan atau praktik mendidik yang berlandaskan pada kajian
proses tentang hubungan manusia dengan lingkungan sekitar.
Dalam pendidikan formal-persekolahan, manusia diberi predikat
“guru” selaku pendidik, dan “peserta didik” selaku terdidik.
Sementara lingkungan maknanya sangat luas, namun dilihat
dari dari kacamata nilai, moral, dan karakter, maka lingkungan
terdiri atas; nilai, moral, norma, prinsip, perilaku (Kay, 1975:
196). Dalam hal ini, Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter pada
pola dan operasionalisasinya merupakan manifestasi dari
pendidikan seutuhnya, khususnya dalam hal pengembangan
sikap, nilai, moral dan karakter. Pendidikan nilai, moral, dan
merupakan bagian lingkungan yang berpengaruh, dirancang
secara sengaja untuk mengembangkan dan mengubah cara
berpikir dan bertindak dalam situasi nilai, moral dan karakter.

Melalui program pendidikan formal, pemerintah berusaha
membina dan mengembangkan pendidikan nilai, moral dan
karakter di sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Menengah
Atas (SMA). Karena peserta didik di tingkat SMA berada dalam
masa remaja (adolescence atau dari kata adolescere berarti “to
grow”) adalah tahap transisi dari perkembangan fisik dan men-
tal manusia yang antara masa anak-anak dan masa dewasa
(http://en.wikipedia.org/wiki/Adolescence, 20 Januari 2010).
Menurut Mussen, Conger, dan Kagan (1979: 505), tidak ada
masa dalam kehidupan seseorang yang mungkin peduli terhadap
standar-standar dan nilai, moral, dan karakter, selain semasa
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remaja. Pada satu sisi, kapasitas-kapasitas kognitif remaja mem-
bantu perkembangan kesadaran yang lebih tinggi dan lebih cerdik
dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan nilai-nilai, moral dan
karakter. Pada sisi lainnya, menuntut menempatkan para remaja
dalam masyarakat yang berubah dengan cepat, dan itu sendiri
menghendaki secara terus penilaian kembali terhadap nilai-nilai
dan keyakinan-keyakinan moral, sosok karakter idaman, khusus-
nya dalam masyarakat yang dipenuhi dengan tekanan-tekanan
dan nilai-nilai yang bertentangan. Kondisi peserta didik di tingkat
SMA dengan demikian menjadi amat penting, terutama dalam
memperkuat basis nilai, keyakinan moral, dan karakter yang
diinginkan bagi kehidupannya di masa dewasa dan di dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, salah satu-
nya adalah nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap norma
sebagai wujud dari kewajiban warga negara yang demokratis
dan bertanggungjawab.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, dapatlah
ditarik benang merah sebagai faktor yang mendorong penulisan
buku ini, yaitu:

Pertama, nilai, moral, dan karakter Demokratis adalah salah
satu dari 10 Nilai Luhur yang terdapat dalam tujuan Pendidikan
Nasional sebagai Moralitas atau Keharusan yang harus dibina
dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Salah satu dari
unsur nilai, moral, dan karakter Demokratis adalah Disiplin.
Kepatuhan adalah salah satu aspek dari Disiplin. Nilai dasar
demokrasi adalah kepatuhan kepada norma hukum dan keter-
tiban. Kepatuhan terhadap norma hukum adalah ciri kehidupan
manusia di negara modern dan demokratis. Hal demikian dapat
diwujudkan melalui Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter yang
menekankan pada kepatuhan peserta didik di persekolahan,
khususnya peserta didik tingkat SMA.
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Kedua, pendidikan nilai, moral dan karakter mencakup
semua aspek persekolahan yang berpengaruh kuat terhadap
perkembangan nilai, moral, dan karakter para peserta didik
tingkat SMA. Pendidikan nilai, moral, dan karakter demokrasi
mengacu pada sekolah yang memajukan perkembangan para
peserta didik untuk menjadi warga negara demokratis. Sekolah
berjalan secara demokratis adalah dalam konteks untuk pendi-
dikan nilai, moral dan karakter, dan esensial untuk pendidikan
kewarganegaraan.

Ketiga, demokrasi cenderung disalahpahami dan dipandang
pemuda dan remaja sebagai, “kebebasan tanpa aturan” (law-
lessness freedom) dan tanpa kepatuhan kepada hukum. Hasilnya
adalah perilaku masyarakat yang dengan ringannya melanggar
kaidah-kaidah etis-normatif, tradisi, bahkan hukum formal.
Fenomena demikian mengindikasikan bahwa masih dianutnya
nilai, moral, dan karakter tidak demokratis, khususnya nilai,
moral, dan karakter yang tidak mematuhi hukum dan ketertiban
(Unrespect/Disobedience against Law and Order). Jika dibiarkan ber-
larut-larut, akan memberikan dampak negatif terhadap generasi
muda, khususnya terhadap peserta didik dalam hal kepatuhan-
nya terhadap norma-norma di sekolah. Karena hal demikian
merupakan sosialisasi secara tidak langsung terhadap peserta
didik, bahwa nilai, moral dan karakter ketidakpatuhan pada
norma hukum dan ketertiban adalah hal biasa, dan boleh-boleh
saja dilanggar.

Keempat, perilaku ketidakpatuhan peserta didik tingkat SMA
terhadap norma-norma sekolah, khususnya pelanggaran terha-
dap norma ketertiban di sekolah, selain dipacu oleh fenomena
ketidakpatuhan pada kaidah-kaidah normatif, tradisi bahkan
hukum formal, juga dipicu oleh pembinaan nilai, moral dan
karakter kepatuhan di sekolah masih saja dominan, kalau tidak
dikatakan seluruhnya dimuati dengan kekerasan dan kekuasaan
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yang berbasis otoritas serta model tradisional semata, maka akan
terbentuklah nilai, moral dan karakter kepatuhan semu, atau
sosialisasi atau konformitas belaka.

Kelima, dalam upaya pembinaan nilai, moral dan karakter
kepatuhan kepada norma di ketertiban di SMA untuk menyiap-
kan warga negara demokratis, maka Pendidikan Nilai, Moral
dan Karakter di sekolah baik dalam bentuk pola maupun opera-
sionalisasinya, memerlukan penjabaran yang lebih rinci yang
menyentuh aspek-aspek komponen-komponen pendidikan seba-
gai lingkungan yang berpengaruh, dirancang secara sengaja
untuk mengembangkan dan mengubah cara berpikir dan
bertindak dalam situasi pembinaan nilai, moral dan karakter.

Dari benang merah di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat
fenomena, selain adanya nilai, moral dan karakter ketidakpatuh-
an terhadap norma, juga pembinaannya masih diwarnai oleh
kekerasan atau kekuasaan berbasis otoritas dan dengan pola
tradisional semata di masyarakat dan di sekolah, yang berten-
tangan dengan upaya menyiapkan warga negara demokratis,
serta kondisi peserta didik tingkat SMA yang berada dalam masa
transisi menuju masa kedewasaan, sehingga posisi peserta didik
tersebut di masa kini akan menentukan kondisi nilai, moral dan
karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban di masa depan,
maka pembinaannya di SMA menjadi hal yang amat urgen
untuk ditelaah dan dikaji.

Tulisan dalam buku ini akan memaparkan konseptual, teo-
ritis, dan praktis tentang pembinaan kepatuhan dalam perspektif
sosialisasi dan internalisasi sebagai bagian yang amat penting
dalam penumbuh-kembangkan, pembentukan dan pengem-
bangan nilai, moral dan karakter sehingga mempribadi sebagai
jati diri manusia.
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Bab II
PEMBINAAN;

Konseptual dan Perspektif Nilai,
Moral dan Karakter

A. Konseptual Pembinaan

Menurut Kamus Pusat Bahasa Depdiknas (2002: 152) kata
pembinaan mempunyai tiga makna, yaitu:

1. Proses, cara, perbuatan untuk mengupayakan sesuatu menja-
di lebih maju/baik,

2. Pembaruan, 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 pemba-
ruan 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 tujuan
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membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan 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) per-
ubahan dan pengembangan sikap; (3) latihan dan pengembang-
an kecakapan serta keterampilan.

Dengan demikian secara umum pembinaan diartikan seba-
gai usaha untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, guna
mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan pada dasarnya ada-
lah suatu proses yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan
yang diinginkan, secara individu dan kolektif, baik dalam kerang-
ka pembaruan, pengembangan maupun penyempurnaan. Oleh
karena itu secara konseptual pembinaan adalah terdiri dari empat
unsur pengertian, pertama, pembinaan adalah suatu upaya atau
usaha melalui tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tuju-
an. Kedua, menunjukkan kegiatan berupa penyampaian informa-
si dan pengetahuan, pengarahan dan bimbingan, latihan dan
pengembangan kecakapan, keterampilan dan pengembangan
sikap, sehingga menghasilkan perubahan dari individu maupun
kolektif. Ketiga, menunjukkan ke arah kemajuan berupa pertum-
buhan, perbaikan, peningkatan, pembaruan, pengembangan dan
penyempurnaan atas sesuatu. 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 kepa-
tuhan peserta didik sebagai warga negara yang demokratis.

B. Pembinaan Perspektif Sosialisasi,
Internalisasi, dan Personalisasi
Secara konseptual istilah pembinaan mengandung empat

pengertian. Pembinaan dalam pengertian kedua menunjukkan
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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
pengertian itu dalam perspektif pembinaan kepatuhan terhadap
norma sekolah mengandung makna sosialisasi, internalisasi dan
personalisasi.

Pembinaan dalam perspektif 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 berpartisipasi
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 dari perspektif 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 ang-

PEMBINAAN; Konseptual dan Perspektif Nilai, Moral dan Karakter



2828

Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan Peserta Didik terhadap...

gota 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 men-
jadi sangat kuat dan efektif. Dengan demikian, 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.

Sehubungan dengan pembinaan dalam perspektif sosiali-
sasi, maka persekolahan 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 ber-
pikir 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 peserta didik dalam
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 sua-
tu proses yang membuatnya menjadi menghayati (mendarahda-
gingkan... internalize) norma-norma kelompok di mana ia hidup,
dan berkembanglah peserta didik menjadi diri yang unik.
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Pembinaan dalam perspektif sosialisasi, tidak bisa dipisahkan
dari perspektif internalisasi, 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.

Secara umum dapat dikatakan bahwa internalisasi adalah
proses menggabungkan dan menanamkan keyakinan-keyakin-
an, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki, ketika menjadi peri-
laku moral. Saat perilaku moral berubah, berarti seperangkat
hal baru dari keyakinan-keyakinan, sikap-sikap, dan nilai-nilai,
telah “ditanamkan” (internalized), ditempatkan kembali atau dila-
kukan. Internalisasi adalah mengacu pada proses diperolehnya
sikap, keyakinan, atau peraturan perilaku oleh individu dari
sumber-sumber eksternal dan secara progresif dirubah menjadi
nilai pribadi.

Dengan demikian sebagai suatu proses, internalisasi adalah
proses penerimaan dari seperangkat norma-norma yang ditetap-
kan oleh orang atau kelompok-kelompok yang berpengaruh ter-
hadap individu. Proses itu dimulai dengan belajar apakah norma
itu, dan kemudian individu tumbuh melalui proses pemahaman,
mengapa norma mempunyai nilai atau mengapa norma mem-
bentuk 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.
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Deskripsi dari proses internalisasi tidak dihasilkan dari
salah satu teori atau sudut pandang. Internalisasi bukan konsep
baru, tetapi menggabungkan konsep-konsep lama secara ber-
manfaat. English dan English (1958: 272) mendefinisikan inter-
nalisasi 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 internalisasi. Internalisasi
mungkin muncul dalam beragam tingkat, tergantung pada
tingkat pemakaian terhadap nilai-nilai lain. Internalisasi dipan-
dang sebagai proses melalui, pertama adalah pemakaian tidak
lengkap dan kedua, sementara dari hanya perwujudan-perwu-
judan lahir dari perilaku yang diharapkan dan akhirnya
pemakaian yang lebih konkret.

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 dibutuhkan”
Mereka mendefinisikan Sosialisasi didefinisikan sebagai “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 perolehan kepribadian.

Konsep sosialisasi dari English dan English membantu
untuk menentukan porsi dari muatan domain afektif, yang dita-
namkan – sebagaimana bagian pertama dari proses itu sendiri.
Tetapi tetap sebagai deskripsi dari muatan domain afektif, penen-
tuan itu harus ditafsirkan secara luas, karena “kepekaan terhadap
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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 seka-
rang. 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 penye-
suaian (conformity). Internalisasi Jjuga menyediakan secara sama
bagi perkembangan penyesuaian dan tidak penyesuaian, seperti
tiap peran yang meliputi perilaku individu. Istilah “internalisasi”
yang mengacu pada proses melalui mana nilai-nilai, sikap-sikap,
dan lain-lain, secara umum diperoleh, jadi lebih luas dari sosiali-
sasi, yang mengacu hanya pada penerimaan pola nilai jaman
sekarang dari masyarakat.

Aksioma pendidikan dulu menyatakan bahwa “pertumbuh-
an muncul dari dalam”. Istilah “internalisasi” mengacu pada
pertumbuhan dari dalam yang ditempatkan sebagai “penerima-
an 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), Per-
tumbuhan ditempatkan dengan cara-cara yang berbeda. Salah
satu dari berbagai cara itu adalah meningkatnya 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 emosio-
nal adalah diakui dan bagian penting dari perilaku sebagai
respon-respon individu yang aktif. Sepertinya perilaku menjadi
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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 kon-
trol 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 dihasil-
kan secara konsisten, walaupun terdapat rintangan-rintangan
dan halangan-halangan.

Aspek-aspek yang berbeda dari pertumbuhan memberi
kesan bahwa kontinuum internalisasi adalah multidimensional.
Memang internalisasi adalah dari aspek sederhana ke kompleks
seperti konkret 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 ketidaksadaran-tidaksengaja dan aspek-aspek
kognitif dari penyusunan komponen-komponen sikap.

Petunjuk lebih lanjut terhadap makna internalisasi 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
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“kolektivitas-kolektivitas utama seperti, gereja, negara dan ten-
tara menempatkan kembali figur-figur kebapakan yang menum-
buhkan remaja, yang ditemukan dalam kondisi kurang dalam
kemahakuasaan atau mahamengetahui”. Mungkin dapat ditam-
bahkan 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 mem-
berikan model untuk melengkapi perkembangan sikap dan nilai.
Jadi, istilah “internalisasi” yang digunakan Pitts dalam deskripsi
perkembangan superego menggambarkan cara 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 mene-
rima pengaruh, karena ia berharap untuk mencapai reaksi yang
menyenangkan dari orang atau kelompok lain. Ia mengadopsi
perilaku yang dimasukkan, bukan disebabkan ia meyakini muat-
an perilaku itu, tetapi karena ia berharap untuk memperoleh
penghargaan-penghargaan khusus atau persetujuan dan meng-
hindari hukuman-hukuman khusus atau tidak dihargai melalui
penyesuaian.

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

Internalisasi dapat dikatakan muncul saat individu meneri-
ma pengaruh, karena muatan perilaku yang dimasukkan, ide-
ide dan tindakan-tindakan dari mana ia disusun, adalah penghar-
gaan 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 inter-
nalisasi adalah keharusan terhadap muatan dari perilaku yang
baru.

Istilah “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 meneri-
ma 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 yang
mempengaruhi, seperti guru, kepala sekolah, atau orang-orang
lain. Orang yang bertindak sebagaimana ia lakukan, karena
melakukan hal itu dalam dirinya memuaskannya. Sebagaimana
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akan diharapkan, bentuk perilaku itu digambarkan paling tinggi
pada akhir kontinuum. Orang yang dilukiskan adalah melaku-
kan respon dengan komitmen; menerima nilai ke dalam sistem-
nya, mengorganisir sistem, dan mengembangkan kompleks nilai
yang memandu perilakunya.

Selain itu, dalam proses 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 pene-
litian orientasi nilai di tempat kerja dan komitmen organisasi
bagi sekolah dasar dan sekolah lanjutan menunjukkan bahwa
ada hubungan antara orientasi nilai dengan komitmen organi-
sasi (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 me-
nanamkan dalam kepribadiannya segala pengetahuan, sikap-
sikap, perasaan, nilai-nilai yang diperoleh dari pola-pola pan-
dangan, tindakan, dan interaksi dengan segala macam individu
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dan lingkungan alam yang ada di sekelilingnya. Lingkungan pen-
didikan baik informal, formal, non formal memberikan berbagai
pengetahuan, pengembangan perasaan, emosi, motivasi, ke-
mauan, keterampilan, nilai-nilai, dalam menginternalisasikan
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 dalam perspektif 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 mempengaruhi
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.
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Bab III
KEPATUHAN;

Konseptual dan Multiperspektifnya

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 terha-
dap, karena itu makna obedience adalah “mematuhi”. Dengan
demikian kepatuhan dapat diartikan patuh dengan perintah
dan aturan. (www.newadvent.org/cathen.20Desember
2008).

b) Menurut American Heritage Dictionary (http://www.
wordnik.com/words/obedience/definitions) definisi kepa-
tuhan (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 terha-
dap pengendalian secara sah atau kontrol.
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d) Definisi kepatuhan dalam WordNet (http://www.wordnik
.com/words/obedience/definitions) adalah perilaku yang
diharapkan untuk menyenangkan orang tua; perilaku tindak-
an 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 kepatuhan,
yaitu; tindakan atau kebiasaan untuk mematuhi; patuh me-
menuhi terhadap perintah, larangan, atau mengetahui hu-
kum 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 reali-
tasnya 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 mema-
tuhi peraturan-peraturan, hukum-hukum, regulasi-regulasi dan
kebijakan. Namun terdapat sudut pandang lain yang melihat
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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 pandang pemegang otoritas dan kondisi konsekuen-
si-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
cenderung menghubungkan tindakan individu dan mempererat
ikatan-ikatan manusia dengan sistem-sistem otoritas.

Pandangan terhadap kepatuhan tidak hanya sekadar sese-
orang patuh pada otoritas juga diperkuat oleh hasil Stanford
prison experiment (www.viswiki.com/en/Obedience_human_
behavior) yang mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap oto-
ritas 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 (com-
pliance). 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
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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.

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/obedience/213895).

B. Kepatuhan Terhadap Otoritas
1. Perspektif Agama

Kepatuhan adalah selalu menjadi ciri-ciri utama dari
sebagian besar agama-agama. Agama manapun di dunia, apa-
lagi agama-agama samawi, semuanya meletakkan kepatuhan
sebagai nilai moral yang utama dan terpuji. Dalam Islam,
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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 kepa-
tuhan 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.

Kepatuhan biasanya dipahami sebagai kerelaan terhadap
otoritas eksternal atau seperangkat norma, jika tidak mema-
tuhi 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) Pemaham-
an; (d) Definisi; (e) Apakah begitu?; (f) Pemahaman; (g) Per-
timbangan; (h) Apakah yang dilakukan?; (i) Pemahaman; (j)
Pilihan-pilihan; (k) Apakah itu yang telah dilakukan; (l)
Pemahaman; (m) Keputusan dan akhirnya (n) Tindakan. Ter-
dapat fakta 13 elemen tindakan dari kesadaran dari struktur
kepatuhan, yang muncul pada diri manusia masing-masing
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setiap hari. dalam setiap hari (Henman, 2005. www.quodlibet.
net/henman-obedience .shtml.

Kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Ke-
patuhan 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 memo-
hon perlindungan supaya diterima dirinya oleh Allah, melain-
kan mematuhi dan mentaati segala kehendak Allah. Segala
kehendak Allah yang wajib dipatuhi itu merupakan keseluruh-
an 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:

 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
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mengandung muatan nilai dan materi pendidikan. Muatan
makna nilai dan materi pendidikannya (Huda, 2007: 10) ada-
lah aspek keimanan dan emosional. Pada aspek keimanan seca-
ra 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 direali-
sasikan dengan membangun citra manusia yang taat kepada
nilai-nilai kemanusiaan yang diperintahkan oleh Allah. Nilai
kemanusiaan ditegakkan di atas sifat-sifat luhur budaya ma-
nusia dengan membebaskan diri dari sifat-sifat kebinatangan.

Namun demikian Islam juga mengajarkan bahwa kepa-
tuhan 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 pen-
ting, yaitu keabsahan pimpinan masyarakat dan peraturan-
peraturan yang dibuatnya, dan hal ini menyangkut legitimasi
politik. Dengan demikian kepatuhan juga menyangkut masa-
lah tingkat rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut
serta (sense of participation). 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
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ada yang mengawasi secara mutlak, yaitu Allah SWT. Kare-
nanya penting sekali ditanamkan 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 Ro-
mawi, 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 kemudi-
an berubah menjadi kepatuhan (obedience) dan ketidakpatuh-
an (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,
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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 obe-
dience) dan kepatuhan yang sempurna (perfect obedience).
Kepatuhan yang diwajibkan adalah kepatuhan yang dilaksa-
nakan berdasarkan perintah-perintah yang mewajibkan.
Sementara kepatuhan yang sempurna selain melaksanakan
perintah-perintah yang diwajibkan, juga memilih untuk pa-
tuh pada cara-cara yang tidak diperintahkan, dan tidak dilarang
oleh Tuhan, atau oleh tata tertib mereka.

Aquinas memandang kepatuhan terhadap otoritas ma-
nusia adalah sesuatu yang normal dalam upaya mencapai
kepatuhan sebagai kebajikan moral. Namun dalam kehidup-
an 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 se-
bagai kebajikan ditemui kondisi-kondisi di mana para indi-
vidu-individu harus berhati-hati terhadap perintah-perintah
dan menentukan untuk tidak mengikutinya. Kepatuhan di-
pandang sebagai kebajikan moral jika dianggap sebagai bagian
dari keadilan, dan otoritas tidak memerintahkan tindakan ke-
patuhan, tetapi subjek memenuhi perintahnya karena kesa-
darannya sendiri berdasarkan alasan-alasan praktis, baik un-
tuk persyaratan-persyaratan kehidupan yang luhur maupun
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akhirnya untuk Tuhan. Kepatuhan sebagai kebajikan moral
memuat alasan-alasan yang diberikan kepada seperangkat
kondisi-kondisi, baik sama maupun secara khusus akan me-
nentukan apakah subjek bertindak mematuhi (obedience) atau
tidak mematuhi (disobedience). (Cornish, 2008: 12-14).

Ada dua cara untuk mengakui dan kemudian mengadop-
si 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, dise-
but moralitas yang menerima kekuasaan yang memberikan
perintah kepatuhan (obedience), dan kedua, moralitas yang ter-
gantung pada konsensus, hormat (respect). Perintah-perintah
dari dua moralitas ini sering serupa, tetapi mereka mungkin
juga berbeda. Kedua moralitas ini merupakan sumber kewa-
jiban moral. (On Moralities 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 diberi-
kan Tuhan, atau monarki absolut maupun dari sekumpulan
orang dapat mempengaruhi moral, melalui cara orang mende-
finisikan perintah-perintah yang diikuti atau internalisasi
perintah-perintah. Meskipun sanksi diberikan untuk mem-
perkuat moralitas kepatuhan melalui hukuman atau memper-
lakukan 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
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dalam masyarakat tuan-budak. Sumber kedua dari perasaan
kewajiban moral diperoleh dari proses menambah dan berba-
gi respek. Respek sering muncul pada peristiwa-perisiwa
penting dianggap berbeda dengan kepatuhan, respek meru-
pakan 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-me-
kanisme 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 perbe-
daan antara rasa malu dan kesalahan tidak dapat diakui dan
tidak berguna. Pelaksanaan dari berbagai sanksi barangkali
merupakan penanganan terbaik terhadap bentuk dari pera-
saan kewajiban untuk bertindak. (On Moralities of Obedi-
ence 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
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kesalahan dirasakan, sebelum rasa malu. Kepatuhan terhadap
orang tua adalah hampir diberikan dalam kehidupan, sementara
respek ditemukan dalam kelompok teman sebaya. (On Mo-
ralities of Obedience and Respect.http://yalepress. yale.edu/
yupbooks/excerpts.welsh_honor.pdf&tbid= 80119).

Argumen-argumen di awal era modern terhadap kepa-
tuhan berakar dari gagasan-gagasan, seperti kebijaksanaan
(prudence) dan kontrak (contract) dalam tataran sekular, dan
argumen-argumen deontologis yang akhirnya didasarkan
pada kehendak Tuhan pada tataran sakral (Tutschka,2008:37-
38). Gagasan kebijaksanaan dan kontrak dalam tataran seku-
lar 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 nega-
ra?”. 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 tuntut-
an 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.
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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 kewajib-
an moral untuk mematuhi kewajiban politik, karena per-
setujuan memenuhi dasar dari kewajiban politik secara
umum, kekuasaan diterima secara sukarela. Teori persetu-
juan sebenarnya tidak memenuhi dasar kewajiban moral,
kecuali persetujuan dipahami dan diartikan sebagai janji,
baru diterima sebagai landasan kewajiban moral untuk
mematuhi kewajiban politik. Jadi kepatuhan sebagai kewa-
jiban moral muncul karena undang-undang maupun pe-
megang otoritas merupakan hasil persetujuan, dan dipa-
hami 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, menegak-
kan dengan kejujuran dan keadilan, maka jika negara efek-
tif 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 diper-
lakukan sebagai bentuk kewajiban moral, negara dipan-
dang sebagai cara-cara yang diperlakukan untuk tujuan
moral, yakni menjamin keadilan. Kepatuhan sebagai
kewajiban moral akan dilaksanakan selama Negara
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menjamin dan melindungi hak-hak dasar, menegakkan
dengan kejujuran dan keadilan, serta efektif dalam melak-
sanakan dan merealisasikannya. Jika tidak, maka kepatuh-
an 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 meru-
pakan 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 mema-
tuhi Negara sebagai realisasi kepatuhan sebagai kewajiban
moral, karena merupakan kehendak umum.

3. Perspektif Demokrasi
Walaupun kepatuhan terhadap otoritas telah dipelajari

secara seksama dalam psikologi sosial mengenai aspek-aspek
positif dan negatif, banyak studi lintas-kultural masih cende-
rung untuk memandang kepatuhan sebagai satu dimensi
fenomena. Beberapa kerangka teoritis menggarisbawahi
bahwa kepatuhan adalah isu multidimensional dan ketidak-
patuhan 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 mene-
kankan hubungan-hubungan antara dukungan untuk nilai-
nilai demokratis dengan konsep-konsep lain yang mengiringi,
seperti kepatuhan, protes dengan perbedaan pendapat
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(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 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 berperila-
ku patuh pada tingkat-tingkat yang berbeda sesuai yang
dituntut oleh otoritas adalah tergantung dari apa yang menja-
di 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 otori-
tas adalah terlepas dari legitimasi otoritas. Sebaliknya para
warga negara yang berorientasi pada nilai dalam melaksana-
kan kepatuhan terhadap otoritas adalah berdasarkan nilai-
nilai sebagai landasan mempercayai otoritas. Mereka mema-
tuhi 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
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dalam hubungannya dengan otoritas mempunyai dua aspek
kepatuhan, yaitu kepatuhan (konstruktif-inklusif dan de-
struktif-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 kehen-
dak kolektif dan umum, mereka menerima keputusan-kepu-
tusan yang dibuat oleh otoritas atas landasan prinsip-prinsip
keadilan, kewajaran, dan selalu kritis melakukan perhitungan
diri sendiri (self-account) terhadap tanggung jawab. Kepatuh-
an konstruktif selalu mengevaluasi keabsahan dari tuntutan
dan menempatkan tanggung jawab pada keputusannya untuk
mematuhi atau tidak mematuhinya. Kelompok yang menja-
lankan kepatuhan konstruktif ini adalah warga negara yang
berorientasi pada nilai, cenderung kepada pandangan yang
lebih inklusif, mempertimbangkan “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 oto-
ritas, dan menempatkan kepercayaannya pada legitimasi oto-
ritas. Kepatuhan destruktif dilakukan oleh orang yang bertin-
dak 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, cenderung memiliki pandangan
terbatas (ekslusif) dari masyarakat, bertindak hanya sesuai
dengan nilai-nilai kelompok mereka sendiri dan menentang
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terhadap kelompok lain. Terdapat dua hal yang membedakan
kepatuhan konstruktif dan kepatuhan destruktif: (a) kesadar-
an dan perhitungan diri sendiri terhadap tanggung jawab
kepada tindakan yang diperintahkan; (b) keuntungan-keun-
tungan inklusif dan ekslusif terhadap tindakan yang diperin-
tahkan.

Dalam sistem demokratis, selain kepatuhan, maka keti-
dakpatuhan tidak hanya menjadi hak dari warga negara dalam
sistem demokratis yang akan diberikan, tetapi juga kewajiban
warga negara. Ketidakpatuhan memainkan peran yang signi-
fikan dalam menghindari kejahatan-kejahatan dari kepatuhan,
dan ketidakpatuhan mendorong perubahan sosial serta mem-
bantu untuk mencegah kemerosotan otoritas dengan
mengontrol legitimasi permintaan-permintaannya. Perilaku
ketidakpatuhan adalah suatu kondisi otonom yang diperoleh
oleh individu dan sebagai konsekuensi dari menerima alter-
natif-alternatif terhadap konteks sosial yang dominan. Ketika
status quo tidak diterima sebagai tafsir tunggal terhadap reali-
tas, legitimasi dari tuntutan-tuntutan otoritas secara konstan
dipertanyakan. Sebagaimana kepatuhan, maka ketidakpatuh-
an juga mempunyai aspek kontruktif (ketidakpatuhan pro-
sosial) 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 orang. Ketidakpatuhan prososial mengakui pentingnya
mematuhi untuk berfungsinya masyarakat secara keseluruh-
an, Sementara pada saat yang sama, mengakui batas-batas
otoritas dan tuntutan-tuntutan mereka. Dengan kata lain,
orang melakukan ketidakpatuhan prososial menganggap
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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 men-
capai hak-hak individu. Ketidakpatuhan antisosial cenderung
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 ketidak-
patuhan antisosial dan prososial.
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Tabel 2

Karakteristik-karakteristik dari Ketidakpatuhan Antisosial
dan Prososial

 Sumber: Passini & Morselli (2009: 103).

4. 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).
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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 kesempat-
an 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 kesalah-
an sejarah, yang tidak perlu diulang. Membangun kepatuhan
memang sangat penting, namun tidak melalui proses pembela-
jaran dengan tindakan kekerasan, melainkan dengan mengu-
tamakan 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 dianggap-
nya baik, karena berbagai faktor dan dengan dasar dan tipe
kepatuhan (Gulu, 2002: 150-151), di antaranya:

a. Wright mengemukakan empat faktor yang mempenga-
ruhi 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 dirinya sendiri, dan tidak mau melakukannya, jika
tida ada manfaatnya.
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2) Rasional. Pertimbangan untuk melakukan sesuatu dida-
sarkan 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 terha-
dap 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 diharapkan-
nya dari peraturan itu.

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

3) Fenomenalist, yaitu kepatuhan berdsarkan suara hati
atau sekadar 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-
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ruginya” bagi diri sendiri, dan (c) konformist integral
adalah kepatuhan yang menyesuaikan diri sendiri
dengan kepentingan masyarakat berdasarkan kesadar-
an 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 ter-
tinggi terhadap nilai-nilai moral.

Djahiri (1985:46-47) menguraikan pekembangan tahap-
an 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 heterono-
mi (diatur oleh orang-orang lain) hingga ke otonomi (menga-
tur diri sendiri). Moralitas heteronom adalah moralitas indivi-
du yang tidak mengatur perilakunya dengan keyakinan priba-
di. Berbeda dengan moralitas otonom, individu secara moral
mematuhi peraturan-peraturan moral untuk membangun
dirinya sendiri dengan prinsip-prinsip untuk mengatur
dirinya sendiri.
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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.

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.
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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 kepa-
tuhan pada awalnya berdasarkan kontrol dari lingkungan
eksternal (orang tua, guru dan orang dewasa lainnya) kemu-
dian berkembang menjadi kepatuhan yang dikontrol oleh
kondisi internal dalam dirinya sendiri (self-control).

Dapat ditegaskan kepatuhan peserta didik terhadap otori-
tas baik terhadap guru maupun norma di sekolah menunjuk-
kan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Dari kepatuhan yang
paling rendah (anomous-heteronomous) kepada kepatuhan atas
dasar kualitas yang paling tinggi (autonomous) atau kepatuhan
yang pada awalnya bersumber dari luar (outer control), akhir-
nya menumbuhkan kepatuhan yang berakar dari dalam (in-
ner control).

Dengan demikian kepatuhan berkembang karena bebe-
rapa 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), kepriba-
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dian (sistem nilai dan usia) dengan asumsi semakin bertam-
bah usia, maka penalaran moral akan lebih baik. Faktor inter-
nal (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 realitas-
nya 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 perkem-
bangan moral, Fromm (Passini & Morselli,2009:100) menya-
rankan bahwa heteronomi dan otonomi tidak didistribusikan
dalam skala hierarkis, karena satu orang dapat mematuhi
secara bersamaan dengan cara heteronom terhadap otoritas
eksternal dan kata hati secara otonom dirinya sendiri. Hal
ini cocok dengan teori semula Piaget, yakni orang dapat me-
wujudkan orientasi heteronom dalam konteks hierarkis dan
orientasi otonom dalam situasi kerja sama dengan teman
sebaya (Carpendale, 2000: 181-205). Bahkan temuan peneliti-
an baru-baru ini menemukan bahwa anak-anak usia 10 ta-
hun dapat berganti dari heteronomi ke otonomi dalam meres-
pon bentuk otoritas yang berhubungan dengan mereka.
Temuan ini telah mematahkan hipotesis Kohlberg terhadap
orientasi-orientasi yang dapat menembus satu dimensi
moral.
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Bab IV
NORMA KETERTIBAN

DI SEKOLAH

A. Konseptual Norma

Norma dapat dijelaskan dalam banyak definisi. Definisi
deskriptif (gambaran) dari norma adalah apa yang orang

lakukan secara umum.Sedangkan definisi preskriptif (petunjuk)
norma adalah apa yang sebaiknya orang lakukan, dan definisi
proskriptif (larangan) adalah apa yang sebaiknya orang tidak
lakukan. Banyak norma digunakan untuk individu-individu dan
kelompok-kelompok sebagai basis dari makna-makna umum,
berupa isyarat-isyarat dan simbol-simbol dalam masyarakat.
Karena itu norma adalah fondasi untuk mengkoordinasikan peri-
laku-perilaku orang yang harus ditampilkan dalam masyarakat,
berupa untuk contoh, waktu, regulasi-regulasi, dan definisi-defi-
nisi umum mengenai bobot-bobot dan ukuran-ukuran. Norma
juga merupakan fondasi dari etika-etika sosial dan konsepsi-
konsepsi umum dari apa yang benar dan salah, dan dalam per-
kembangan hukum-hukum (http://www.psycho logycampus.
com/social-psychology/norms.html).

Looms (1980:16) menelaah norma dari aspek aturan per-
mainan yang bersifat lebih inklusif. Menurut Looms, norma
adalah elemen dasar dari aktifitas yang sudah mempola seperti
mengetahui, merasakan, membagi fungsi-fungsi dan mengalo-
kasikan status, peran, mengontrol, membuat peringkat, dan
sanksi-sangksi. Norma-norma adalah “aturan permainan”.
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Norma yang dimaksud di sini adalah lebih inklusif dibanding
peraturan-peraturan tertulis, ketentuan-ketentuan dan hukum-
hukum, mengacu pada semua kriteria untuk menilai karakter
atau perilaku dari tindakan-tindakan individu maupun kelompok
dalam berbagai sistem sosial. Norma memuat standar-standar
yang menentukan apa yang benar dan salah, patut dan tidak
patut, sah dan tidak sah, baik dan buruk dalam hubungan sosial.

Sementara Bertrand (1975: 64) menekankan norma dari aspek
atributnya, yakni “norm is a simply required or acceptable behavior for
given interactional situation”. Norma adalah perilaku yang benar-
benar dikehendaki atau dapat diterima untuk dilakukan dalam
situasi interaksional. Sedangkan Djahiri (1989: 5) mengemukakan
norma adalah tata aturan, ketentuan, dalil-dalil yang mungkin
berasal dari manusia, masyarakat, negara, agama, budaya, bahkan
ilmu dan lain-lain. Sehingga norma Djahiri (1985: 20) adalah
keharusan yang bersifat operasional, karena adanya sanksi.

Dapatlah dikatakan bahwa norma adalah peraturan-peratur-
an yang bersifat deskriptif, preskriptif, proskriptif maupun in-
sklusif yang mengatur prosedur suatu organisasi sosial, 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, norma-norma selain mempunyai sumber
dan dalam bentuk peraturan, juga dijalankan untuk memenuhi
tujuan, seperti norma yang memungkinkan orang berharap
kejadian-kejadian yang akan muncul dalam kondisi tertentu.
Norma memungkinkan orang menyiapkan diri mereka sendiri
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untuk meng-”ada” dalam suatu situasi. Ketidaktentuan norma-
norma merupakan sumber yang besar bagi stres secara psikolo-
gis. Norma juga memungkinkan kita mengurangi ketidakten-
tuan yang mungkin kita rasakan dalam suatu situasi yang lain,
atau mengarah kepada satu situasi, jika kita tidak mengetahui
sesuatu mengenai bagaimana situasi akan terjadi. Namun
demikian norma-norma sendiri dapat bertahan lama, seperti
suatu norma yang ditegakkan akan sering berkelanjutan,
bahkan ketika orang yang dibangun di atas norma telah lama
meninggalkan situasi itu. (www.in.uwinnipeg.ca). Meskipun
demikian, tujuan dari pelaksanaan norma tidaklah hanya sekadar
mencapai tujuan-tujuan psikologis dan kepentingan untuk
meng “ada” saja, tetapi yang diharapkan adalah bagian dari pene-
rapan dan wujud amalan dari nilai, moral dan keyakinan yang
bersumber dari ajaran agama dan budaya. Sehingga pengamalan
norma tetapi tidak lepas dari akarnya, bahkan memperkuatnya.

Di antara berbagai norma, salah satunya adalah norma yang
mengatur kepatuhan. Norma yang mengatur kepatuhan menya-
takan bahwa orang dalam posisi-posisi dengan otoritas yang
absah, akan dipatuhi, bilamana (http://psypress.com/smithand-
mackie/resources/topic.asp? topic= ch10-tp-04):

1. Keabsahan (legitimate) kelompok telah ditetapkan, dan bebe-
rapa posisi (atau orang) diberi otoritas, beberapa tidak.

2. Otoritas (authority) diperoleh dari status, tidak untuk bebe-
rapa orang tertentu.

3. Perubahan perilaku kepatuhan dihasilkan melalui perintah-
perintah dari otoritas. Posisi-posisi dari otoritas yang absah
meliputi; para orang tua, para guru, para aparat polisi, para
politisi, para supervisor kerja, dan lain-lain. Orang telah
belajar dari sejak dilahirkan untuk patuh pada kepemimpin
yang pantas.

Norma Ketertiban Di Sekolah
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Norma kepatuhan terhadap otoritas memberikan pandang-
an bahwa orang sebaiknya mematuhi perintah-perintah yang
diberikan oleh orang yang memiliki otoritas yang absah (http:/
/psypress.com/smithandmackie/resources/topic.asp?topic=
ch10-tp-04), dengan demikian maka:

1. Otoritas harus absah, untuk mencapai kepatuhan, sebuah
otoritas harus disampaikan bahwa ia adalah orang yang
sebaiknya dipatuhi (misalnya, dengan memakai seragam).

2. Otoritas harus menerima tanggung jawab. Ketika semua
tanggung jawab diberikan kepada otoritas. Mereka melihat
diri mereka sendiri hanya sebagai aparat dari figur otoritas.

3. Norma kepatuhan harus dapat diterima. Lebih jelas figur
otoritas, norma kemungkinan besar dapat diterima, dan
kemungkinan besar orang akan patuh

4. Norma-norma yang bertentangan harus dihilangkan, jika
norma-norma alternatif lebih dapat diterima.

5. Secara bertahap memelihara dan meningkatkan kepatuhan,
akan memperkuat keabsahan otoritas.

B. Norma Ketertiban di Sekolah
Aktualisasi dari norma kepatuhan adalah salah satunya ada-

lah norma ketertiban. Norma ketertiban dalam pelaksanaannya
berlaku di mana-mana, termasuk di sekolah. Norma ketertiban
termasuk dalam norma sekolah. Karena sekolah merupakan
suatu organisasi sosial, maka setiap organisasi tentunya memi-
liki 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 ketertiban
adalah termasuk dalam sistem norma sekolah.
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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.
Selain itu norma-norma sekolah bervariasi dalam penerapan dan
intensitasnya, karena pengaruh nilai-nilai dan keyakinan-
keyakinan yang dianut kepala sekolah, para guru, dan para siswa
serta masyarakat di lingkungannya.

Norma-norma sekolah selain bersumber pada kebijakan
resmi telah ditentukan, dalam perumusan dan pembuatannya
juga ada yang bersumber pada hasil musyawarah dengan or-
ang tua, para guru dan para siswa. Dalam penerapan norma di
sekolah, selain norma sekolah yang telah ditetapkan, 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.

Salah satu norma yang dapat diamati di sekolah adalah
norma dalam bentuk tertulis, yaitu tata tertib sekolah. Tata tertib
sekolah adalah wujud tertulis dari norma ketertiban. Norma
ketertiban 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,

Norma Ketertiban Di Sekolah
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tepat dan tidak tepat, adil dan tidak adil maupun baik dan buruk
dalam hubungan sosial peserta didik.

Namun demikian terdapat juga norma lainnya yang tidak
tertulis yaitu tata krama dalam pergaulan sekolah. Tata krama
(Depdikbud, 1985: 7) adalah kebiasaan sopan santun yang dise-
pakati dalam lingkungan antara manusia di sekolah. Pelaksanaan
tata krama atau kebiasaan sopan santun dalam perilaku ditentu-
kan oleh prinsip, nilai, moral dan keyakinan yang ingin ditanam-
kan oleh sekolah kepada peserta didiknya. Selain itu terdapat
program yang dianggap memayungi dan merupakan operasio-
nalisasi norma-norma ketertiban, baik yang terdapat dalam tata
tertib sekolah maupun tata krama sekolah yaitu,program pembi-
naan kesiswaan dengan materi dan kegiatan Budi pekerti luhur
atau akhlak mulia; yang terdiri dari sub-sub materi kegiatan, di
antaranya:

· Melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah;

· Melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tatakrama
pergaulan;

· Menumbuhkembangkan sikap hormat dan menghargai
warga sekolah;

· Melaksanakan kegiatan 7K (Keamanan, kebersihan, keter-
tiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian dan kerin-
dangan).

Sekolah dalam hubungannya dengan norma-norma, terma-
suk norma ketertiban secara inklusif termasuk tata krama dan
program 7 K adalah mencerminkan simbol dari norma-norma
yang dikehendaki masyarakat, yakni simbol norma-norma
pribadi manusia yang diharapkan oleh tujuan pendidikan dan
tujuan sekolah. Di samping itu, mencerminkan pula upaya pem-
binaan melalui sosialisasi, internalisasi dan personalisasi kepa-
tuhan terhadap norma-norma, khususnya norma ketertiban,
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yakni menanamkan, menumbuh-kembangkan, memelihara,
meningkatkan dan mengembangkan peserta didik menjadi
manusia kritis, kreatif dan bertanggung jawab bagi dirinya priba-
di dan mampu menghadapi tanggung jawab kepada masyarakat,
negara dan Allah SWT. Secara ideal, diharapkan kepatuhan pada
norma-norma sekolah, khususnya norma ketertiban, bukan
hanya dihayati, tetapi menjadi komitmen pribadi, 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-control) atas dasar norma, tetapi pengenda-
lian diri yang didasari dan berserah diri pada ketentuan-keten-
tuan yang bersumber pada norma agama dan budaya.

Norma Ketertiban Di Sekolah
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Bab V
WARGA NEGARA

DEMOKRATIS

A. Warga Negara Demokratis

Menurut Hamrick (2008. http://findarticles.com/p/ar
ticles), demokrasi adalah “lebih dari sekadar bentuk

pemerintahan”, demokrasi utamanya adalah sebagai cara bergaul
dalam kehidupan. Dalam demokrasi, para individu melakukan
beberapa perhitungan untuk menentukan dirinya dalam suatu
masyarakat yang mungkin akan membatasi, atau barangkali
mempertinggi kondisi yang baik bagi individu melalui kondisi
yang baik masyarakat. Demokrasi adalah mengatur diri sendiri.
Dengan kondisi demikian, dalam demokrasi dikehendaki oto-
nomi warga negara untuk mengatur dirinya sendiri sebagai cara
bergaul dalam kehidupan. Namun demikian konotasi untuk
mengatur diri (self-manage) tidaklah berorientasi pada kebebasan
semata, tetapi harus memperhitungkan diri (self-account)
terhadap dirinya, orang lain dan masyarakat. Secara implisit hal
demikian menghendaki adanya nilai, moral, dan norma yang
mengatur standar-standar pengaturan (self-kontrol) dan perhi-
tungan diri (self account) sehingga dalam kehidupan demokrasi
berjalan sesuai dengan harapan.

Pengaturan diri dan perhitungan diri diperlukan, agar indivi-
du dapat menempatkan posisinya di dalam sistem otoritas dan
interaksi pergaulan masyarakat secara harmonis dan propo-
rsional (patut, pantas, layak, dan wajar). Karena otoritas dalam
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demokrasi diperoleh bukan karena kekuasaan eksternal, tetapi
dari sesama pada para warga negara yang melepaskan otoritas-
nya secara individual. Sehingga dalam demokrasi para warga
negara diberikan kekuasaan untuk mempengaruhi bagaimana
masyarakat mereka mereproduksi dirinya. Demokrasi membo-
lehkan masyarakat merubah kebiasaan sosial secara berkelanjut-
an, menyesuaikan kembali melalui pertemuan situasi-situasi
yang dihasilkan, melalui beragam pergaulan (Hamrick, 2008.
http://findarticles.com/p/articles). Namun tetap berdasarkan
koridor nilai, moral dan norma yang telah disepakati dan diya-
kini. Reproduksi sosial dalam masyarakat maupun institusi
demokrasi akan terlaksana dengan benar, baik dan lancar jika
didukung oleh warga negara yang demokratis.

B. Konseptual Warga Negara Demokratis
Secara umum Winataputra (2006:18) mengemukakan

bahwa warga negara demokratis memiliki ciri kualitatif yang
merujuk pada tuntutan normatif atau tuntutan yang diturunkan
dari ketentuan perundang-undangan serta ketentuan normatif
lainnya yang bersifat sosial-kultur yang koheren dengan
tuntutan norma yang berlaku. Kriteria warga negara demokratis
di sini berbasis ciri kualitatif normatif sesuai ketentuan juridis
dan koheren dengan tuntutan norma sosial-kultur yang berlaku.

Bakti (2006. http://www/lipi.go.id) memberikan konsep
yang lebih sederhana terhadap warga negara demokratis.
Menurut Bakti, warga negara demokratis adalah warga yang
memiliki karakteristik tidak hanya patuh mengikuti anjuran
pemerintah dan mendukung pemerintah secara antusias, tetapi
juga warga negara yang kritis, partisipasi aktif dan konstruktif,
dan toleransi terhadap perbedaan.

Konsep lain melihat dari aspek pengetahuan praktis
(http:www.coe.int/t/dg4/education/edc/AspectsCitizenship.),
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sehingga warga negara demokratis diartikan sebagai pengeta-
huan praktis yang dibutuhkan oleh setiap orang, yaitu pengeta-
huan mengenai bagaimana negara dan masyarakat bekerja,
pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang baik dalam
keluarga dan masyarakat, seperti bagaimana menyelesaikan
perselisihan secara bersahabat dan dengan cara yang jujur, bagai-
mana untuk menegosiasikan dan menemukan landasan yang
sama, dan bagaimana untuk membuat yakin bahwa hak-hak
kita dilindungi. Warganegara demokratis mengetahui tentang
peraturan-peraturan dasar dari masyarakat di mana mereka
tinggal dan tanggungjawab-tanggungjawab personal mereka
butuhkan untuk dihormati.

Warga negara demokratis menurut (Fox, 2004: 36) adalah
menunjukkan dirinya tidak hanya memiliki, tetapi juga mempro-
mosikan dan melindungi nilai-nilai utama untuk persamaan dan
martabat manusia, dalam hubungan dirinya sendiri maupun
dengan para warga negara, dan lebih penting untuk tujuan-
tujuan demokrasi itu sendiri.

Warga negara demokratis menurut Democratic Citizen-
ship Theory (Fox, 2004: 37), tidak hanya dilihat secara politik.
Warga negara demokratis merupakan tekstur yang memperkaya
bagi warga negara, guna dikembangkan sepenuhnya dengan
bebas berdasarkan pilihan-pilihan realistis yang dipunyainya
untuk menjelajahi beberapa ranah dalam aktifitas masyarakat,
ketika dirinya berada dalam sub-sub masyarakat yang beragam.
Teori ini mengakui kapasitas dari individu untuk memilih bebe-
rapa hubungan dan kontruksi-konstruksi sosial yang beragam,
dan dengan aneka perangkat norma-norma dan nilai-nilai inti
yang mengelilingi dirinya dan sebaliknya mempengaruhi
beberapa pilihan dirinya untuk mengambil keputusan.

Tipe warga negara demokratis menurut Fox (2004: 38),
memiliki posisi konsepsi diri yang secara simultan mementing-

Warga Negara Demokratis



7474

Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan Peserta Didik terhadap...

kan dirinya dan masyarakat, karena memandang diri sebagai
keseluruhan individu dan keseluruhan kelompok, serta berpo-
tensi yang menjembatani relasi-relasi kontrak dan birokrasi. Jadi
warga negara demokratis tidak hanya memandang dirinya dalam
perspektif hak-hak individu, tetapi meluas mencakup masyara-
kat, yaitu, memperkaya masyarakat dalam upaya membangkitkan
nilai-nilai, tidak hanya sekadar kualitas. Warga negara demokra-
tis mendukung memperkaya masyarakat sipil di mana tidak ada
satupun birokrasi mendominasi, dan membuat ruang untuk
jaringan-jaringan atau komunitas-komunitas masyarakat kecil
yang beragam dapat berkembang dengan baik.

Warga negara demokratis adalah pribadi warga negara yang
tidak hanya dilihat dari parameter tekstur juridis-normatif sema-
ta, tetapi juga dilihat dari koridor normatif sosial-budaya dan
keterampilan praktis, namun tetap berorientasi pada kepenting-
an dirinya (hak-kewajiban individu), masyarakat (hak-kewajib-
an) dalam relasi-relasi sosial, dan pemerintahan (hak-kewajiban)
dalam relasi bernegara, dalam upaya membangkitkan, mengem-
bangkan dan memperkaya nilai-nilai bagi individu, masyarakat
dan negara, tidak hanya sekadar kualitas, tetapi juga reproduksi
sosial dalam perspektif sosialisasi, internalisasi dan personali-
sasi.

C. Karakteristik Warga Negara Demokratis
Tidak ada definisi yang dibuat untuk menyusun daftar atri-

but-atribut yang diharapkan dari sosok para warga negara demo-
kratis dan mendukung bentuk-bentuk beragam dari demokrasi
yang mungkin menekankan kebajikan-kebajikan yang berbeda
juga. Meskipun demikian literatur dari pendidikan kewarganega-
raan mengidentifikasi sejumlah karakteristik-karakteristik per-
sonal warga negara demokratis (Green, 2004: 108), seperti pera-
saan bertanggungjawab, peduli terhadap keadilan, kapasitas
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untuk penilaian kritis, hormat terhadap pemikiran, hormat
terhadap kebenaran, menerima terhadap keragaman, kerja-sama,
keadilan, kebebasan, persamaan, peduli untuk kesejahteraan
terhadap orang lain dan resolusi damai terhadap konflik, empati,
kata-hati, kontrol-diri, respek, kebaikan, toleransi, dan kewa-
jaran.

Lickona (1991: 45) mengemukakan karakteristik personal
warga negara demokratis, sebagai contoh, sebagian besar orang
Amerika sepakat bahwa “honesty, fairness, tolerance, prudence, self-
discipline, helpfulness, compassion, co-operation, courage and a host
of democratic values” (kejujuran, kewajaran, toleransi, kebijaksan-
aan, disiplin-diri, dermawan, pengasih, kerjasama, keteguhan
hati dan banyak lagi dari nilai-nilai demokratis) adalah inti dari
kehidupan moral dalam demokrasi.

Karakteristik-karakteristik personal warga negara demo-
kratis yang dikemukakan dalam beberapa literatur secara jelas
mengacu tidak hanya pada karakteristik-karakteristik moral,
tetapi juga pada karakteristik kognitif. Warga negara demokratis
yang ideal (Green, 2004: 108), adalah seseorang yang memiliki
nilai-nilai moral dari demokrasi dan nilai-nilai moral itu berakar
pada kebajikan-kebajikan, bersama dengan kebajikan-kebajikan
kognitif yang memungkinkan pertimbangan secara rasional dan
tindakan yang betul-betul dipertimbangkan. Sehingga diusulkan
bahwa peserta didik sebaiknya dididik untuk mengenal penindas-
an dan ketidakadilan dan pentingnya membantu berpikir kritis,
dan kreatif. Hal ini merupakan wujud pemeliharaan terhadap
kebajikan-kebajikan demokratis pada anak-anak dan orang
muda.

Pribadi warga negara demokratis beserta karakteristik
personalnya yang akan terwujud jika peserta didik ditumbuh-
kembangkan, ditingkatkan dan dibina dalam kegiatan pendidikan
demokratis dan di sekolah demokratis. Karena melalui sosialisa-

Warga Negara Demokratis
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si, internalisasi dan personalisasi karakter nilai-nilai dan kebajik-
an warga negara demokratis, yang dilaksanakan dengan praktik-
praktik pendidikan demokratis di sekolah demokratis, pribadi
warga negara demokratis yang diharapkan dapat direalisir.

D. Pendidikan Demokratis dan Sekolah
Demokratis
Terwujudnya pribadi warga negara demokratis tidak bisa

lepas dari pendidikan, karena di ranah pendidikanlah manusia
ditumbuhkembangkan dan dibina potensinya agar mewujud
menjadi manusia sebagaimana diharapkan oleh tujuan pendidik-
an. Namun demikian hendaknya diingat bahwa pribadi peserta
didik yang dikehendaki tergantung juga dengan corak pendidik-
an yang diyakini dan dilaksanakan. Pribadi warga negara demo-
kratis tentunya akan mewujud melalui pendidikan demokratis
yang diselenggarakan oleh sekolah demokratis.

Menurut McCarthy (1998, Rasyidin, 2005: 48-49) pendidik-
an demokratis memiliki tiga makna, yaitu:

1. a set of educational practices and instrumental in maintaining a
larger democratic society.

2. a set of educational practises that themselves have the character of
being “democratic”, being “inclusive”, without having regard to
the ultimate result of those democratic practises in the large soci-
ety.

3. any educational institution the practises of which are determined,
control by, a democratic set of processess.

Makna pertama dari pendidikan demokratis adalah perang-
kat praktik-praktik dan instrumen-instumen pendidikan yang
digunakan dalam memelihara masyarakat demokratis yang lebih
luas. Masyarakat demokratis, termasuk warga negara demokra-
tis tidak terwujud sekali jadi, tetapi melalui proses berkelanjutan
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dan dikehendaki selalu mengembangkan dan meningkatkan
kualitas nilai-nilai dan kebajikan yang dikandungnya dalam
karakter warga negara. Salah satu wahana untuk mewujudkan
hal demikian adalah melalui praktik-praktik dan instrumen
pendidikan.

Makna kedua mengemukakan praktik-praktik pendidikan
itu dalam dirinya sendiri baik secara substansi maupun aplika-
sinya mewujudkan suasana “demokratis dan inklusif”, tanpa me-
mandang hasil-hasil akhir terhadap praktik-praktik yang demo-
kratis dalam masyarakat yang lebih luas. Makna ini menekankan
pada karakter demokratis yang dikandung oleh praktik-praktik
pendidikan baik secara substansi maupun aplikasi. Namun de-
mikian praktik-praktik pendidikan demokratis di sekolah hen-
daknya menuju pada perbaikan, peningkatan dan pengembangan
juga terhadap praktik-praktik demokrasi di masyarakat luas.
Karena praktik-praktik pendidikan demokratis dilaksanakan
dalam dunia pendidikan adalah merupakan contoh, bekal, alat
ukur dan perangkat reflektif peserta didik dalam menerapkan
praktik-praktik yang demokratis di dalam kehidupan masyarakat.

Makna ketiga menunjukkan bahwa praktik-praktik yang
dilakukan institusi pendidikan adalah ditentukan dan dikontrol
oleh proses-proses dari tatanan nilai, moral dan norma yang
demokratis. Makna ketiga ini menghendaki tatanan demokrasi
yang mengandung muatan nilai, moral dan norma hendaknya
tidak hanya menjadi “spirit” tetapi juga berperan sebagai penentu
dan alat kontrol. Dengan demikian proses-proses yang mengan-
dung muatan nilai, moral dan norma demokratis akan menjadi
alat monitor sekaligus pengukur terhadap kinerja praktik-praktik
dan instrumen pendidikan yang dilaksanakan. Sehingga diharap-
kan dalam pelaksanaan pendidikan demokratis terjadi penyatuan
secara bulat dan utuh serta terintegrasi antara proses, praktik
dan instrumen dalam “spirit” yang demokratis.

Warga Negara Demokratis
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Jadi dapat dikemukakan pendidikan demokratis sebenarnya
tidak hanya pada terbatas pada praktik-praktik dan instrumen-
instrumen pendidikan tetapi juga meliputi proses, dan proses
menjadi alat penentu dan alat kontrol terhadap “spirit” serta
suasana yang terjadi dalam pendidikan demokratis. Pendidikan
demokratis eksistensinya ditentukan oleh sekolah yang menjadi
wahana dari pendidikan itu berlangsung. Jika sekolah yang men-
jadi wahana pendidikan selaras dengan pendidikan demokratis,
maka proses, praktik dan instrumen demokratis akan berjalan
sejajar menumbuhkembangkan dan membina pribadi warga
negara demokratis. Kalau tidak, maka apa yang diharapkan dalam
tujuan pendidikan nasional, yakni salah satunya adalah karakter
warga negara demokratis akan mengalami kendala dalam merea-
lisirnya, atau tidak sesuai seperti yang diharapkan.

Menurut Dworkin, Saha dan Hill (2003: 109) sekolah
“demokratis” adalah bersumber pada tulisan-tulisan Dewey.
Sekolah adalah mikrokosmos dari tipe masyarakat yang diharap-
kan. Jadi untuk mencapai masyarakat demokratis, termasuk
warga negara demokratis, adalah melalui sekolah demokratis.
Karena itu, implementasi dari sekolah “demokratis” akan memba-
wa implikasi-implikasi terhadap peran-peran dan perilaku para
pengelola dan para guru di dalamnya. Selain itu dalam sekolah
demokratis para peserta didik akan bersama-sama dalam menen-
tukan lingkungan, proses dan muatan belajar mereka sendiri.

Sekolah demokratis adalah sekolah yang dijalankan dengan
mengembangkan dan mempertahankan struktur maupun
proses-proses demokratis serta membuat kurikulum yang akan
memberikan peserta didik pengalaman-pengalaman demokratis
(Apple and Beane. 1996. https://k20portal.ou.edu/university).
Sementara Strickland & Pitmann (2006. http://coefaculty.
valdosta.edu) mengemukakan bahwa sekolah demokratis adalah
sekolah yang berpusat pada prinsip-prinsip demokratis dan
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demokrasi partisipatori dengan partisipasi secara “penuh dan
sama” dari para peserta didik dan guru. Posisi lingkungan-ling-
kungan belajar peserta didik dipandang sebagai faktor inti dalam
proses pendidikan dengan melibatkan para peserta didik dalam
setiap aspek kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk belajar, meng-
ajar dan kepemimpinan. Sedangkan pegawai sekolah mendu-
kung dan memfasilitasi secara aktif sesuai dengan minat para
peserta didik. Dengan demikian sekolah demokratis adalah seko-
lah dalam kegiatan pendidikannya, melaksanakan proses-proses,
praktik-praktik dan instrumen-instrumen yang demokratis
dalam belajar, mengajar, dan pengelolaan antara para peserta
didik, guru dan pegawai menuju kepada terwujudnya warga
negara yang demokratis.

Barr (2007: 1-2) menjelaskan beberapa indikator dari seko-
lah-sekolah demokratis, yaitu sekolah yang mendorong hubung-
an-hubungan yang lebih egalitarian antara para guru dan para
peserta didik dan di antara peserta didik itu sendiri. Sekolah-
sekolah juga berperan penting dalam menanamkan karakter
termasuk disiplin-diri dan empati, tanggung jawab yang benar
terhadap nilai-nilai kewargaan dan moral, dalam pelaksanaannya
memadukan antara ceramah dan penerapan tentang nilai-nilai.
Selain itu untuk para peserta didik dalam sekolah demokratis
menunjukkan bahwa perkembangan penalaran moral tampak
siginifikan, dan lingkungan sekolah demokratis tampak berhasil
dalam mempromosikan keterlibatan kewargaan, seperti perkem-
bangan moral dan prososial peserta didik, tanggung jawab terha-
dap teman sebaya, dan menegakkan peraturan-peraturan yang
mereka buat sebagai kelompok.

Barr (2007: 3) juga mengeksplorasi beberapa praktik yang
dilaksanakan sekolah demokratis melalui variabel-variabel pem-
buatan keputusan di antara peserta didik dan staf, pendekatan
berpusat peserta didik, dan kesamaan antara para peserta didik

Warga Negara Demokratis
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dan pegawai, menjadikan masyarakat sebagai perluasan kelas.
Sementara menurut Araujo (2002: 1-2) yang melakukan peneliti-
an dengan tujuan untuk membantu sekolah guna membangun
praktik-praktik demokratis, dengan mengidentifikasi beberapa
aspek yang dapat mencampuri, menahan atau meningkatkan
demokratisasi secara nyata dalam proses pendidikan. Identifikasi
terhadap aspek-aspek itu akan membantu untuk memahami
kompleksitas hubungan-hubungan yang terjadi di sekolah dalam
kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek itu adalah muatan kuriku-
lum sekolah, metode yang digunakan di kelas, bentuk dan sifat
hubungan-hubungan antar pribadi, nilai-nilai, kepercayaan-diri
dan kesadaran diri anggota masyarakat sekolah, dan proses
manajemen sekolah.

Dengan demikian sekolah adalah mikrokosmos dari tipe
masyarakat yang diharapkan, maka untuk mencapai masyarakat
demokratis, termasuk warga negara demokratis, adalah melalui
sekolah demokratis. Karena itu, implementasi dari sekolah
“demokratis” diharapkan berpengaruh pada proses-proses, prak-
tik-praktik dan instrumen-instrumen yang bersuasana demo-
kratis dalam belajar, mengajar, dan pengelolaan antara para
peserta didik, guru dan pegawai menuju kepada terwujudnya
warga negara yang demokratis, termasuk menumbuhkembang-
kan kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban
sekolah.
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Bab VI
LANDASAN PEMBINAAN NILAI,

MORAL DAN KARAKTER
KEPATUHAN

A. Landasan Teori Pembinaan

T eori yang dapat menjadi landasan dari pembinaan
kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah adalah

mengacu pada beberapa teori yang dikemukakan oleh Talcott
Parsons, Vessel dan Huitts (2005), Downey dan Kelly (1982)
serta Puente (1998).

1. Teori Tindakan Talcott Parsons
Teori Besar (the Grand Theory) Parsons terhadap tindakan

beranggapan bahwa yang utama bukanlah tindakan individu
melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menun-
tun dan mengatur perilaku itu. Kondisi objektif disatukan
dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan
mengembangkan suatu bentuk tindakan sosial tertentu.
(http://www.scribd.com/doc/29074033/Teori-Sistem-
Talcott-Parson. 25 Juni 2010).

Parsons mengklarifikasi adanya 5 sistem yang menjadi
arah dan tali kendali kehidupan manusia, yaitu Value system,
Cultural system, Social system, Personal system dan Organic sys-
tem. Kelima kait-mengait dan interadiatif sebagai sistem.
Kelima sistem tadi dengan diwarnai oleh sumber nilai-moral-
norma (agama, adat, politik hukum, ilmu dan metafisis) serta
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astagatra kehidupan manusia melahirkan kehidupan yang
padat nilai-moral-norma. (Djahiri, 1996: 2).

Sistem budaya merupakan orientasi nilai-moral dasar dan
pola normatif yang dilembagakan dalam sistem sosial dan
diinternalisasikan dalam struktur kepribadian para anggota-
nya. Nilai-moral-norma diwujudkan melalui peran-peran ter-
tentu dalam sistem sosial yang juga disatukan dalam struktur
kepribadian anggota sistem tersebut. Sistem Perilaku Organik
merupakan energi dasar yang dinyatakan dalam pelaksanaan
peran pada sistem sosial. Parsons melihat hubungan antara
pelbagai sistem tindakan ini berdasarkan kontrol sibernetik
(cybernetic control) yang didasarkan pada arus informasi dari
sistem budaya ke sistem sosial, ke sistem kepribadian dan
sistem perilaku organik. Sistem perilaku organik bertindak
berdasarkan sistem nilai yang merupakan kumpulan tatanan
nilai, yang menjadi landasan orientasi nilai-moral-norma
dasar. Energi yang muncul dalam arus tindakan adalah dari
arah yang sebaliknya, yang bermula dari organisme perilaku
(http://zuryawanisvandiarzoebir.word press.com. 23 Juni
2010).

Ketika orang melakukan kontak dengan masyarakat dan
anggota-anggota masyarakat, orang itu menginternalisasi
nilai-moral-norma yang diberlakukan oleh sistem kultural,
dan belajar peran yang diharapkan, seperti yang disebutkan
dalam sistem sosial, dan berpartisipasi penuh dalam masyara-
kat. Sosialisasi disebarkan dari sistem pertama hingga ke sis-
tem terakhir. Nilai-moral-norma, pertama datang dari sistem
kultural. Kemudian berhubungan dengan peran yang norma-
tif atau diharapkan, yang dipelajari dalam sistem sosial. Iden-
titas individu-individu datang dari sistem personal dan
memerlukan peralatan biologis yang diperoleh dari sistem
perilaku organik (http://www.collegetermpapers.com/
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TermPapers. 20 Maret 2010). Sistem perilaku organik bertin-
dak berdasarkan pada sistem nilai. Sistem nilai menurut
Djahiri (1996: 16) merupakan kumpulan tatanan nilai yang
menjadi landasan orientasi nilai individu, kelompok atau
masyarakat sebagai keyakinan, prinsip dan norma acuan diri.
Kumpulan tatanan nilai dalam sistem nilai terdiri dari nilai
objektif (universal, dasar, intrinsik) dan nilai subyektif-khu-
sus atau nilai moral instrumental (Djahiri, 1996: 25-26).

Lima Sistem Menurut Parsons Value system, Cultural sys-
tem, Social system, Personal system dan Organic system. Kelima
kait-mengait dan interadiatif sebagai sistem (Djahiri, 1996:
2; http://www.collegetermpapers.com/TermPapers. 20 Maret
2010).

a) Sistem Nilai (Value System)

Sistem nilai menurut Djahiri (1996: 16) merupakan
kumpulan tatanan nilai yang menjadi landasan orientasi
nilai individu, kelompok atau masyarakat sebagai keyakin-
an, prinsip dan norma acuan diri. Kumpulan tatanan nilai
dalam sistem nilai terdiri dari nilai objektif (universal, da-
sar, intrinsik) dan nilai subyektif-khusus atau nilai moral
instrumental (Djahiri, 1996: 25-26). Nilai objektif (univer-
sal, dasar, intrinsik) adalah nilai hakiki yang ada pada
sesuatu, bersifat abadi serta diterima, berada dimanapun
juga, dan menjadi Landasan Nilai-Moral (Value-Moral
Base). Nilai subyektif (khusus, instrumental, ekstrinsik)
adalah nilai yang dioperasionalkan dan difungsionalkan
melalui faktor instrumental (manusia, tempat/kondisi
dan waktu) menampakan tampilan yang khusus dan
subjektif khas bagi orang, masyarakat, keadaan tertentu
saja dan bersifat temporer, dan dikenal sebagai Tuntutan
Nilai-Moral (Moral-Value Claims). Keberadaan nilai-moral-
norma dapat ditemukan dalam astragatra kehidupan

Landasan Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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berupa material (benda, simbol), immaterial (legenda,
cerita, suasana), personal (orang/perwujudannya), pola
perilaku seremonial, lambang/slogan/dalil dan spiritual
(kepercayaan, metafisis).

b) Sistem Budaya (Cultural System)

Sistem budaya adalah sistem makna (simbolik) yang
berisi nilai-nilai, norma, pengetahuan, kepercayaan dan
keyakinan yang dianut bersama (http://www.scrib.com.
25 Juni 2010) dan menghasilkan tradisi kultural (http://
www.collegetermpapers. com/TermPapers. 20 Maret
2010). Melalui sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma kul-
tural ditempatkan, memerintah, mempengaruhi, dan mem-
bentuk aktor, untuk menjamin kesinambungan tindakan
sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma (http:www/
crimsonlockeronline.com.10 Juli 2010). Sosialisasi dalam
sistem budaya adalah proses di mana nilai-nilai dan nor-
ma-norma dinternalisasi kepada anggota masyarakat,
untuk memelihara kontrol sosial dan memelihara masya-
rakat secara secara bersama-sama (http://www.college
termpapers.com/TermPapers. 20 Maret 2010). Sistem
budaya menunjukkan fungsi laten dengan memberikan
nilai-nilai dan norma-norma kepada aktor yang memotiva-
si mereka untuk melakukan tindakan (http:www/
crimsonlockeronline.com.10 Juli 2010).

c) Sistem Sosial (Social System)

Sistem sosial adalah sistem yang mengatur struktur
peran, perilaku yang diharapkan dilakukan sesuai dengan
status sosialnya (role expectation) (http://www.scrib.com.
25 Juni 2010), sehingga tindakan sosial terorganisir, terin-
tegrasi, interrelasi, interradiatif secara timbal-balik dengan
pola penyesuaian diri (http:www/crimsonlockeronline.
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com.10 Juli 2010). Aktor menduduki suatu tempat (sta-
tus) tertentu, bertindak (peran) sesuai dengan norma atau
aturan yang dibuat (http://www.irfanlanggo.blogspot.
com. 29 November 2010), dalam hubungannya dengan
peran mereka di masyarakat, baik secara individual atau
kelompok, dalam situasi lingkungan fisik, dimotivasi oleh
kepuasan pribadi dan relasi dengan situasi-situasi mereka
dan orang lain, yang ditentukan dan dipengaruhi oleh sis-
tem kultural (http://www.college termpapers.com/Term
Papers. 20 Maret 2010). Meskipun demikian aktor berke-
pentingan terhadap bagaimana nilai dan norma dari sistem
dapat ditransfer kepada aktor yang lain, dan sistem diang-
gap berhasil jika nilai dan norma yang diinternalisasi men-
jadi bagian dari kesadaran aktor (http:www/crimson
lockeronline. com.10 Juli 2010).

d) Sistem Kepribadian (Personality System)

Sistem kepribadian adalah sistem yang mengatur
orientasi dan motivasi tindakan aktor yang terorganisir,
dipengaruhi dan dikontrol oleh sistem budaya dan sistem
sosial, tetapi tetap menjamin kebebasan sistem keperiba-
dian (Ritzer, 2004: 130 dan 131; http:www/crimsonlock
eronline.com.10 Juli 2010). Aktor sebagai individu memi-
liki keperluan-keperluan dan motivasi, yang lahir atau
dibentuk pada saat berlangsung proses sosialisasi bagi
dirinya, berupa kebutuhan, motif, dan sikap (http://www.
scrib.com. 25 Juni 2010). Setiap aktor mempunyai kepen-
tingan sendiri (http://www.college termpapers.com/
TermPapers. 20 Maret 2010) dan sesuai dengan tipe kepri-
badiannya (http://www. irfanlanggo.blogspot.com. 29
November 2010). Meskipun kandungan utama sistem
struktur kepribadian berada dari sistem kultural dan

Landasan Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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sistem sosial melalui proses sosialisasi, namun kepribadi-
an menjadi suatu sistem yang independen melalui hu-
bungannya dengan organisme dirinya sendiri dan melalui
keunikan pengalaman hidupnya sendiri (Ritzer, 2004:
130).

e) Sistem Organik Perilaku (Behavioral Organic System)

Sistem organik perilaku adalah sistem tindakan yang
menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan terha-
dap dan menstransfer dunia luar, untuk menenangkan
sistem (http:www/crimsonlockeronline.com.10 Juli
2010). Organik perilaku adalah energi dasar yang dinyata-
kan dalam pelaksanaan peran aktor melakukan sesuatu
pada sistem sosial (http://zuryawanisvandiarzoebir.
wordpress.com.10 Juli 2010), adalah dalam rangka
mewujudkan dan mempertahankan norma-norma sosial
dan nilai-nilai kultural masyarakat (http://www.scrib.
com. 25 Juni 2010), Aktor dalam pengertian biologis
mengacu pada aspek fisik pribadi manusia, termasuk
lingkungan fisik dan organik di mana aktor tinggal, yang
mewujud dalam bentuk perilaku. (http://www.college
termpapers.com/TermPapers. 20 Maret 2010).

Nilai-moral-norma yang mampu mempribadi atau
bersaturaga menjadi sistem kepribadian dan organik
manusia, maka nilai-moral-norma berubah menjadi keya-
kinan diri dan menjadi acuan diri serta kehidupan, dan
mewujud dalam kiprah diri, kepribadian diri, jati diri atau
menjadi way of living. Hal ini sejalan dengan makna kebu-
dayaan (culture) menurut Linton (1945: 32, Djahiri, 2009:
2) adalah konfigurasi dari perilaku-perilaku yang dipelajari
dan hasil-hasil dari perilaku merupakan elemen-elemen
komponen bersama dan disebarkan kepada anggota-
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anggota dari masyakat tertentu. Kultur berupa suatu pe-
rangkat spiritual, material, intelektual, dan emosial secara
khusus, yang mempengaruhi manusia, masyarakat, ke-
lompok, serta melahirkan tindakan, literasi, sistem dan
gaya hidup serta menjadi way of living (Unesco, Djahiri,
2009: 1), menjadi seperangkat sistem nilai dan keperibadi-
an manusia, kelompok dan bangsa. Wujud dari kultur
adalah berupa cita rasa karsa karya manusia dan kehidup-
annya baik berupa material (benda, simbol), immaterial
(legenda, cerita, suasana), personal (orang/perwujudan-
nya), pola perilaku seremonial, lambang/slogan/dalil dan
spiritual (kepercayaan, metafisis). Agar wujud dari kultur
ini civilized (beradab) dan menjadi civilization (peradaban),
maka manusia pendukung perlu dididik dengan baik (well
educated), dilakukan sosialisasi secara situasional dan kon-
tekstual, dan diarahkan untuk bertanggung jawab kepada
Tuhan, dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan
negara, dan ummat.

2. Teori Kategori Pembinaan Nilai, Moral dan
Karakter Vessel dan Huitts

Esensi dari moralitas menurut Vessel dan Huitts (2005,
http://chiron.valdosta.edu) adalah respek termasuk 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). Kepatuhan demikian menampilkan karakter
moral yang baik (Lickona, 1991: 51), yang terdiri dari menge-
tahui yang baik, berkeinginan yang baik, dan melakukan yang
baik –dan menjadi kebiasaan-kebiasaan dari akal, hati dan
perilaku.

Landasan Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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Vessel dan Huitts (2005, http://chiron.valdosta.edu)
mengemukakan dari banyak teori-teori psikologis, sosiologis,
psiko-fisikologis moralitas, perkembangan moral, dan karak-
ter moral, maka teori tersebut dapat diurai dalam beberapa
teori;

a. Teori berbasis Eksternal/Sosial, dianut kalangan behavioris
dan sosiolog. Secara umum memandang moralitas sebagai
produk dari pengaruh eksternal dalam bentuk konsekuen-
si-konsekuensi dan/atau transmisi peraturan-peraturan
sosial dan norma-norma secara berturut-turut. Kalangan
behavioristik, khususnya kalangan operant conditioning,
memandang semua perilaku, termasuk perilaku moral ada-
lah hasil aplikasi dari konsekuensi-konsekuensi lingkung-
an, dan fokus hanya pada perilaku. Proses-proses menalar,
mempengaruhi, kemauan, dan internal lainnya adalah pi-
kiran yang ditentukan oleh pengaruh-pengaruh lingkung-
an terhadap perilaku.

Para sosiolog menganggap bahwa individu sebagai
kertas kosong, dan melihat moralitas serta karakter seba-
gai sesuatu yang sudah tertanam dalam masyarakat dan
budaya, dengan lebih fokus pada nilai-nilai, adat-istiadat,
norma-norma dan contoh-contoh moral dalam lingkung-
an. Di samping itu, para sosiolog juga memandang bahwa
transmisi norma-norma moral dan harapan-harapan dila-
kukan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui
model dan penjelasan. Juga, para sosiolog menekankan
pentingnya lingkungan sosial dan sekolah sebagai keselu-
ruhan yang berpengaruh kuat terhadap perilaku moral
melalui norma-norma kelompok budaya dengan cara
memberikan contoh-contoh spesifik dari perilaku moral,
dan mempengaruhi pemikiran tentang peristiwa-peristiwa
moral. Sekolah dilihat pula sebagai sistem sosial dengan
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model-model organisasi dan ideologinya mempunyai
pengaruh moral melalui sosialisasi yang dilaksanakannya
terhadap peserta didik dan kultur, selain meneruskan nilai-
nilai, juga religi-religi adalah inti kekuatan kultural yang
diakui dan didukung.

b. Teori berbasis Internal/Psikologis, dianut kalangan nativis dan
sosiobiologis yang secara umum fokus terhadap pengaruh-
pengaruh genetik dan kematangan. Terdapat dua teori uta-
ma yang menekankan pada pengaruh genetik dan kema-
tangan terhadap pembinaan karakter, yaitu; teori nativisme
dan sosiobiologi.

Filosof nativisme percaya bahwa sifat dasar manusia
secara esensial baik dan pengaruh-pengaruh sosial yang
tidak sehat, sebaiknya tidak dibolehkan untuk merintangi
perkembangan alami dari kecenderungan-kecenderungan
anak untuk berpikir, merasa dan bertindak secara moral.

Kalangan sosiobiologis memandang bahwa pengerti-
an terhadap benar dan salah adalah hasil dari evolusi biolo-
gis yang berinteraksi dengan kultural dan kebiasaan sosial.
Teori fisiologi menitikberatkan pada pengolahan kognitif
manusia yang dibawa sejak lahir dan menyatakan bahwa
anak mengembangkan perasaan benar dan salah serta ni-
lai-nilai moral melalui suatu analisis dari persaingan pilih-
an-pilihan. Kalangan ini mengusulkan untuk mengajar
anak berpikir kritis tentang persaingan nilai-nilai dan pilih-
an-pilihan, serta mendukung anak butuh untuk diajar
materi spesifik dari perilaku sebelum diajak berpikir kritis
dan penalaran moral.

Beberapa peneliti fokus pada emosi-emosi manusia
yang dibawa sejak lahir sebagai fondasi untuk pembinaan
karakter, dan telah mengidentifikasi beberapa emosi dasar

Landasan Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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yang memainkan peranan mendasar dalam moralitas,
termasuk keharuan, perasaan bersalah, malu, simpati, dan
khususnya empati sebaiknya dipertimbangkan sebagai
emosi esensial untuk motivasi moral

c. Teori berbasis Interaksional, dibagi dalam sub-sub kategori in-
stinctual (psikoanalisis, psikososial, dan analisis sosial yang
memandang sifat dasar manusia sebagai instinktual, belum
berkembang, dan butuh kontrol atau sosialisasi), dan matu-
rational (teori-teori perkembangan kognitif, afektif dan belajar
sosial yang memandang sifat dasar manusia adalah baik).

Dari perspektif psikoanalisis mengemukakan sifat
dasar manusia secara naluriah anti-sosial dan belum ber-
kembang dan harus dibenahi dan disosialisasikan. Untuk
memecahkan konflik antara norma-norma biologi dan
sosial, individu harus belajar prinsip-prinsip moral, dan
mengarahkan kehidupannya sesuai dengan prinsip-prinsip
yang berbasis alasan, sehingga kepribadian dianggap seba-
gai produk perkembangan sosial dan emosional dengan
tuntutan-tuntutan sosial sebagai rangkaian problem-
problem yang mesti dipecahkan.

Aliran perkembangan kognitif berbasis karya Piaget
dan Kohlberg, memandang semua anak cenderung ikut
serta dalam berpikir, merasakan, memilih dan bertindak
moral dan etis. Interaksi anak dengan lingkungan adalah
berpengaruh kuat, namun berpikir adalah proses utama
yang memungkinkan anak bergerak ke dunia moral.

Kalangan teorisi kognitif-sosial secara umum fokus
pada agen personal dan kebebasan untuk memilih, dan
mengusulkan bahwa dengan kebebasan itu menghasilkan
tanggungjawab untuk membuat keputusan-keputusan
yang baik dan bertindak secara moral.
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d. Teori berbasis kepribadian/Identitas, termasuk teori-teori
yang menemukan kebajikan berakar dalam kepribadian
dan identitas pribadi. Pendukung teori ini melihat kebajik-
an sebagai paduan dari kecenderungan-kecenderungan
alami, dan interaksi-interaksi dengan lingkungan yang
mengikutsertakan refleksi dan komitmen terhadap terha-
dap nilai-nilai dan perilaku. Seperti bangunan-bangunan
kepribadian, kebajikan-kebajikan adalah cara-cara yang
biasa dilakukan dalam berpikir, merasakan, melakukan
dan tindakan yang mencerminkan karakter moral. Kalang-
an teori berbasis kepribadian menyarankan (a) kebajikan-
kebajikan adalah aspek dominan dari identitas moral; (b)
mengembangkan daftar kebajikan; dan (c) setiap bagian
dari pendidikan mengembangkan daftar nilai-nilai, keba-
jikan-kebajikan, dan ciri-ciri karakter yang akan dilem-
bagakan kepada sekolah-sekolah.

3. Teori Pendekatan Perkembangan Moral
Downey dan Kelly

Downey dan Kelly (1982:63-73) memaparkan teori ber-
basis pendekatan secara psikologis terhadap perkembangan
moral. Istilah perkembangan dalam teori perkembangan
moral menunjukkan adanya perubahan kemajuan ke arah
beberapa tingkat yang lebih kompleks, perubahan biasanya
terjadi dalam bentuk yang tidak dapat dirubah. Terdapat tiga
pendekatan utama, yaitu:

a. Teori psikoanalitik, berpandangan bahwa sebagian besar
tingkah laku manusia digerakkan oleh daya-daya psiko-
dinamik seperti motif, konflik dan kecemasan. Pendekatan
ini merupakan kerja monumental Freud yang melihat
moralitas sebagai konformitas terhadap standar-standar
kultural melalui proses internalisasi. Pendekatan psiko-
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nalisis menekankan signifikansi dari pengalaman-penga-
laman emosional lebih dini dalam membentuk superego
suatu kesadaran.

b. Teori behavioristik, menekankan pada proses belajar serta
peranan lingkungan merupakan kondisi langsung belajar
dalam menjelaskan tingkat laku. Lebih dikenal dengan
teori belajar sosial, atau “observational learning” merupakan
hasil dari kerja Sears, Bandura, Eysenck yang mengasum-
sikan bahwa perilaku moral adalah hasil dari meneladani
anak untuk dirinya sendiri terhadap orang dewasa yang
dikagumi. Teori-teori belajar sosial menitikberatkan teruta-
ma pada aspek belajar moral, yaitu pelatihan moral, kebia-
saan-kebiasaan moral, efek-efek keteladanan, ganjaran dan
hukuman terhadap perilaku anak. Inti pendekatan ini ada-
lah bahwa perilaku seseorang diperoleh melalui proses
peniruan perilaku orang lain. Individu meniru perilaku
orang lain, karena konsekuensi yang diterima oleh orang
lain yang menampilkan perilaku tersebut positif, dalam
pandangan individu tadi. Jika kita ingin mensosialisasikan
hidup secara teratur, maka caranya adalah memberikan
contoh. Di samping itu, bisa juga menciptakan model yang
layak untuk ditiru. Teori psikoanalitik dan teori belajar
sosial memandang moralitas atau perilaku moral adalah
konformitas terhadap berbagai bentuk norma kultural atau
sosial.

c. Teori perkembangan kognitif mengemukakan bahwa struk-
tur kognitif mengalami perkembangan dan pengetahuan
merupakan entry behavior yang dominan mempengaruhi.
Teori ini hasil kerja Piaget dan Kohlberg, yang memandang
perkembangan moral sebagai proses yang aktif, dinamis
dan konstruktif mengarahkan kepada kondisi agar indivi-
du mampu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral
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yang ia terima, sebab ia memahaminya dan sepakat
dengannya atau melakukan untuk dirinya sendiri.

4. Teori Perkembangan Kognitif dan Moral Puente
Puente (1998, http://www.crvp.org/book/Series05/V-

4/contents.htm) dari sudut pandang pendidikan, mengemu-
kakan beberapa hipotesis untuk menjelaskan perkembangan
kognitif dan moral adalah didasarkan pada tiga teori, yaitu:

a. Teori Romantis, dikemukakan J.J.Rousseau dalam bukunya
Emil. Teori ini mengacu pada prinsip-prinsip perasaan dan
kebebasan. Menurut teori ini, perkembangan integral dari
individu secara fisik, intelektual dan emosional diterima sebagai
tanggung jawab fundamental. Sekolah dan keluarga harus
mendesain lingkungan yang memfasilitasi perkembangan dari
semua potensi yang dimiliki sejak lahir oleh para pelajar.

Dari pandangan psikologis, teori romantis paralel
dengan teori genetis-organis yang terutama diwakili oleh
Freud. Teori psikologis memahami pikiran anak sebagai
organisme biologis disiapkan untuk tumbuh, selama ling-
kungan mengembangkannya. Freud memandang perkem-
bangan moral tumbuh dalam bentuk yang 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 yang dapat mendukung atau
menunda perasaan mereka. Oleh karena itu, perkembang-
an moral tergantung pada evolusi natural dan spontan
dari dorongan-dorongan dan emosi-emosi.

Kalangan sosiologis mengemukakan dari teori ro-
mantis muncul individualisme, yang menuntut bahwa
moralitas tumbuh dari individu sebagai ekspresi dari
tindakan personal. Individu secara kronologis dan moral
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diprioritaskan untuk masyarakat. Semua nilai-nilai
diperoleh dari individu dan mereka mengekspresikan diri
mereka sendiri dalam masyarakat yang dibentuk oleh
individu-individu. Berbeda dengan teori individualistik
lainnya, teori ini menganggap bahwa faktor kognitif tidak
memainkan peranan fundamental dalam perkembangan
norma moral dalam perkembangan pertimbangan moral.

b. Teori Transmisi Kultural memahami pikiran sebagai “tabula
rasa” yang menjadi tempat disimpannya pengalaman-
pengalaman dari lingkungan. Pikiran pada awalnya kosong
dan pasif. Teori ini diinspirasi oleh paham hubungan dan
prinsip-prinsip dari stimulus-respon, penguatan, hukum-
an, dan sebagainya. Locke, Watson, Thorndike, dan Skin-
ner adalah tokoh yang amat relevan mewakili teori ini.
Pandangan kognitif mengasumsikan bahwa konsep-
konsep dan struktur-struktur adalah refleksi dari semua
yang ada di luar dunia fisik dan sosial individu. Perkem-
bangan individu terjadi melalui instruksi langsung atau
imitasi terhadap model-model orang dewasa dengan mene-
kankan pada perolehan pengetahuan, kemampuan-
kemampuan dan keterampilan-keterampilan. Perolehan
dari perilaku moral ditentukan melalui prinsip-prinsip
umum yang sama dari belajar. Menurut teori ini asal mula
dari moralitas bukan individual, tetapi masyarakat.

Pendekatan masyarakat Durkheim memahami bahwa
moralitas sebagai bentuk persoalan akomodasi dari indi-
vidu terhadap nilai-nilai masyarakat melalui proses adap-
tasi dan internalisasi. Masyarakat adalah prioritas bagi
individu, baik secara kronologis maupun moral. Masyara-
kat adalah sumber dari semua nilai-nilai yang dicerminkan
oleh individu, maka perilaku moral individu ditentukan
oleh peraturan-peraturan, dan dalam mengikuti peraturan-
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peraturan yang ditentukan oleh masyarakat, individu akan
menjadi bermoral atau tidak bermoral adalah tergantung
pada tingkat penerimaannya terhadap peraturan-peraturan
itu. Dari perspektif ini, individu harus dididik untuk disi-
plin dan berakar pada masyakat. Ketika dua aspek itu
dengan kuat ditanamkan, individu-individu mampu tinggal
di masyarakat, sebab mereka secara moral disiapkan untuk
mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan. Morali-
tas bukan sistem dari adat-istiadat, tetapi sistem dari kewa-
jiban-kewajiban. Jadi, moralitas diperlukan untuk me-
ngembangkan pengertian manusia terhadap disiplin dan
rasa hormat terhadap otoritas. Peraturan-peraturan secara
sama-sama ditentukan untuk semua, dan mereka yang
menjalankannya adalah untuk dipatuhi dan dihormati.

c. Teori progresionist atau perkembangan kognitif adalah dia-
letika, karena menolak dikotomi antara faktor kematangan
(bawaan) dan faktor lingkungan. Baik peran dalam definisi
pribadi maupun fungsi dalam cara yang diucapkan; atau
sebaliknya mungkin beberapa faktor yang memperlambat
perkembangan kognitif dan moral. Kadang-kadang, fak-
tor-faktor bawaan tertentu mulai konflik dengan faktor-
faktor lingkungan, dan dari pemecahannya lebih memaju-
kan fase-fase perkembangan dan lebih menumbuhkan
kematangan perilaku-perilaku moral.

Teori perkembangan kognitif berasal dari Plato, yang
diberikan makna baru oleh Hegel dan terakhir digabung-
kan ke dalam pandangan secara psikologis oleh Dewey
dan Piaget. Piaget dan Dewey menegaskan bahwa kema-
tangan berpikir tidak tergantung pada faktor genetik atau
sosial; tetapi ia adalah hasil dari reorganisasi struktur
psikologis yang digerakkan dari interaksi antara organisme
dan lingkungan.

Landasan Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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B. Landasan Juridis-Normatif Pembinaan
Pembinaan kepatuhan terhadap norma ketertiban mempu-

nyai landasan yang kuat, selain landasan teori, yakni landasan
yuridis-normatif, yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia
(UU RI) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia,
UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI
No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.
39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

1. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak
Asasi Manusia

Pembinaan kepatuhan peserta didik kepada norma keter-
tiban di sekolah tidak dapat dilepaskan dari UU tentang Hak-
Hak Asasi Manusia, yaitu berkaitan dengan Hak Mengem-
bangkan Diri, Hak Anak dan Kewajiban Dasar Manusia.

Dalam hubungannya dengan Hak Mengembangkan
Diri, maka kepatuhan adalah bagian dari hak setiap orang
atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan
berkembang secara layak (pasal 11). Untuk itu setiap orang
berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya,
untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan
meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang
beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, baha-
gia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi pem-
binaan kepatuhan adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan
dasar manusia, yaitu potensi kepatuhan anak agar dapat tum-
buh dan berkembang secara layak, mendampingi secara seim-
bang potensi kebebasan. Untuk itu pembinaan kepatuhan
adalah perlindungan bagi pengembangan pribadi anak, dalam
bentuk perolehan pendidikan, untuk mencerdaskan dirinya,
meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga menjadi manusia
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yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak
mulia, bahagian dan sejahtera.

Pembinaan kepatuhan juga berkaitan dengan hak anak,
karena pembinaan kepatuhan dapat juga dilihat sebagai
pemenuhan hak dalam pendidikan dan pengajaran kepatuhan
di persekolahan dalam rangka pengembangan pribadi
kemampuan pribadinya, yaitu sesuai dengan minat, bakal dan
tingkat kecerdasannya (pasal 60 ayat 1). Maka dalam suasana
pembinaan kepatuhan, setiap anak berhak mencari, meneri-
ma, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelek-
tualilas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 60
ayat 2), serta setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi
sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi
pengembangan dirinya (pasal 61).

Dalam pelaksanaan pembinaan kepatuhan peserta didik
terhadap norma ketertiban di sekolah, maka setiap anak ber-
hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi
dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta
dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya (pasal 65), setiap anak berhak untuk
tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pen-
jatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 66 ayat 1).

Pembinaan kepatuhan peserta didik terhadap norma
ketertiban di sekolah juga bagian dari upaya pembinaan kewa-
jiban dasar manusia, yaitu dalam kerangka pembinaan kewa-
jiban patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum
tak tertulis, dan hukum intemasional mengenai hak asasi
manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indone-
sia (pasal 67), kewajiban menghormati hak asasi manusia
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orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa, dan bernegara (pasal 69, ayat 1), kewajiban
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-
undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis (pasal 70)

2. UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

Anak termasuk peserta didik ditingkat pendidikan
menengah yang belum berusia 18 tahun adalah amanah,
karunia Tuhan Yang Maha Esa, tunas, potensi, dan generasi
muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang dalam diri-
nya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
Karena itu agar setiap peserta didik mampu memikul tang-
gung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara opti-
mal, baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, perlu dila-
kukan upaya perlindungan.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpe-
nuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkem-
bang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indo-
nesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (pasal
2). Hal demikian disebabkan anak mempunyai hak dan kewa-
jiban. Setiap anak berhak untuk hidup tumbuh, dan berkem-
bang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi (pasal 4). Sementara kewajiban
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anak, di antaranya adalah menghormati guru; menyayangi
teman; melaksanakan etika dan akhlak mulia (pasal 19).

3. UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk me-
wujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampil-
an yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
(pasal 1).

Untuk itu dalam pelaksanaan pendidikan, hendaknya
menganut prinsip (pasal 4), yaitu diselenggarakan; (a) secara
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, dan kemajemukan bangsa; (b) sebagai satu kesatuan
yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; (c)
sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peser-
ta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (d) dengan mem-
beri keteladanan, membangun kemauan, dan mengembang-
kan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Selain itu, setiap peserta didik berhak (pasal 12 ayat 1)
di antaranya mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Namun demikian
setiap peserta didik juga berkewajiban (pasal 12 ayat 2) menja-
ga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlang-
sungan proses dan keberhasilan pendidikan. Demikian juga
pendidik berkewajiban (pasal 40 ayat 2) untuk menciptakan
suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif,
dinamis, dialogis dan memberi teladan.

Landasan Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia No.39 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kesiswaan
a. Latar Belakang Pembinaan Kesiswaan

Melalui pendidikan, sumberdaya manusia yang bersi-
fat potensi diaktualisasikan hingga optimal; dan seluruh
aspek kepribadian dikembangkan secara terpadu. Untuk
mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan
fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu peserta didik
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertang-
gungjawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara
sistematis dan berkelanjutan.

Pembinaan kesiswaan meliputi program kegiatan
yang langsung melibatkan peserta didik sebagai sasaran;
ada pula program yang melibatkan guru sebagai mediasi
atau sasaran antara (tidak langsung). Namun, sasaran
akhir dari kinerja pembinaan kesiswaan adalah perkem-
bangan peserta didik yang optimal; sesuai dengan karak-
teristik pribadi, tugas perkembangan, kebutuhan, bakat,
minat, dan kreativitasnya.

b. Tujuan Pembinaan Kesiswaan

1) Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari pembinaan kesiswaan
tidak jauh dari apa yang dikehendaki dari latar belakang
yang melandasi upaya pembinaan tersebut, yaitu:

a) Mengembangkan potensi peserta didik secara opti-
mal dan terpadu meliputi bakat, minat, dan kreati-
vitas;
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b) Memantapkan kepribadian peserta didik untuk
mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan
pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan
pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan
pendidikan;

c) Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam
pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan
minat;

d) Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga ma-
syarakat yang berakhlak mulia, demokratis, meng-
hormati hak-hak asasi manusia dalam rangka
mewujudkan masyarakat madani (civil society).

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pembinan kesiswaan adalah
ditujukan untuk memfasilitasi perkembangan peserta
didik melalui penyelenggaraan program bimbingan,
pembelajaran, dan/atau pelatihan, agar peserta didik
dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan: Keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Kepribadian
yang utuh dan budi pekerti yang luhur; Kepemimpinan;
Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan; Kualitas
jasmani dan kesehatan; dan Pendidikan pendahuluan
bela negara dan wawasan kebangsaan.

3) Sasaran pembinaan kesiswaan adalah termasuk peserta
didik di sekolah

4) Ruang Lingkup pembinaan meliputi kegiatan ekstra-
kurikuler dan kokurikuler. Sementara ruang lingkup
materi dan kegiatan termasuk, di antaranya pembinaan
terhadap Budi pekerti luhur atau akhlak mulia, dengan
kegiatan:
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· Melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah;

· Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (bakti
sosial);

· Melaksanakan norma-norma yang berlaku dan
tatakrama pergaulan;

· Menumbuhkembangkan kesadaran untuk rela ber-
korban terhadap sesama;

· Menumbuhkembangkan sikap hormat dan meng-
hargai warga sekolah;

· Melaksanakan kegiatan 7K (Keamanan, kebersihan,
ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian dan
kerindangan).

5) Kelompok program pembinaan kesiswaan.

Kelompok program pembinaan kesiswaan terdiri
dari bermacam-macam, termasuk di antaranya: Pe-
ngembangan Program Kesiswaan, meliputi pengem-
bangan: (1) klub olah raga siswa; (2) klub bakat, minat,
dan kreativitas siswa; (3) etika, tata tertib, dan tata kehi-
dupan sosial di sekolah; dan (4) Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS). 

6) Pembina Kesiswaan 

Pelaksana pembinaan kesiswaan secara struktural
di sekolah dilakukan wakil kepala urusan kesiswaan,
akan tetapi sifatnya koordinatif dan administratif. Ia
bertugas mewakili kepala sekolah dalam hal memadu-
kan rencana serta mengkoordinasikan penyelenggara-
an pembinaan kesiswaan sebagai bagian yang terpadu
dari keseluruhan program pendidikan di sekolah.

Guru sebagai pendidik bertanggungjawab atas
terselenggaranya proses pembinaan di sekolah, baik
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melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Seluruh
tanggung jawab itu dijalankan dalam upaya memfasi-
litasi peserta didik agar kompetensi dan seluruh aspek
pribadinya berkembang optimal. Guru juga bertang-
gungjawab atas terselenggaranya pembinaan kesiswa-
an di sekolah secara umum dan secara khusus terpadu
dalam setiap mata pelajaran yang menjadi tanggung
jawab masing-masing. 

7) Strategi Pelaksanaan

Strategi yang digunakan esuai dengan tujuan dan
karakteristik materi program pembinaan kesiswaan,
maka meliputi; pelatihan, lokakarya (workshop), kun-
jungan sekolah (school visit), Perlombaan/Pertandingan
(bersifat kompetisi).

8) Evaluasi 

Evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur kadar
efektivitas dan efisiensi setiap program pembinaan ke-
siswaan. Pada gilirannya, hasil evaluasi dapat dijadikan
dasar pertimbangan lahirnya kebijakan tentang tindak
lanjut program. Prinsip evaluasi tersebut mengindikasi-
kan bahwa evaluasi seyogianya dilakukan terhadap
setiap program pembinaan kesiswaan, baik berkenaan
dengan aspek persiapan, pelaksanaan, maupun hasil.
Setiap aspek program perlu dievaluasi dengan memper-
gunakan instrumen yang terandalkan dan petugas
evaluasi yang kompeten; sehingga hasil evaluasi dapat
dipertanggungjawabkan dan berguna untuk pengam-
bilan keputusan

Landasan Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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C. Landasan Empiris
1. Balitbangda Provinsi Jawa Tengah (2004, http://

litbang.patikab.go.id)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kepatuhan
atau ketidakpatuhan terhadap norma sekolah lebih banyak
ditentukan oleh proses identifikasi atau upaya peserta didik
untuk menemukan jatidirinya melalui pelembagaan inter-
nalisasi nilai-nilai dan moral yang diperoleh dari lingkungan
eksternalnya dan keadaan yang cenderung mendorong peser-
ta didik untuk patuh atau tidak patuh. Faktor utama yang
mendorong peserta didik untuk melanggar norma sekolah
adalah ciri perkembangan remaja yang ditujukan oleh; (a)
keinginan mencari “siapa” saya sebenarnya; (b) adanya idiom
di kalangan mereka “masa sekolah di SLTA masa yang paling
indah”, sehingga jangan terlalu dikekang dalam pencarian
jati diri; (c) tidak ingin terlalu dikekang dalam mengekspresi-
kan diri pada masa remaja; (d) peserta didik atau remaja masih
mudah terombang-ambing dalam mencari jatidirinya dan
keinginan untuk mengekspresikan keinginannya; (e) merasa
nyaman mengekspresikan diri, meski melanggar norma seko-
lah; (f) adanya sikap puas, sehingga memberontak terhadap
aturan norma sekolah yang dianggap terlalu mengekang
kebebasan peserta didik; (g) mencontoh teman yang dinilai
memiliki kesamaan dengan jatidirinya; (h) mencontoh kakak
kelas; (i) peserta didik mencontoh idolanya dalam penampilan;
(j) mencontoh model pakaian dan asesoris idolanya, baik yang
muncul di televisi maupun media lain, dan (k) lingkungan
sekolah (guru killer, guru suka pemarah, guru merokok di
kelas, guru sering membolos/kosong jam pelajaran).
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2. Latifah (2006, http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/cgi-bin/library)

Hasilnya menunjukkan interaksi sosial rekan seba-
ya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuh-
an peserta didik dalam mematuhi peraturan sekolah. Kontri-
busi dari interaksi sosial rekan sebaya terhadap kepatuh-
an  peserta didik mematuhi peraturan sekolah adalah sebesar
15.8%. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang yang
signifikan interaksi sosial terhadap kepatuhan siswa mema-
tuhi peraturan sekolah pada peserta didik kelas II SMP Negeri
36 Semarang, Tahun Pelajaran 2004/2005.

3. Apriana, (2009. http://skripsi.unila.ac.id).

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa; (a) Ada
pengaruh kondisi keluarga terhadap peningkatan kepatuhan
akan tata tertib sekolah pada peserta didik kelas VII SMP
Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2005/2006,
yang dibuktikan dengan hasil perhitungan dimana koefisien
determinasi (r2) sebesar 31,8% dan hipotesis diterima; (b)
Ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap peningkatan
kepatuhan akan tata tertib sekolah pada peserta didik kelas
VII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2005/2006, dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 38,3%
dan hipotesis diterima; (c) Ada pengaruh kondisi keluarga
dan lingkungan sekolah terhadap peningkatan kepatuhan
akan tata tertib sekolah pada peserta didik kelas VII SMP
Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2005/2006,
dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 47,3% dan
hipotesis diterima.

4. Bushman (1985. http://www.eric.ed.gov)

Penelitian terhadap pengaruh panduan kurikulum untuk
kepatuhan terhadap otoritas didasarkan pada asumsi bahwa

Landasan Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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individu-individu yang diberitahu, dididik, berpikir adalah
besar kemungkinan untuk membuat keputusan-keputusan
cerdas mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap
figur-figur otoritas daru individu-individu yang tidak diberi-
tahu. Maksud penelitian ini adalah untuk mengungkapkan
sejumlah kecil dari variabel-variabel yang mempengaruhi
kepatuhan terhadap otoritas dengan harapan bahwa dengan
pengungkapan ini akan membantu mereka membuat kepu-
tusan-keputusan cerdas mengenai kepatuhan dan ketidak-
patuhan terhadap otoritas.

5. Higbee (1976:23)

Meneliti pengaruh-pengaruh dari empat faktor (ancam-
an, pengawasan, dan jenis kelamin anak dan waktu) terhadap
kepatuhan anak kepada permintaan-permintaan orang dewa-
sa. Hasilnya menunjukkan bahwa; (1) anak-anak amat patuh;
(2) ancaman meningkatkan kepatuhan pada anak gadis, tetapi
tidak pada anak laki-laki; (3) pengawasan meningkatkan jum-
lah waktu anak mengerjakan tugas-tugas; (4) kepatuhan
menurun dengan berjalannya waktu, dan (5) 94% anak-anak
menunjukkan bahwa eksperimen menyenangkan, tetapi 33%
menunjukkan tidak akan menyukai melakukannya lagi.
Temuan-temuan ini dibandingkan dengan temuan-temuan
terdahulu dari kepatuhan, menolak terhadap godaan dan
penguatan sosial.

6. Hartono (2006: 6,7,10)

Penelitian menyimpulkan bahwa relasi kepatuhan dengan
kemandirian santri distimulasi oleh konteks pesantren.
Konteks sebagai arena utama bagi sosialisasi dan interaksi
santri. Kemandirian tidak distimulasi oleh faktor kepatuhan
saja, tetapi oleh faktor nilai-nilai yang berkembang di
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pesantren. Nilai-nilai yang berkembang secara dominan justru
yang mengarah pada munculnya rasa kebersamaan santri. Rasa
kebersamaan ini kurang mampu menstimulasi santri untuk
mandiri, baik secara emosional, tingkah-laku, maupun nilai.
Kepatuhan santri masih memiliki kecenderungan untuk
percaya pada Kiainya, dapat menerima sikap dan tingkah-
lakunya, serta melaksanakan perintah atau permintaan
Kiainya. Santri memiliki kecenderungan untuk mengubah sikap
dan tingkah-lakunya untuk mengikuti perintah atau
permintaan Kiainya sebagai bentuk rasa hormat santri terhadap
Kiainya, juga distimulasi oleh reward dan punishment. Reward
dan punishment merupakan kekuatan yang efektif untuk
menambah derajat kepatuhan seseorang terhadap orang lain
atau santri terhadap Kiainya. Pada konteks pesantren, reward
itu biasanya berupa barokah yang dimiliki oleh seorang Kiai,
dan punishment biasanya berupa ancaman-ancaman akan
memperoleh ilmu yang tidak manfaat, jika santri tidak patuh
pada Kiai. Persentase kepatuhan santri putri pada kategori yang
tinggi lebih besar dibandingkan santri putra. Remaja
perempuan lebih mudah terkena pengaruh orang lain atau
figur otoritas, apabila dibandingkan remaja laki-laki.

7. Kelman (1958: 51-60)

Model pengaruh sosial dari Herbert Kelman mempunyai
beberapa implikasi terhadap pengaruh pengawasan pada
kepatuhan. Kelman mengemukakan bahwa tiga proses dari
pengaruh sosial, yaitu kerelaan, identifikasi dan internalisasi.
Kerelaan orang untuk patuh hanya berada di bawah kondisi-
kondisi pengawasan oleh agen yang mempengaruhi. Kondisi-
kondisi itu baik berhadapan dengan agen secara fisik ada,
atau jika agen mungkin mengetahui tindakan-tindakan secara
individual.

Landasan Pembinaan Nilai, Moral dan Karakter Kepatuhan
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Hasil-hasil penelitian tentang kepatuhan menunjukkan
bahwa proses kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap norma
sekolah lebih banyak ditentukan melalui proses identifikasi
terhadap model moral, khususnya yang “karismatik” atau upaya
peserta didik untuk menemukan jatidirinya melalui pelembagaan
internalisasi nilai-nilai dan moral yang diperoleh dari lingkungan
eksternalnya dan keadaan yang cenderung mendorong peserta
didik untuk patuh atau tidak patuh. Selain itu adanya panduan
kurikulum untuk kepatuhan terhadap otoritas akan membeda-
kan dalam membuat keputusan-keputusan cerdas antara peserta
didik yang diberitahu dengan peserta didik yang tidak diberitahu
tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan oto-
ritas. Faktor relasi kepatuhan dengan kemandirian peserta didik
distimulasi oleh konteks sekolah, dan kondisi keluarga, ling-
kungan sekolah serta interaksi sosial rekan sebaya mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan siswa mema-
tuhi peraturan sekolah. Peserta didik perempuan tampaknya
lebih menunjukkan kepatuhan dibandingkan peserta didik laki-
laki.

Hasil penelitian tentang kepatuhan yang dikemukakan telah
memberikan landasan empiris yang mendorong untuk dilaku-
kan lagi penelitian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor,
dimensi-dimensi dan elemen-elemen yang berkaitan, mempe-
ngaruhi dan menentukan bagi munculnya nilai, moral, dan
karakter kepatuhan dan ketidakpatuhan dari peserta didik
terhadap norma ketertiban di sekolah. Diharapkan hasil-hasil
penelitian tentang kepatuhan akan memberikan masukan-
masukan berharga dalam upaya merumuskan model pembinaan
karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah.
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Bab VII
SEKOLAH DAN PEMBINAAN

KEPATUHAN TERHADAP NORMA
KETERTIBAN

A. Pembinaan Kepatuhan terhadap Norma
sebagai Kewajiban Moral Sekolah

S ekolah mempunyai dua fungsi utama (Dardjidarmo
dihardjo, 1981: 19), yakni fungsi psikologis dan fungsi

sosial. Oleh karena itu, sekolah berfungsi membimbing
perkembangan kondisi sosiologis dan membantu memper-
siapkan peserta didik sePembinaan Nilai, Moral dan Karakter
Kepatuhan Peserta Didik terhadap...bagai anggota masyarakat
sekaligus menjadi pribadi yang mandiri. Dengan fungsi
demikian, sekolah mempunyai peluang besar dalam
mempengaruhi perkembangan peserta didik (Lerner dan
Hultsch, 1983: 272). Sekolah juga merupakan organisasi yang
memiliki beberapa tujuan dalam mempersiapkan manusia, dalam
arti sebagai tujuan untuk mengembangkan kualitas pribadi,
termasuk penanaman nilai-nilai dan norma-norma (Kay, 1975:
204-205), dan berorientasi pada norma-norma tertentu
(Breckrenridge, 1966: 146).

Sekolah dalam melakukan sosialisasi, internalisasi dan
personalisasi, tidak hanya mempersiapkan peserta didik agar
memiliki norma, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu me-
numbuhkan, memelihara dan mengembangkan norma-norma
pada dirinya selaras dengan perannya di sekolah dan di masya-
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rakat. Sosialisasi norma tidak bermakna pencelupan atau pele-
buran diri anak (Soelaeman, 1994: 4), tetapi internalisasi dan
personalisasi norma, yaitu berkembang menjadi menghayati
norma yang dianut hingga meyakini dan mempribadikannya ke
dalam perilaku.

Para ahli Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter selalu meli-
hat adanya pengembangan nilai, moral, dan karakter sebagai
basis pembentukan pribadi di sekolah pada dua sisi kepentingan
yang berbeda (Mulyana, 2004: 142). Pertama, sekolah secara ber-
struktur membangun nilai, moral, dan karakter yang menyatu
dengan pengembangan akademis melalui kurikulum tertulis.
Kedua, perambatan nilai, moral, dan karakter berlangsung secara
alamiah dan sukarela melalui jalinan hubungan interpersonal
antar warga sekolah, meski hal itu tidak diatur dalam lingkungan
formal atau berada dalam wilayah kurikulum tersembunyi.

Dalam kaitannya dengan pendidikan nilai, moral, dan karak-
ter di sekolah, termasuk pembinaan kepatuhan terdapat tiga sikap
sekolah yang mendukung (Watkins, 1978: 11-12):

a. Mengembangkan pendidikan persekolahan dengan melak-
sanakan pendidikan nilai, moral, dan karakter dengan
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengklarifikasi dan mempertahankan nilai-moral dirinya.

b. Mengembangkan pendidikan persekolahan dengan melak-
sanakan pendidikan nilai, moral, dan karakter melalui cara
melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan
serangkaian nilai, moral, dan karakter.

c. Mengembangkan pendidikan persekolahan dengan cara
mendidik peserta didik mengenai serangkaian nilai, moral,
dan karakter.

Ketiga sikap sekolah di atas dalam mendukung pendidikan
nilai, moral, dan karakter termasuk kepatuhan terhadap norma
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ketertiban menunjukkan kadar tertentu dari muatan suasana
demokratis dalam kegiatan pembinaan melalui proses-proses,
kegiatan-kegiatan dan instrumen-instrumen yang dilakukan.
Sikap pertama, memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi
dan mempertahankan nilai, moral, dan karakter dirinya. Sekolah
ini memberikan kesempatan kepada peserta ini untuk memper-
jelaskan posisi nilai, moral, dan karakter yang ada di masyarakat,
yang bersifat kontroversial, dan yang akan dianut oleh dirinya,
tanpa menunjukkan nilai, moral, dan karakter mana yang dike-
hendaki menjadi acuan. Sementara sikap kedua, tidak hanya
pada tataran memperjelas dan mempertahankan posisi nilai,
moral, dan karakter, tetapi peserta didik sudah dilibatkan dalam
pengambilan keputusan terhadap serangkaian nilai, moral, dan
karakter, baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap serang-
kaian nilai-moral yang akan diberlakukan di sekolah. Sekolah
telah mengajar peserta didik untuk membuat keputusan cerdas
terhadap nilai, norma, dan karakter yang akan menjadi acuan.
Sikap ketiga, sekolah mendidik mengenai serangkaian nilai,
moral, dan karakter, cara mendidik tergantung pada sistem nilai
yang dianut dan persepsi sekolah terhadap nilai, moral, dan
karakter yang akan diajarkan, termasuk paradigma terhadap
proses-proses kegiatan dan instrumen yang akan menjadi
tindakan maupun alat pendidikannya.

B. Komponen Sekolah dalam Pembinaan
Kepatuhan terhadap Norma

1. Visi dan Misi
Sudah menjadi kecenderungan bahwa setiap organisasi

di era ini, termasuk sekolah hendaknya mengemukakan ka-
rakteristik kultur organisasinya. Karena karakteristik organi-
sasi itu akan menggambarkan landasan eksistensi, sumber
nilai yang menjadi energi, proses yang akan dijalankan,

Sekolah dan Pembinaan Kepatuhan terhadap Norma Ketertiban
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keluaran yang dihasilkan dan tujuan yang akan dicapai.
Swanepoel (2003: 46) membangun model teoritik yang lebih
luas, sehingga menyimpulkan bahwa setiap kultur organisasi
mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Fondasi-fondasi yang tidak dinyatakan secara jelas (Intan-
gible foundations)

Fondasi-fondasi memuat landasan-landasan dari
suatu organisasi, beberapa landasan itu tidak dikemuka-
kan secara jelas dan hanya dapat diamati dari perilaku
suatu organisasi, namun beberapa di antaranya sekarang
sudah dinyatakan secara tertulis. Landasan-landasan ini
merupakan sumber spirit, motivasi dan energi organisasi
dalam kegiatannya mencapai tujuan-tujuan. Fondasi-
fondasi ini adalah:

1) keyakinan-keyakinan adalah gambaran kognitif dari para
anggota suatu organisasi terhadap lingkungan di mana
mereka berfungsi. Apakah para anggota dari organisasi
merasa menyenangkan atau tidak menyenangkan dan
organisasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi.

2) Filosofi organisasi mengacu pada pandangan hidup yang
lazim, pandangan kehidupan para anggota organisasi
dan jawaban-jawaban yang diberikan terhadap perta-
nyaan-pertanyaan yang menyinggung esensi, pendiri-
an, sifat, tujuan dan aktivitas-aktivitas organisasi
menjadi perhatiannya.

3) misi dari organisasi adalah apa yang organisasi lihat
sebagai tugas-tugas penting

4) visi adalah tujuan-tujuan jangka panjang termasuk
harapan-harapan dan mimpi-mimpi

5) tujuan-tujuan adalah tujuan yang akan dicapai namun
bersifat umum, lebih luas dan jangka panjang. Sasaran-
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sasaran adalah tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam
jangka pendek dan terukur serta berasal dari visi.

6) anggapan-anggapan dasar adalah keyakinan-keyakinan
diri yang jelas bahwa para anggota dari organisasi dalam
memandang diri mereka, orang lain, hubungan-hu-
bungan mereka dengan orang lain, dan sifat organisasi
di mana mereka berfungsi.

7) etos-etos dari suatu organisasi adalah sistem nilai yang
dianut oleh para anggota organisasi dan dapat dilihat
sebagai bentuk ekspresi norma-norma dan nilai-nilai
dari para anggota, dan dilakukan dalam rancangan
pembentukan citra khusus terhadap masyarakat.

b. Perwujudan-perwujudan yang jelas (Tangible manifesta-
tions)

Perwujudan-perwujudan yang jelas dari kultur orga-
nisasi termasuk perwujudan-perwujudan lisan (verbal),
perilaku (behavior) dan yang dapat dilihat (visual). Perwu-
judan-perwujudan lisan mengandung komunikasi atau
alat informasi melalui kata dari mulut oleh para anggota
organisasi. Oleh karena itu berkisar, pertama, sekitar baha-
sa dari para anggota gunakan dan bentuk yang digunakan.
Kedua, berhubungan dengan perwujudan-perwujudan
lisan, terutama hal-hal mungkin berhubungan dengan
menceritakan kisah (kejadian-kejadian sebagai kisah-
kisah) dan mungkin fokus pada kejadian-kejadian khusus
dalam sejarah dari organisasi. Perwujudan-perwujudan
lisan juga berhubungan dengan para pahlawan dalam
sejarah organisasi yang dihormati oleh para anggota karena
kualitas-kualitas perbuatan-perbuatan, ide-ide dan pribadi.
Di sekolah, kurikulum mungkin juga dipandang sebagai
aspek dari perwujudan visual dari kultur organisasi. Per-

Sekolah dan Pembinaan Kepatuhan terhadap Norma Ketertiban
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wujudan-perwujudan perilaku, pada satu sisi, termasuk
ritual-ritual, seremoni-seremoni, tradisi-tradisi, disiplin,
dan kepemimpinan yang dimanifestasikan oleh para
anggota dari tim manajemen sebagai organisasi khusus.
Akhirnya, perwujudan-perwujudan visual juga mungkin
mengacu pada fasilitas-fsilitas fisik dan simbol-simbol dari
organisasi, dan dalam kejadian di sekolah, termasuk juga
dalam pakaian seragam sekolah yang ditentukan.

Sanusi (1997: 40-41) mengemukakan visi mengan-
dung 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.

Visi adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan aspi-
rasi-aspirasi, mimpi-mimpi dan tujuan-tujuan dari apa
mungkin dan diharapkan untuk dilakukan (Huitt, 2006.
http://teach.valdosta.edu/whuitt/brilstar/brilstar.html).
Visi hanya muncul dan eksis karena adanya aspirasi, mim-
pi maupun tujuan dari apa yang mungkin dan diharapkan
untuk dilakukan. Meskipun apa yang oleh visi ingin diwu-
judkan dirasakan masih jauh dari kenyataan, namun
masih mungkin dapat dilakukan dan dapat dicapai. Selain
mempunyai visi, sekolah-sekolah juga mempunyai misi,
serta menyatakan tujuan-tujuan dan filosofi yang unik dari
sekolahnya.

Dalam praktiknya baru-baru ini, sekolah-sekolah
sekarang mengembangkan hierarki dari pernyataan-
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pernyataan, termasuk komponen-komponen (www.
community.greatschools.net):

1) Pernyataan tentang misi dan tujuan. Pernyataan ini
membicarakan secara ringkas pertanyaan-pertanyaan
terhadap mengapa sekolah ada dan siapa yang akan
dilayani.

2) Pernyataan filosofi sekolah, atau pernyataan keyakinan,
membicarakan prinsip-prinsip yang menjadi landasan
nilai terhadap kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk titik
berat dari metodologi/pedagogi, struktur sekolah,
iklim/situasi, dan kurikuler. Sering filosofi atau
keyakinan memperkokoh landasan prinsip-prinsip sari
sekolah dan pedagoginya.

3) Pernyataan sasaran-sasaran, membicarakan satu
keluaran-keluaran (outcomes) utama yang akan diha-
rapkan dari pengalaman di sekolah.

4) Target-target yang juga disebut “Ruang lingkup dan
Urutan” atau “Peta Kurikulum”, yang mungkin terlihat
dalam panduan kurikulum.

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 ke dalam
program atau kegiatan sekolah bukan merupakan hal
baru, namun merupakan cita-cita yang ingin dicapai
sekolah. Pada saat sekolah membuat tujuan program
pengembangan nilai positif yang tertulis, menunjukkan
bahwa sekolah menekankan pengembangan kepribadian
kepada peserta didiknya.

Sekolah dan Pembinaan Kepatuhan terhadap Norma Ketertiban
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2. Program dan Kegiatan
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 kecenderungan yang terus meningkat.
Para perencana program butuh mengetahui karakteristik
keterampilan berpikir, nilai-nilai dan empati, kemauan dan
komitmen bertindak, dan keterampilan-keterampilan pada
setiap tingkatan usia. Karena karakteristik keterampilan-
keterampilan itu mempengaruhi setiap tingkatan usia yang
lain secara timbal balik dalam konteks sosial, dan dapat
dikontruksi untuk meningkatkan pertumbuhan.

Untuk mendorong pertumbuhan nilai, moral, dan karak-
ter secara optimal, orang dewasa harus sadar dan merespon
kebutuhan-kebutuhan peserta didik, juga harus mengem-
bangkan hubungan-hubungan otoritatif dengan mereka
melalui kombinasi antara kasih sayang dengan berbagai
komunikasi, bimbingan berbasis struktur disiplin yang teguh,
adil, dan secara sosial memberikan penghargaan terhadap
contoh-contoh perilaku yang tepat, serta memberikan penje-
lasan-penjelasan mengapa perilaku itu tepat. Penjelasan ada-
lah kebutuhan-kebutuhan untuk merubah sanksi-sanksi
hukuman (heteronomi) ke sanksi-sanksi timbal-balik,
dengan fokus untuk memberikan pengaruh terhadap orang-
orang lain dan hubungan-hubungan perilaku yang tidak
tepat. Dengan cara demikian membantu internalisasi, otono-
mi moral, dan motivasi instrinsik. (Vessel dan Huitts, 2005,
http://chiron.valdosta.edu).

Sekolah yang berbasis program-program pendidikan
nilai, moral, dan karakter mendorong perkembangan terha-
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dap 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, pemo-
delan, penguatan dan berbagai strategi membangun komu-
nitas seperti pertemuan kelas, layanan belajar, belajar koo-
peratif, pertukaran interkultural, pelatihan-pelatihan kete-
rampilan-keterampilan sosial, dan dukungan peduli interper-
sonal (Huitt & Vessels, 2002).

Program-program pembinaan nilai, moral, dan karakter
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, cerdas,
kreatif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, gotong royong, adil,
peduli, tangguh, kepatuhan dan menghargai. Sekolah umum-
nya mengintegrasikan nilai ke dalam hampir semua mata
pelajaran pada topik yang cocok (Sapriati, 2005:393). Nilai-
nilai yang dikembangkan dan dibina dalam program-program
dan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, adalah meliputi;
Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Kepribadian yang utuh dan budi pekerti yang luhur; Kepe-
mimpinan; Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
Kualitas jasmani dan kesehatan; Pendidikan pendahuluan bela
negara dan wawasan kebangsaan.

Beberapa bentuk implementasi program yang dilaksana-
kan di sekolah terdiri dari kegiatan (Sapriati, 2005: 394-395):

Sekolah dan Pembinaan Kepatuhan terhadap Norma Ketertiban
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a. Kegiatan intrakurikuler

Pengembangan nilai, moral, dan karakter dilakukan
melalui kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang dilak-
sanakan pada pelajaran yang relevan sesuai dengan sub-
stansi, struktur keilmuan, nilai, moral, dan karakter yang
relevan dengan nilai, moral, dan karakter bangsa. Proses
pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk pembelajaran
nilai, prinsip, moral, dan karakter dan etos kerja positif
melalui kegiatan belajar yang difasilitasi dengan aneka me-
dia dan sumber belajar. Berbagai modus belajar seperti
mempelajari tokoh; mengkaji keteladanan pada peristiwa
sejarah; mengkaji makna kata bijak; mempelajari karya
sastra, sejarah, dan kenabian; serta mempelajari atau
menghayati alam dan lingkungan. Langkah-langkah yang
ditempuh dalam mengaitkan nilai ke dalam materi pela-
jaran ialah: (1) analisis topik dan keterkaitannya dengan
nilai positif yang dikembangkan, (2) pengembangan model
pembelajaran topik dan nilai positif, (3) pengembangan
sistem evaluasi, serta (4) pembinaan yang terus menerus.

b. Kegiatan ekstrakurikuler

Pengembangan nilai, moral, dan karakter dilakukan
melalui pengintegrasian nilai, moral, dan karakter bangsa
ke dalam aktivitas dan program ekstrakurikuler. Contoh
program yang dapat dilakukan adalah Kegiatan Ilmiah
Remaja (KIR), Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka,
Kegiatan Olahraga, Kegiatan Seni, Organisasi Siswa In-
tra Sekolah (OSIS), dan sebagainya.

c. Kegiatan kerja sama sekolah dan masyarakat:

Pengembangan nilai dilakukan dalam upaya mewu-
judkan sekolah sebagai pusat kebudayaan dengan melibat-
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kan keluarga dan masyarakat dalam kegiatan atau pro-
gram yang diselenggarakan sekolah.

3. Penataan Situasi
Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter merupakan tindak-

an atau praktik mendidik yang berlandaskan pada kajian
proses tentang hubungan manusia dengan lingkungan
sekitar. Dilihat dari kacamata moral, maka lingkungan terdiri
atas nilai moral, norma, prinsip dan perilaku (Kay, 1975: 196).
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). Lingkungan sekolah yang sarat dengan muatan nilai-
moral-norma berpengaruh pada situasi sekolah dan memben-
tuk suasana nilai-moral-norma iklim sekolah atau iklim
sekolah.

Situasi adalah “keseluruhan pengalaman dari orang-orang
yang bersangkutan di mana mereka melakukan tindakan-
tindakan tertentu”, sedangkan situasi pendidikan adalah “...
suasana di mana kita berada tidak secara ‘objektif’ dalam arti
dapat diukur dan ditimbang, melainkan sebagaimana ia
hayati” (Soelaeman, 1985: 18). Situasi pendidikan dalam ling-
kungan sekolah menampilkan diri sebagai ruang dan waktu
yang dihayati guru maupun peserta didik secara pribadi.
Bukan hanya dialog yang terjadi dalam proses-proses, praktik-
praktik dan instrumen-instrumen pembelajaran, juga berba-
gai macam dialog perilaku yang tampil, tergantung pada
pemaknaan guru dan peserta didik. Karena itu segala proses-
proses, praktik-praktik dan instrumen yang dilakukan guru
adalah; (1) dipertautkan dengan dunia peserta didik; (2)
dipandang sebagai pertemuan antara pendidikan dan peserta

Sekolah dan Pembinaan Kepatuhan terhadap Norma Ketertiban
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didik untuk mendapatkan makna, dan (3) bermakna juga
untuk ruang dan waktu di mana peristiwa itu berlangsung.

Situasi pendidikan di lingkungan sekolah yang suasana-
nya dihayati oleh guru dan peserta didik dan mereka merasa-
kan terlibat di dalamnya sebut iklim sekolah. Iklim sekolah
(Gallay dan Pong, 2004: 2-3) adalah bagian dari lingkungan
sekolah yang dihubungkan dengan dimensi-dimensi sikap,
afeksi dan sistem keyakinan dari sekolah yang mempenga-
ruhi perkembangan kognitif, sosial dan psikologis anak-anak.
Iklim sekolah sering dianalogikan dengan kepribadian
individu dan dipandang sebagai bagian dari lingkungan
sekolah yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis serta
direfleksikan melalui interaksi sosial di dalam dan di luar
kelas. Iklim adalah mengandung semacam muatan, nuansa
dan warna kehidupan, sehingga memberikan atau mencipta-
kan kondisi bagi lahirnya tingkah laku tertentu pada mereka
yang ada di dalamnya (Soelaeman, 1985: 157; 1994: 48).
Untuk itu, untuk kepentingan pendidikan maupun pembina-
an nilai moral tertentu, situasi pendidikan, khususnya iklim
sekolah perlu dilakukan penataan. Penataan iklim sekolah
dari perspektif Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter merupa-
kan manifestasi dari pendidikan seutuhnya, khususnya dalam
hal pengembangan sikap dan nilai (Mulyana, 2002: 21).

Dalam menata situasi pendidikan termasuk iklim seko-
lah yang dapat menumbuhkan kepatuhan terhadap norma
ketertiban, maka dalam penataannya memperhatikan tiga
momen, yaitu: “momen fisik, momen psikologi dan momen
sosiokultural” (Soelaeman, 1985: 157). Penataan suasana
momen fisik meliputi penataan lingkungan ruang atau fisik
menyangkut keadaan fisik sekolah, antara lain bangunan,
kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, halaman, kantin,
dan kantor. Suasana lingkungan fisik dapat menyajikan
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suasana dan iklim yang diharapkan benar-benar dihayati oleh
guru dan peserta didik dalam pembinaan kepatuhan terhadap
norma ketertiban.

Penataan momen psikologi adalah penataan hal-hal yang
berhubungan dengan suasana psikologis yang dapat menun-
jang pada tumbuhnya situasi dan sikap patuh pada norma
ketertiban, antara lain keteladanan, keterbukaan, keramahta-
mahan, suasana hangat, egalitarian dari pimpinan sekolah
dan guru. Penataan suasana psikologis juga melibatkan
penataan emosional dan suasana kejiwaan yang memberikan
nuansa tertentu pada suasana psikologis di lingkungan
sekolah.

Penataan sosiokultural adalah berkaitan dengan penata-
an suasana pola hubungan antara guru dengan peserta didik,
di antara sesama peserta didik, peserta didik dengan staf
sekolah, dan cara bergaul di dalam dan di luar kelas. Karena-
nya pola hubungan, cara bergaul di lingkungan sekolah mem-
berikan suasana untuk lahirnya kepatuhan pada norma
ketertiban.

Selain itu untuk menata iklim sekolah perlu juga dike-
tengahkan taksonomi iklim emosional sekolah yang menca-
kup 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 mengendali-
kan interaksi individu dan kelompok di sekolah, mencakup
komunikasi kepala sekolah-guru, partisipasi staf dalam
pengambilan keputusan, keterlibatan siswa dalam pengambil-
an keputusan, kolegialitas, hubungan guru-siswa; dan (4)

Sekolah dan Pembinaan Kepatuhan terhadap Norma Ketertiban
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budaya; sistem nilai dan keyakinan, seperti: norma pergaulan
siswa, ekspektasi keberhasilan dan disiplin sekolah.

Menurut Soelaeman (1994: 51) dalam upaya penataan
situasi pendidikan, maka 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.

Karakteristik dari sekolah-sekolah, seperti struktur fisik
bangunan sekolah dan interaksi-interaksi antara para siswa
dan para guru adalah dua macam faktor yang mempengaruhi
dan menolong mendefinisikan secara luas konsep iklim
emosional sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim
emosional sekolah (Marshall, 2002: 3) adalah:

a. Jumlah dan kualitas interaksi-intraksi antara orang-orang
dewasa dan siswa;

b. Persepsi para siswa dan para guru terhadap lingkungan
sekolah mereka, atau kepribadian sekolah mereka;

c. Faktor-faktor lingkungan (seperti bangunan-bangunan
fisik dan ruang-ruang kelas, dan material-material yang
digunakan untuk pengajaran;

d. Prestasi akademik;

e. Perasaan-perasaan keamanan dan ukuran sekolah; dan

f. Perasaan-perasaan percaya dan hormat terhadap para
siswa dan para guru.

Iklim emosional sekolah adalah sarat dan melibatkan
beragam nilai, moral, dan karakter yang diwujudkan dalam
bentuk yang disengaja dilembagakan melalui sejumlah
ketentuan formal, seperti kode etik dan tata tertib sekolah
atau melalui kurikulum tertulis dan “hidden curriculum”.
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Selain itu sekolah dalam bentuk lingkungan mengandung
muatan nilai, moral, dan karakter karena merupakan tempat
bertemunya nilai, moral, dan karakter kehidupan yang lahir
secara pribadi dan ditampilkan dalam bentuk pikiran, ucapan,
tindakan perorangan, yang muncul secara spontan dalam
berbagai kekhasan pribadi setiap orang (Mulyana, 2004:29).

Iklim emosional sekolah memiliki kontribusi positif ter-
hadap pencapaian hasil non akademik seperti; pembentukan
konsep diri, keyakinan diri, dan aspirasi adanya perasaan ber-
komunitas (sense of community), dapat mengurangi secara
signifikan terhadap munculnya perilaku bermasalah, seperti;
keterlibatan narkoba, kenakalan remaja dan tindak kekerasan.
Selain itu keterlibatan peran peserta didik dalam pengambilan
keputusan di sekolah, perasaan memperoleh dukungan dari
guru dan peserta didik lainnya, ternyata berkorelasi dengan
semakin berkurangnya kebiasaan merokok, tingginya aktifi-
tas fisik, dan tingkat kesehatan maupun kualitas hidup yang
baik berpengaruh terhadap pembentukkan nilai-nilai kewar-
ganegaraan (civic values), yaitu; hubungan guru-siswa yang
saling menghormati, adanya kebebasan untuk menyatakan
tidak setuju, mau mendengarkan peserta didik, meski dalam
perspektif berbeda, telah memberikan dampak terhadap ting-
kat kekritisan siswa tentang berbagai isu yang terkait dengan
kewarganegaraan toleran terhadap perbedaan menyokong
komitmen-komitmen kewarganegaraan (Gallay dan Pong,
2004: 5-7).

4. Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran yang bersangkutan dengan pembi-

naan nilai, moral, dan karakter, bukan merupakan pelajaran
yang berdiri sendiri, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam
proses pembelajaran mata-mata pelajaran yang ada di sekolah.

Sekolah dan Pembinaan Kepatuhan terhadap Norma Ketertiban
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Hal demikian telah diungkapkan dari hasil penelitian Saptari
(2005: 394-395; 404-408) bahwa pengembangan nilai, moral,
dan karakter dilakukan melalui kegiatan pembelajaran
intrakurikuler yang dilaksanakan pada pelajaran yang relevan
sesuai dengan substansi, struktur keilmuan, dan nilai, moral,
dan karakter yang relevan dengan nilai, moral, dan karakter
karakter bangsa. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam
bentuk pembelajaran nilai, moral, dan karakter melalui
kegiatan belajar yang difasilitasi dengan aneka media dan
sumber belajar. Dengan demikian tujuan, materi, strategi,
metode, media dan evaluasi dilakukan berbasis pada mata
pelajaran yang berintegrasi dengan nilai, moral, dan karakter
yang ditanamkan.

Untuk mengintegrasikan nilai, moral, dan karakter yang
ditanamkan dan dibina ke dalam suatu mata pelajaran guna
kepentingan proses pembelajaran, maka langkah-langkah
yang ditempuh dalam mengaitkan nilai, moral, dan karakter
ke dalam materi pelajaran ialah: (a) analisis topik dan keter-
kaitannya dengan nilai, moral, dan karakter positif yang
dikembangkan; (b) pengembangan model pembelajaran topik
dan nilai, moral, dan karakter positif; (c) pengembangan sis-
tem evaluasi; serta (d) pembinaan yang terus menerus. Dari
langkah-langkah ini ditentukan tujuan, materi/topik, strategi,
metode, media dan evaluasi yang akan dilakukan.

Namun demikian sebagai proses pembelajaran lazimnya
terdiri dari beberapa komponen dan variabel yang harus ada
dalam proses pembelajaran, sebagai dasar-dasar proses
belajar mengajar (Sudjana, 1987: 29), yaitu: tujuan, materi,
metode dan alat penilaian. Keempat komponen harus dipe-
nuhi dalam proses pembelajaran dan dalam pelaksanaannya
harus saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu
sama lain.
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a. Tujuan Pembelajaran

Rooijakkers (1990: 99) mengemukakan bahwa tujuan
adalah suatu rumusan yang menunjukkan dan menjelas-
kan hal yang ingin dicapai. Tujuan dalam proses pembela-
jaran merupakan komponen utama yang harus ditetapkan
dalam proses pembelajaran, karena berfungsi sebagai indi-
kator keberhasilan pembelajaran. Tujuan ini mengandung
rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai
dan dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran
dilaksanakan. Tujuan belajar sekaligus juga merupakan
hasil belajar yang diharapkan (Sudjana, 1987: 30), sehingga
tujuan pembelajaran menunjukkan atau menjelaskan
perubahan perilaku yang harus terjadi, sebagai akibat dari
pembelajaran yang dialami peserta didik. Perubahan itu
antara lain, perubahan dalam pola berpikir, dalam perasaan,
serta dalam perilaku. Untuk menentukan terjadinya dalam
perubahan dalam belajar, maka tujuan pembelajaran harus
jelas dan operasional. Tujuan yang dikategorikan operasio-
nal memenuhi empat syarat (Rooijakkers (1990: 103):

1) Menyatakan kelakuan apa yang harus ditunjukkan oleh
peserta didik, setelah pembelajaran selesai diberikan;

2) Menunjukkan bahan pelajaran apa peserta didik harus
berperilaku seperti yang dikehendaki oleh syarat nomor
a);

3) Menunjukkan kapan perilaku itu harus tercapai; dan

4) Menunjukkan dengan sarana apa perilaku itu dapat
dicapai

b. Materi Pembelajaran

Materi merupakan realisasi dari tujuan pembelajaran
dan menjadi isi dari kegiatan pembelajaran, mewarnai dan
mendukung tercapainya tujuan atau tingkah laku yang
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diharapkan dari peserta didik. Materi secara garis besar
terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang
dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar
kompetensi dan tujuan yang telah ditetapkan. Secara ter-
perinci, jenis-jenis materi pelajaran terdiri dari pengeta-
huan (fakta, konsep, prinsip, dan prosedur), keterampilan
dan sikap atau nilai (Depdiknas, 2004: 3-4).

Untuk menyusun materi yang sesuai dan mendu-
kung pencapaian tujuan pembelajaran, maka diperlukan
langkah-langkah dalam memilih dan menyusun materi
(Depdiknas, 2004: 7-18) yaitu:

1) Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam
standar kompetensi dan kompetensi dasar (tujuan)

Identifikasi ini diperlukan agar terdapat konsistensi
antara standar kompetensi, dan kompetensi dasar dan
tujuan dengan materi, karena materi berperan dalam
mendukung dan mewarnai realisasi dari standar
kompetensi dan kompetensi dasar (tujuan). Identifikasi
dilakukan terhadap aspek-aspek dari standar kompetensi
dan kompetensi dasar (tujuan) yang harus dipelajari atau
dikuasai peserta didik. Aspek itu harus ditentukan, karena
setiap aspek dari standar kompetensi dan kompetensi
dasar (tujuan) memerlukan jenis materi yang berbeda-
beda dalam kegiatan pembelajaran, termasuk aspek do-
main kognitif, psikomotorik dan afektifnya.

2) Identifikasi jenis-jenis materi

Identifikasi ini dilakukan agar materi yang diajar-
kan sesuai dan tepat dengan kebutuhan kepribadian
peserta didik, dilihat dari aspek domain kognitif, psiko-
motorik dan afektif. Karenanya materi pelajaran juga
dapat dikategorikan terdiri dari materi pelajaran ber-
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aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Materi pelajaran
beraspek kognitif adalah terdiri dari fakta, konsep, prin-
sip dan prosedur. Materi pelajaran beraspek psikomotor
meliputi gerakan awal, semi rutin, rutin dan internali-
sasi. Sementara materi pelajaran beraspek afektif terdiri
dari pemberian respon, penerimaan, nilai, organisasi
dan karakteristik.

3) Memilih jenis materi yang sesuai dengan (standar kom-
petensi dan kompetensi dasar)

Pemilihan materi dilakukan setelah melakukan
identifikasi terhadap standar kompetensi dan kompe-
tensi dasar (tujuan) dan identifikasi terhadap jenis-jenis
materi. Pemilihan materi dilakukan sesuai dengan
standar kompetensi dan kompetensi dasar (tujuan) dan
aspek-aspek dalam materi dengan memperhatikan
ruang lingkup yang cukup memadai, agar memudahkan
peserta didik dalam mencapai kompetensinya. Pemilih-
an materi yang diajarkan penting dalam proses pembe-
lajaran karena memerlukan strategi, metode, media dan
evaluasi yang beragam. sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai. Cara yang paling mudah untuk menentukan
materi yang akan diajarkan adalah dengan jalan meng-
ajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar atau tuju-
an yang harus dikuasai peserta didik, karena melalui
materi pelajaran peserta didik diantarkan kepada tujuan
pembelajaran (Sudjana, 1987: 67).

4) Memilih sumber materi

Memilih sumber materi dilakukan untuk memper-
kaya dan mengembangkan materi pelajaran yang telah
dipilih. Karena sifat untuk memperkaya dan mengem-
bangkan materi, maka sumber hendaknya beragam, se-
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baiknya peserta didik diberikan kesempatan berpartisi-
pasi untuk mencari sumber materi. Sumber materi di-
peroleh, antara lain, dari buku teks, laporan hasil peneli-
tian, jurnal ilmiah, majalah, koran, internet, lingkungan
dan penerbitan berkala.

5) Menyusun materi

Menyusun materi adalah persoalan bagaimana
mengorganisasinya. Dalam mengorganisasi materi
hendaknya memperhatikan prinsip relevansi, konsis-
tensi, kecukupan (Depdiknas, 2004: 6), kontinuitas,
urgensi, kebergunaan (Sudjana, 1987: 71).

Prinsip relevansi/keterkaitan berarti materi yang
disusun hendaknya relevan dengan pencapaian standar
kompetensi, kompetensi dasar atau tujuan. Apabila
kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik
empat macam, maka materi yang harus diajarkan juga
harus meliputi empat macam, maka materi itu disusun
berdasarkan prinsip konsistensi. Sementara materi
yang disusun dikategorikan cukup memadai dalam
membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar
yang diajarkan, berarti telah memenuhi prinsip kecu-
kupan. Penyusunan materi yang memenuhi prinsip
kontinuitas adalah susunan materi memperhatikan
kesinambungan baik fungsional (menjadi landasan
materi berikutnya), maupun tingkat kesulitan (konkret
ke abstrak, sederhana ke kompleks). Materi yang disu-
sun dianggap penting untuk diketahui siswa karena
kontekstual dan aktual, berarti memenuhi prinsip
urgensi.
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c. Strategi dan Metode Pembelajaran

1) Strategi Pembelajaran

Strategi menurut Dick dan Carey (1978:106) ada-
lah semua komponen materi, paket pengajaran, dan
prosedur yang digunakan untuk membantu peserta
didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
Strategi juga dapat dikatakan adalah ragam siasat dalam
pembelajaran, yang berada dalam rentang antara ujung
yang saling berlawanan (berpusat pada guru versus
berpusat pada peserta didik) sebagai pedoman umum
atau prosedur perbuatan guru- peserta didik di dalam
perwujudan kegiatan belajar mengajar atau karakter-
istik abstrak rentetan perbuatan guru-peserta didik di
dalam peristiwa belajar mengajar. Strategi mengandung
makna berbagai alternatif pendekatan dan kegiatan
yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Komponen strategi pembelajaran meliputi lima aspek
kegiatan, yaitu; kegiatan pendahuluan, penyampaian
informasi, partisipasi peserta didik, evaluasi dan kegiat-
an lanjutan (Gafur, 2001: 4).

Dalam perspektif pendidikan nilai, moral, dan ka-
rakter, maka Vessel dan Huitts (2005, http://chiron.
valdosta.edu) menawarkan sejumlah strategi-strategi
pembelajaran dengan dilandasi asumsi bahwa dalam
pengembangan dan pembinaan nilai, moral, dan karak-
ter, tidak ada satupun teori dan strategi-strategi pembe-
lajarannya yang benar. Para praktisi sebaiknya meman-
dang seluruh teori dan perangkat strategi-strategi pem-
belajarannya adalah saling melengkapi, dan kemudian
dilaksanakan dengan kreatif. Tabel berikut memuat
tawaran ragam strategi pembelajaran berbasis teori-
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teori pengembangan dan pembinaan karakter nilai
moral.

Tabel 3

Instructional Strategies Organized by Theory Category and
Learning Mode

Sumber: Vessel dan Huitts (2005, http://chiron.valdosta.edu)

2) Metode Pembelajaran

Metode adalah teknik, cara mengajar atau spesifi-
kasi dari strategi pembelajaran (Gafur, 2001: 7). Metode
ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan
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hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsung-
nya pembelajaran (Sudjana, 1987: 76). Metode berpe-
ran dalam menciptakan proses pembelajaran, menum-
buhkan berbagai kegiatan belajar peserta didik dan
mengajar pendidik, diharapkan mewujudkan interaksi
edukatif. Interaksi edukatif terwujud bilamana guru
berperan sebagai penggerak atu pembimbing, sedang-
kan peserta didik berperan sebagai penerima dan dibim-
bing untuk berpartisipasi aktif. Karena terdapat bera-
gam metode, tugas guru adalah memilih berbagai me-
tode yang tepat. Ketepatan memilih metode tergantung
pada tujuan, isi materi, dan kegiatan (pendekatan,
strategi dan model) pembelajaran. Penggunaan metode
dalam proses pembelajaran selalu berganti-ganti dan
beragam sesuai dengan tujuan, isi materi, dan kegiatan
(pendekatan, strategi dan model) pembelajaran.

Dalam upaya pembinaan nilai melalui proses pem-
belajaran, maka pelaksanaan strategi dan metode,
pendidik hendaknya secara bertahap melakukan peralihan
dari (1) menuntut anak belajar dan mengikuti peratur-
an-peraturan melalui; (a) perintah langsung, (b) konse-
kuensi-konsekuensi, (c) hubungan-hubungan otori-
tatif, dan (d) “tindakan-tindakan” displiner (yang mem-
bantu mengembangkan standar-standar internal
dengan menggunakan kesempatan dari kemampuan
alami peserta didik untuk mempengaruhi empati), ke
arah (2) memberikan peserta didik kesempatan untuk
menghargai atau membayangkan apa yang benar dan
untuk memilih apa yang benar (sebagai hasil dari pema-
haman, standar-standar yang diinternalisasikan, dan
kematangan empati), melalui; (a) meningkatkan tingkat
hubungan-hubungan timbal-balik pendidik dengan
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peserta didik, dan (b) meningkatkan frekuensi kesem-
patan-kesempatan yang diberikan kepada peserta didik
untuk mendiskusikan dilema-dilema moral, memberi-
kan tantangan dan menempatkan keadaan konstan
pada situasi tertentu dalam hubungan-hubungan,
kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas peserta
didik (Vessel dan Huitts, 2005, http://chiron.valdosta.
edu).

Vessel dan Huitts (2005, http://chiron.valdosta.
edu) menawarkan beberapa metode dalam pengem-
bangan dan pembinaan nilai, moral, dan karakter, yaitu
pembelajaran aktif, layanan belajar, disiplin dan
penguatan yang tepat berbasis perkembangan, instruksi
langsung, keteladanan, pengamatan, interaksi dan
permainan dengan kelompok-teman sebaya tidak ter-
struktur, dukungan interpersonal/lingkungan, parti-
sipasi aktif dalam kelas dan komunitas-komunitas seko-
lah, pengalaman-pengalaman dunia-nyata dalam komu-
nitas yang lebih luas, bekerja sama dengan keluarga,
misalnya memasukkan tema-tema dan isu-isu karakter
dalam pekerjaan rumah, laporan-laporan berkala dari
sekolah dan kelas kepada keluarga tentang peserta
didik, dan pertemuan-pertemuan selama kunjungan-
kunjungan rumah dan pertemuan orang tua dan guru
di sekolah.

d. Evaluasi Pembelajaran

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan
pendidikan atau pembelajaran dilakukan usaha dan tindak-
an evaluasi. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan
pertimbangan, harga atau nilai berdasarkan kriteria
tertentu (Sudjana, 1987: 111). Evaluasi yang dilakukan
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dalam proses pembelajaran adalah untuk mengetahui
tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dan efektifitas yang
dilakukan guru. Sementara sasaran dari evaluasi adalah
aspek tingkah laku, isi materi dan proses pembelajaran
itu sendiri. Aspek tingkah laku menyangkut sikap, minat,
perhatian, keterampilan sebagai akibat dari proses pembe-
lajaran. Aspek isi materi adalah penguasaan terhadap
bahan pembelajaran yang diberikan guru, dan aspek proses
pembelajaran berhubungan dengan kualitas dari proses.

Pelaksanaan evaluasi terhadap proses pembelajaran
dilaksanakan mengacu kepada tujuan dan materi pembe-
lajaran yang memuat aspek-aspek kemampuan kognitif,
psikomotorik dan afektif. Aspek-aspek itu merupakan
karakteristik manusia meliputi cara yang khas dalam berpi-
kir berkaitan dengan ranah kognitif, berbuat berhubungan
dengan psikomotorik dan perasaan berkaitan dengan
ranah afektif. Dalam bidang pendidikan dan pembelajaran,
ketiga ranah merupakan hasil belajar. Dengan demikian
evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran adalah
untuk mengetahui hasil belajar dari ranah kognitif,
psikomotorik dan afektif.

Dalam upaya melakukan evaluasi pengembangan dan
pembinaan nilai, moral, dan karakter, selain menggunakan
tes dengan metode kuantitatif juga dilakukan non-tes
dengan metode kualitatif. Metode kuantitatif dalam mela-
kukan evaluasi pembelajaran telah lazim digunakan dalam
proses pembelajaran beraspek kognitif dan psikomotorik,
namun agak jarang digunakan dalam aspek afektif. Eva-
luasi yang digunakan untuk menilai tingkah laku, jenis
non-tes lebih sesuai digunakan sebagai alat evaluasi, antara
lain, aspek sikap, minat, perhatian, dan karakteristik
(Sudjana, 1987: 114), maupun untuk menilai aspek afektif,
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seperti sikap, minat, konsep diri dan nilai (Depdiknas,
2004: 6).

a) Perencanaan Evaluasi

Mengukur atau mengevaluasi nilai, moral, dan
karakter individu, atau suatu program sekolah secara
keseluruhan adalah suatu tantangan. Evaluasi metode-
metode kualitatif secara khusus berharga untuk evalua-
si proses dan implementasi melalui instrumen-instru-
men tertentu. Secara ideal, merencanakan evaluasi
untuk proses pembelajaran karakter akan memungkin-
kan untuk (1) menjalankan monitoring yang akan me-
nemukan segera kebaikan-kebaikan dan/atau kendala
dalam pelaksanaan, (2) dokumentasi kebaikan-kebaik-
an yang mungkin tumbuh dan (3) menganalisis indika-
tor-indikator sosial yang mungkin mencerminkan
kebaikan-kebaikan jangka-panjang (Vessel dan Huitts,
2005, http://chiron.valdosta.edu).

Semua evaluasi perencanaan (Vessel dan Huitts,
2005, http://chiron.valdosta. edu) sebaiknya (1) dide-
sain sebelum implementasi program dan pembelajaran,
(2) konsisten dengan tujuan-tujuan dan sasaran-sasar-
an dari program dan pembelajaran, (3) memasukkan
beragam pengukuran (triangulasi intrumen-instru-
men), (4) memasukkan komponen-komponen kuanti-
tatif dan kualitatif, dan (5) menggunakan semua infor-
man yang mungkin termasuk para siswa, guru, orang
tua, dan pengamat yang dilatih sebagai “orang ketiga”
dari luar sekolah atau sistem sekolah jika tersedia
(triangulasi sumber data).

Perencanaan evaluasi (Vessel dan Huitts, 2005,
http://chiron.valdosta.edu) hendaknya memadukan
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dari (1) pengamatan-pengamatan langsung terhadap
perilaku-perilaku dengan amat menekankan pada yang
muncul secara alami dan perilaku-perilaku spontan, dan
(2) pengamatan-pengamatan tidak langsung dari
keadaan-keadaan internal (perasaan, pikiran, pengeta-
huan) melalui pertanyaan atau memperoleh respon-
respon verbal, dilengkapi dengan data yang dikumpul-
kan instrumen-instrumen yang valid dan reliabel di
mana tersedia.

b) Alat Evaluasi

Alat evaluasi yang lebih sesuai untuk menilai aspek
nilai, moral, dan karakter adalah berupa alat non-tes,
seperti observasi, wawancara, studi kasus, skala peni-
laian, checklist dan inventory (Sudjana, 1987: 114-115),
dan aspek afektif (Depdiknas, 2004: 12-16) berupa
instrumen kuesioner sikap, minat, konsep-diri dan
nilai, skala pengukuran (skala Thurstone, Likert, Beda
Semantik), maupun yang ditawarkan oleh Vessel dan
Huitts (2005, http://chiron.valdosta.edu) dengan men-
catat kejadian-kejadian melalui lembar observasi catatan
awal, mengukur iklim sekolah dan iklim kelas, obser-
vasi-observasi perilaku selama kelompok kecil menger-
jakan tugas-tugas, atau melalui catatan berbagai anek-
dotal, jurnal dan catatan harian guru, berbagai catatan
harian dan jurnal peserta didik, wawancara tidak
terstruktur dan semi-struktur dan skala-skala peringkat
yang terkait, situasi-situasi problem hipotesis disampai-
kan melalui wawancara atau karangan, pernyataan-
pernyataan yang disampaikan peserta didik memilih
dari respon-respon yang sudah dibuat, dan portofolio
oleh tim-tim evaluasi dari luar sebagai kunjungan-
kunjungan tindak lanjut.
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Bab VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. 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 kehi-
dupan 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 Indo-
nesia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

2. Proses pembinaan nilai, moral dan karakter kepatuhan
peserta didik terhadap norma ketertiban di sekolah dalam
upaya menyiapkan warga negara demokratis disusun
berdasarkan landasan-landasan konseptual, teori, yuridis-
normatif dan empiris.

3. Tujuan pembinaan nilai, moral dan karakter kepatuhan dalam
perspektif warga negara demokratis adalah kepatuhan yang
bertanggung jawab berbasis pengendalian diri (self-discipline;
self-control), pengaturan diri (self-manage), dan perhitungan
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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 penentuan 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.

4. Adanya landasan-landasan pembinaan nilai, moral dan
karakter kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban
di sekolah akan lebih memperkuat komitmen kolektif sekolah
dalam melakukan tindakan pembinaan.

5. Program pembinaan nilai, moral dan karakter kepatuhan 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, multidimensional
dan multi sumber, serta diarahkan untuk memperkuat
unggulan sekolah.

6. Kegiatan pembinaan 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,
menerapkan secara kreatif beragam strategi pembelajaran
yang berbasis pada teori dan model pembinaan karakter moral
dan menyesuaikan pada kondisi sosial dan budaya masyarakat
di lingkungan sekolah.
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7. Penerapan strategi dan metode pembinaan dalam berbagai
kegiatan pembinaan baik dalam aspek siklus waktu dan lokus
kegiatan pembinaan, 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
menghargai atau membayangkan apa yang benar dan untuk
memilih apa yang benar.

8. Materi kegiatan pembinaan 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.

9. Metode pembinaan 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.

10. Evaluasi pembinaan 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. Saran-saran
1. Pembinaan nilai, moral dan karakter kepatuhan peserta didik

terhadap norma ketertiban yang dilaksanakan di sekolah
hendaknya memiliki pijakan yang kuat dan integral pada
landasan konseptual, yuridis-formal, teori, dan empiris untuk

Penutup
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mencapai sosok pribadi peserta didik yang diharapkan sebagai
tujuan dari pembinaan.

2. Hendaknya sekolah memberi peluang untuk melatih
kecerdasan dan kreativitas guru dalam memadukan antara
kondisi nyata peserta didik dan lingkungan di sekolah dengan
landasan konseptual, yuridis-formal, teori, dan empiris serta
meramunya guna memberi jawaban-jawaban real-praktis
dalam melakukan pembinaan nilai, moral dan karakter
kepatuhan peserta didik terhadap norma ketertiban di
sekolah.

3. Program pembinaan nilai, moral dan karakter kepatuhan
peserta didik terhadap norma ketertiban 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 pembinaan nilai,
moral dan karakter kepatuhan peserta didik terhadap norma
ketertiban dimasukkan ke dalam rencana kerja sebagai pro-
gram sekolah.

5. Kegiatan pembinaan peserta didik untuk mematuhi norma
ketertiban 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
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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.

6. Penerapan strategi dan metode pembinaan 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.

Penutup
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