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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Sejalan dengan halitupenanaman moral menjadi salah satu arah 

pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025,  yang terdapat dalam UU RI 

Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa untuk mewujudkan  masyarakat untuk  

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradap berdasarkan falsafah 

pancasila. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa terciptanya  

masyarakat yang beretika, berakhlak mulia dan bermoral sangat penting agar 

terciptanya suasana yang harmonis, penuh toleransiserta memiliki moral yang 

baik. 

Moral adalah suatu ajaran-ajaran atau ketentuan yang dijadikan suatu 

pegangan yang berisi sekumpulan petunjuk dan aturan yang berbentuk lisan 

maupun tulisan mengenai bagaimana individu harus berbuat dan bertindak dalam 

menjalani kehidupannya agar dapat membentuk individu yang lebih baik (Kaelan, 

2001 : 180). Sedangkan menurut W.J.S Poerdarman (dalam Darmadi, 2006 : 50) 

moral adalah ajaran tentang kelakuan baik buruknya perbuatan manusia.  
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Berdasarkan uraian tersebut mengenai moral dapat disimpulkan bahwa moral 

adalah segala sesuatu bentuk ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang dijadikan 

pedoman atau pegangan untuk berperilaku dan melakukan sesuatu agar mampu 

menjadi individu yang baik selaku menjalankan kehidupan. Maka dari hal tersebut 

moral sangat penting ditanamkan dalam diri seseorang atau individu terutama pada 

anak sekolah dasar dan dalam penerapannya sangat penting adanya peran guru. 

Guru adalah tenaga profesional yang mempunyai tugas untuk menuntun 

peserta didik, memberikan bimbingan dan pengarahan, serta mengasah atau 

membiasakan peserta didik dan memberikan penilaian atau evaluasi terhadap peserta 

didik. Guru mempunyai kontribusi yang sangat istimewa sebagai penentu 

keberhasilan peserta didik karena guru adalah individu yang sangat mudah untuk 

memberikan pengaruh yang baik terhadap peserta didik sebab guru merupakan 

individu yang berhadapan langsung/bertatap muka  bersama peserta didik dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. 

Guru juga penentu kesuksesan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, 

karena guru merupakan seorang individu yang dapat memberikan pengaruh yang 

sangat besar terhadap peserta didik. Guru bisa bertatap muka langsung dengan peserta 

didik dan sangat memahami karateristik masing-masing peserta didik yang 

diajarkannya. Mewujudkan keberhasilan belajar peserta didik tersebut dapat 

dilakukan  guru dengan cara menciptakan peserta didik yang berkualitas baik 

dibidang akademis, keahlian, kematangan emosi peserta didik, keagamaan/spiritual 

dan moral.  
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Menanamkan moral terhadap peserta didik dapat dilaksanakan guru melalui 

bimbingan dan pembiasaan yang dilakukan terus menerus sehingga peserta didik 

terbiasa untuk melakukan kebiasaan yang baik, karena peserta didik dapat berperilaku 

dan bermoral yang baik dari sebelumnya tergantung dari arahan dan bimbingan guru. 

Sejalan dengan itu guru harus mampu membimbing peserta didik untuk selalu 

menanamkan atau menumbuhkan moral yang baik terhadap peserta didik dengan 

berbagai cara maupun strategi yang dapat dilakukannya sehingga penanaman moral 

peserta didik dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan ajaran-ajaran moral. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara  yang dilakukan pada hari 

Jum’at 13 September 2019 di Sekolah Dasar 64/1 Muara Bulian. Guru sudah 

menanamkan moral kepada peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan yang ditemukan 

oleh peneliti di lapangan seperti perilaku peserta didik yang menghormati orang yang 

lebih tua darinya dengan cara peserta didik tersenyum kemudian bersalaman dengan 

orang tersebut sambil mengucapkan “Assalamu,alaikum”, kemudian juga kebiasaan 

peserta didik mengucapkan salam sebelum memasuki ruangan serta membaca do’a 

sebelum dan sesudah pembelajaran, didepan kelas peserta didik  juga dipajangkan 

tulisan-tulisan seperti budayakan 5S yaitu : senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, 

selain itu juga dipajangkan budayakan 7B, yaitu : berbaris tertib, beri salam, berdo’a, 

bersaudara, bersemangat, belajar giat, dan berprestasi, kemudian juga ada kegiatan 

yasinan yang dilaksanakan pada pagi jum’at, setelah pembacaan yasinan dilanjutkan 

dengan siraman rohani dari guru yang menjelaskan dan mengajarkan perilaku yang 

baik terhadap peserta didik dan dilanjutkan dengan pembacaan do’a. Kemudian 
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peserta didik diminta berbaris berdasarkan kelasnya sebelum memasuki ruangan 

sambil bersalaman dengan guru dan melantunkan sholawat bersama-sama yang 

dipandu oleh dua guru  dan juga berdasarkan hasil wawancara di sekolah tersebut 

juga selalu memperingati hari besar islam (PHBI). Hal  tersebut juga sesuai dengan 

keterangan hasil  wawancara bersama guru wali kelas IVA, Ibu Juniarty. Beliau 

mengatakan bahwa “moral anak sekarang berbeda dengan zaman kami dahulu 

sekarang anak lebih berani walaupun ada guru, sedangkan ada guru saja mereka bisa 

bertingkah laku tidak baik, seperti ribut dan menganggu temannya ketika belajar dan 

dalam hal ini guru  harus mengajarkan peserta didik mulai dari kedisiplinan, pakaian 

dan moral peserta didik agar dapat mewujudkan peserta didik yang mempunyai 

perilaku yang baik”.   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam tentang cara guru menanamkan nilai-nilai moral pada peserta didik. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  “Strategi Guru 

Dalam Menanamkan Moral Peserta Didik di  Kelas IV Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi guru dalam menanamkan moral peserta didik di  kelas IV 

Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana moral peserta didik di kelas IV Sekolah Dasar? 
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3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan moral 

peserta didik di kelas IV Sekolah Dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan strategi guru dalam menanamkan moral peserta didik 

di kelas IV Sekolah Dasar.  

2. Untuk mendeskripsikan  moral peserta didik di kelas IV Sekolah Dasar. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 

menanamkan moral peserta didik di kelas IV Sekolah Dasar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, 

adapun manfaat teoritis penelitian ini ialah sebagai referensi untuk dapat memerikan 

informasi mengenai cara pendidik/pengajar mengenai penanaman moral, serta dapat 

memberikan manfaat sebagai pengembangan teori. Sedangkan manfaat praktis 

penelitian ini ialah : 

a) Bagi Sekolah digunakan sebagai pedoman  dalam menanamkan moral 

peserta didik. 

b) Bagi Guru digunakan sebagai masukan dalam menerapkan moral peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. 

c) Bagi Peserta didik diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menumbuhkan penanaman moral dalam proses pembelajaran  dan  

penerapannya di lingkungan sekitar.  
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d) Bagi Peneliti bermanfaat untuk dapat menambah ilmu dan pemahaman 

tentang moral serta sebagai pedoman dalam menanamkan moral di Sekolah 

Dasar. 

 

 


