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Abstrak 

 

 Perkembangan moral merupakan isu penting yang dihadapi institusi 

pendidikan khususnya dalam masyarakat religius di dunia modern. Di Indonesia 

sendiri, hal tersebut terbukti pada berbagai media banyak diterbitkan kasus 

tindakan amoral dan kriminal. Kasus tersebut tidak sedikit dilakukan oleh anak-

anak khususnya usia sekolah dasar dan remaja. Pendidikan kini mulai 

memperhatikan perkembangan moral anak melalui pembinaan di dalam kelas dan 

juga di luar kelas salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler 

Badui adalah salah satu ekstrakurikuler baru berupa kesenian tari Badui. Selain 

sebagai pelestarian budaya lokal, ekstrakurikuler Badui juga dapat menanamkan 

nilai-nilai kehidupan termasuk nilai moral dalam meningkatkan perkembangan 

moral anak. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan 

ekstrakurikuler badui dengan cognitive moral development terhadap 

perkembangan moral anak di MI Ma‘arif Margokaton. Subjek penelitian ini 

berjumlah 25 siswa MI Ma‘arif Margokaton yang mengikuti ekstrakurikuler 

Badui. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif kuasi eksperimen dengan one 

group pre-test post-test design. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 

perkembangan moral kognitif dengan hasil analisis data menggunakan teknik 

statistik Wilcoxon Signed Rank Test. 

 Hasil analisis data menghasilkan nilai Z sebesar -4,384 dengan taraf 

signifikansi p=0,000 (p<0,05) yang berarti hipotesis diterima. Artinya bahwa 

pelatihan ekstrakurikuler Badui dengan cognitive moral development berpengaruh 

terhadap perkembangan moral anak dengan perbandingan skor pretest-postest 

kelompok eksperimen mengalami perubahan dengan nilai t sebesar 13,807. 

Kemudian, berdasarkan hasil analisis faktor dan observasi menunjukkan bahwa 

ekstrakurikuler badui dengan cognitive moral development dapat mengembangkan 

moral anak yang lebih menekankan pada moral hati nurani, kontrol diri, dan 

keadilan dengan lebih baik secara signifikan. 

 

Kata kunci: Ekstrakulikuler Badui, Cognitive Moral Development, 

Perkembangan Moral Anak 
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Abstract 

 

Moral development is an important and complex issue facing educational 

institutions especially in religious societies in the modern world. In Indonesia 

itself, it is proven in various media published many cases of immoral and criminal 

acts where more concern is not the least done by children, especially the age of 

primary school and adolescents. Moral development is about what it does to 

influence how students think, feel, and act on issues that are right and wrong. It 

can not be realized by coaching in the classroom, but more than that, outside the 

classroom is also important one of them through extracurricular activities. This 

study aims to determine the effect of the use of Cognitive Moral Development 

Approach to the moral development of children through extracurricular Badui at 

MI Ma'arif Margokaton. The subjects of this study were 25 students of MI Ma'arif 

Margokaton who followed Badui extracurricular activities. This study is a 

quantitative quasi-experimental study with one group pre-test post-test design. 

Data collection using moral development questionnaires with the results of data 

analysis using statistical techniques Wilcoxon Signed Rank Test. The result of 

data analysis gives Z value equal to -4,384 with significance level p = 0,000 (p 

<0,05) which means hypothesis accepted. This means that the use of cognitive 

moral development approach through Badui extracurricular effect on moral 

development of children with comparison of pretest-postest score experimental 

group experienced a change. With the results of a study showing that cognitive 

moral development approach through Badui extracurricular can develop a moral 

that emphasizes the moral of conscience, self-kontrol, and better tolerance 

significantly. 

 

Keywords: Cognitive Moral Development Approach, Child Moral Development, 

Badui Extracurricular 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan moral merupakan isu penting yang dihadapi institusi 

pendidikan khususnya dalam masyarakat religius di dunia modern. Kelebihan 

dan kelemahan yang ada dalam perkembangan moral muncul di tempat 

pertama, dari kurangnya definisi yang tepat untuk konsep, proses, isi, tujuan, 

prinsip, dan dasar perkembangan moral. Kemudian di tempat kedua, 

dipengaruhi oleh perubahan dan transformasi yang mungkin terjadi pada 

elemen yang disebutkan di atas. Di dunia modern, ajaran, prinsip, dan 

pondasi post-modern sedang dalam proses pengembangan dan penyebaran, 

membawa kontradiksi dengan ajaran agama masyarakat. Akibatnya, 

ambiguitas dalam prinsip-prinsip perkembangan moral adalah salah satu 

masalah dalam pendidikan.
1
 

 Di Indonesia sendiri, perkembangan moral yang ada selama ini 

belumlah membuahkan hasil yang signifikan. Hal tersebut terbukti pada 

beberapa tahun terakhir ini tengah mengalami dekadensi moral. Berbagai  

media cetak dan elektronik banyak diterbitkan masalah kasus tindakan amoral 

dan kriminal. Yang lebih memprihatinkan adalah tidak sedikitnya dilakukan 

oleh anak-anak khususnya usia sekolah dasar dan remaja. Praktek tindakan 

amoral tersebut terjadi tidak hanya di lingkungan perkotaan bahkan sampai ke 

                                                           
1
 Mahdi Sajjadi, ―Explanation and critique of the principles of postmodern moral 

education‖, Research and Education Review Vol. 2 (6). 2007  
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daerah pelosok, dan tidak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi 

juga terang-terangan di tempat terbuka bahkan di lingkungan sekolah ketika 

jam sekolah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang 

dimiliki generasi penerus bangsa sudah mulai melemah, padahal nilai moral 

merupakan inti dari setiap kebudayaan. Nilai moral merupakan sarana 

pengatur dalam suatu kehidupan bersama.
2
 

 Menurut Samsul Ridwan selaku sekretaris Jendral Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa pengaduan pelanggaran hak 

anak terus meningkat berdasarkan data yang dihimpun pusat data dan 

informasi (Pusdatin), dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015, 

dimana 62% kekerasan terhadap anak terjadi dilingkungan terdekat dan 

lingkungan sekolah, selebihnya 38% diruang publik.
3
 Kondisi-kondisi 

tersebut menjadi keprihatinan kita bahwa seharusnya masa anak-anak 

merupakan dunia yang seharusnya diwarnai dengan kesenangan untuk 

mengembangkan diri, yang sebagian besar waktunya diisi dengan belajar 

melalui berbagai macam metode yang sesuai dengan pertumbuhan anak. 

Seperti kasus yang baru saja terjadi April 2018 di Purwakarta, dimana 

15 siswa SD ingin melakukan penyerangan ke sekolah lain yang kemudian 

berhasil digagalkan oleh warga setempat.
4
 Kemudian kasus kekerasan siswa 

SD yang terjadi di Bukittinggi, Sumatera Barat. Erlinda, sekretaris KPAI 

menyebutkan bahwa ini menunjukkan kategori darurat kekerasaan anak di 

                                                           
2
 Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan, 

(Yogyakarta: Raka Sarasin, 1993), 12 
3
 www. Liputan 6.com/read/2396014 diakses tanggal 26 April 2018, pukul 11.54 WIB 

4
 https://daerah.sindonews.com/read/1299520/21/ingin-serang-sekolah-lain-dengan-senjata-

tajam-15-murid-sd-diamankan-1524221779 diakses tanggal 26 April 2018, pukul 11.54 WIB 

https://daerah.sindonews.com/read/1299520/21/ingin-serang-sekolah-lain-dengan-senjata-tajam-15-murid-sd-diamankan-1524221779
https://daerah.sindonews.com/read/1299520/21/ingin-serang-sekolah-lain-dengan-senjata-tajam-15-murid-sd-diamankan-1524221779
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sekolah. Hal tersebut dikarenakan kekerasan anak yang terjadi di lingkungan 

pendidikan semakin banyak bahkan lokasi kejadian semakin meluas dan 

menyebar. Tidak hanya lokasi, tetapi kekerasan yang terjadi umumnya oleh 

guru kepada siswa kini terjadi pada sesama siswa. Dalam kasus kekerasan di 

SD Bukittinggi, Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid 

Muhammad menyebutkan kebenaran bahwa perilaku kekerasan siswa 

tersebut disebabkan oleh game kekerasan yang aslinya untuk dewasa atau 

remaja ternyata juga dimainkan anak-anak.
5
 Sehingga dengan kenyataan yang 

terjadi baik dalam bukti ilmiah maupun fakta di lapangan, perilaku anmoral 

tidak dapat diremehkan sebagai perilaku yang biasa terjadi di lingkungan 

sekolah dikarenakan dapat menyebabkan dampak negatif bagi siswa untuk 

saat ini bahkan sampai dewasa nanti. 

Kejadian tersebut menjadi keprihatinan terlebih mereka masih anak 

usia sekolah dasar tetapi sudah berperilaku yang tak seharusnya dilakukan 

seusianya. Permasalahan amoral yang terjadi pada anak tidak hanya terjadi di 

Indonesia, bahkan telah menjadi perhatian di berbagai Negara di dunia. Ada 

beberapa faktor terjadinya perilaku meyimpang (amoral) yaitu: faktor 

keluarga, lingkungan, dan teknologi.
6
 Menurut Zakiah Daradjat, kejadian 

sebagaimana dipaparkan di atas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi cara berpikir manusia modern antara lain  kebutuhan  hidup  

yang  semakin  meningkat,  rasa  individualistis  dan egois, persaingan dalam 

                                                           
5
 http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-siswa-sd-di-bukittinggi-diduga-efek-

game-dan-film-kekerasan/ diakses tanggal 26 April 2018, pukul 11.54 WIB 
6
 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), 37. 

http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-siswa-sd-di-bukittinggi-diduga-efek-game-dan-film-kekerasan/
http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-siswa-sd-di-bukittinggi-diduga-efek-game-dan-film-kekerasan/
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hidup, keadaan yang tidak stabil, dan terlepasnya pengetahuan dari nilai-nilai 

agama.
7
 

Selain itu, Satomi Izumi Taylor dalam studinya tentang 

perkembangan moral anak-anak Jepang mengungkapkan bahwa moralitas 

sistem sosial, emosi, dan tanggung jawab tampaknya terkait dengan 

perkembangan moral anak-anak ini. Bagaimana anak-anak membuat 

keputusan moral adalah berdasarkan pengalaman mereka dan informasi yang 

diperoleh di sekolah dan di rumah. Pola pemikiran intelektual ini adalah 

produk dari aktivitas yang dipraktekkan dalam budaya di mana anak-anak 

dibesarkan, dan sistem nilai budaya membentuk moralitas mereka. Sehingga 

perkembangan moral anak-anak dipengaruhi  dengan perbedaan budaya, serta 

filter budaya mempengaruhi keputusan moral anak.
8
 

Masalah moral adalah suatu masalah yang menjadi perhatian orang 

dimana saja, baik dalam masyarakat yang masih terbelakang, maupun dalam 

masyarakat maju. Ada enam  bahaya moral  yang umumnya dikaitkan  

dengan perkembangan  sikap  dan  perilaku  moral    pada  akhir  masa  

kanak-kanak  yaitu: pertama,  perkembangan kode moral berdasarkan 

konsep teman-teman atau berdasarkan konsep media massa tentang  

benar dan salah yang tidak sama dengan kode  moral   orang  dewasa;  

kedua,   tidak  berhasil   mengembangkan  suara   hati sebagai  pengawas  

dalam  terhadap  perilaku;  ketiga, disiplin  yang tidak  konsisten 

                                                           
7
 Zakiah Daradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, (Jakarta: Gunung Agungw 

1979), 17 
8
 Satomi Izumi Taylor, dkk, ―Moral  Development   of Japanese  Kindergartners‖, 

International Journal of Early Childhood 34(2). ISSN 0020-7187 
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membuat anak tidak yakin akan apa yang sebaiknya dilakukan; keempat,  

hukuman fisik merupakan contoh  agresivitas  anak; kelima,  

menganggap dukungan teman- teman  terhadap  perilaku yang salah 

begitu memuaskan sehingga  perilaku tersebut menjadi  kebiasaan;  dan  

keenam,  tidak sabar  terhadap  perbuatan orang  lain yang salah.
9
 

Jika kita tinjau keadaan masyarakat di Indonesia terutama di kota-kota 

besar sekarang ini akan kita dapati bahwa moral sebagian anggota masyarakat 

telah rusak atau mulai merosot. Orang-orang yang dihinggapi kemerosotan 

moral itu, tidak saja orang yang telah dewasa, akan tetapi telah menjalar 

sampai kepada generasi muda bahkan anak-anak. Dalam usia sekolah, 

pengaruh utama dalam perubahan, perbaikan, dan perkembangan adalah 

dunia pendidikan. Sebenarnya hal tersebut telah ada dalam tujuan pendidikan 

menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan di Indonesia. Berisi, 

tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 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.
10

 

 Menurut Desmita penyatakan bahwa perkembangan moral adalah 

perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa 

yang seharusnya dilakukan oleh   individu   dalam   interaksinya   dengan   

                                                           
9
 Fatimah Ibda, “Perkembangan Moral Pada Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan‖, 

Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XI, No. 2, 2011 
10

 Visimedia, Undang-Undang SISDIKNAS dan Undang-Undang Guru & Dosen, 

(Jakarta, 2007) 
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orang   lain. Menurutnya anak-anak  pada saat dilahirkan tidak memiliki 

moral (amoral), tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk 

dikembangkan. Melalui pengalamannnya ketika berinteraksi dengan orang 

lain, anak belajar memahami mengenai perilaku mana yang baik yang 

boleh dilakukan, dan tingkah laku mana yang buruk yang tidak boleh 

dilakukan.
11

 Berdasarkan hal tersebut pentingnya penanaman nilai-nilai 

moral pada anak mulai dari  dini,  serta pentingnya orang tua untuk  

memperhatikan  pendidikan  anak dengan baik. 

 Perkembangan moral selalu menjadi tujuan pendidikan yang abadi. 

Perkembangan moral adalah tentang apa saja yang dilakukan untuk 

mempengaruhi bagaimana siswa berpikir, merasakan, dan bertindak 

mengenai isu-isu yang benar dan yang salah. Fungsi sekolah itu dipercaya, 

tidak hanya membuat orang pintar tapi juga membuat mereka baik. 

Kembalinya moral ke pusat perhatian disebabkan oleh kenyataan bahwa 

masyarakat modern semakin harus menghadapi tren yang mengganggu 

keduanya di dalam sekolah, dan di masyarakat luas. 

 Seperti yang dipaparkan Angela Chi-Ming Lee dalam menelaah 

perkembangan pendidikan moral di Taiwan. Ia mengungkapkan beberapa 

strategi yang dapat dilakukan dalam pendidikan perkembangan moral, seperti 

memfasilitasi pemikiran kritis, nilai-nilai kewarganegaraan dan berbagai 

pendekatan pengajaran.
12

 Selain itu, penelitian yang dilakukan Wen Grace Shu 

                                                           
11

 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2014), 174. 
12

 Angela Chi-Ming Lee, ―Changes and challenges for moral education in Taiwan‖, Journal 

of Moral, Education, 33: 4, 575 — 595, 2010 
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pada pendidikan di China. Wen Grace Shu mengungkapkan bagaimana 

memecahkan masalah sistem pendidikan serta meningkatkan perkembangan 

moral anak-anak China yaitu dengan memperkenalkan dan menganalisis 

aktivitas psikologi ke dalam kurikulum pendidikan.
13

 

 Pemaparan pendidikan dari Negara yang disebutkan diatas 

menunjukkan bahwa sekolah telah dilihat sebagai lembaga untuk 

mempersiapkan anak-anak untuk hidup, baik secara akademis dan sebagai 

agen moral di masyarakat agar mampu menjadi warga bermoral, anak-anak 

perlu diberi kesempatan untuk belajar nilai-nilai moral. Sekolah harus 

mempromosikan hal tersebut, tidak hanya dalam kurikulum pelajaran akan 

tetapi juga dalam kegiatan ekstrakulikuler. Sekolah dasar adalah tempat yang 

tepat untuk mengajar siswa tentang karakter yang baik dan moralitas. Melalui 

pendidik sosial di sekolah nantinya dapat membantu siswa berkembang nilai 

sosial positif, sikap dan perilakunya. Hal tersebut tidak dapat diwujudkan 

dengan pembinaan di dalam kelas saja. Akan tetapi lebih dari itu, di luar kelas 

juga penting salah satunya melalui kegiatan ekstrakulikuler. 

 Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan 

di sekolah yang dilakukan di luar kelas. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 mengenai Ekstrakurikuler 

Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa kegiatan  ekstrakurikuler adalah 

kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar 

kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, dibawah bimbingan dan 

                                                           
13

 Wen Grace Shu, The Analysis of Moral Education in China and its Effect on Chinese Childewrn’s 

Moral Development, Senior Projects Spring 2016. http://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2016/368 

http://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2016/368
http://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2016/368
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pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, 

bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta 

didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
14

 

 Berdasarkan penelitian Helen L. Brown-Liburd dan Barbara M. 

Porco, dengan menerapkan teori-teori psikologi Kohlberg dan Rest, serta 

mengeksplorasi literatur yang ada dalam menyelidiki faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan moral kognitif melalui wacana mengenai 

faktor-faktor kontribusi kegiatan kelas eksternal pada pengembangan 

pertumbuhan moral siswa akuntansi menunjukkan bukti bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler memiliki dampak positif pada pengembangan etika akuntan 

masa depan di mana kegiatan ini mempersiapkan mereka untuk memasuki 

industri dengan integritas, moral, dan pemahaman yang kuat dari etika 

profesional.
15

 

 Bahkan penelitian Saule A. Sadykovaa dan lainnya tentang pengaruh 

kegiatan ekstrakurikuler dalam perkembangan moral anak juga 

mengungkapkan kemungkinan adanya pengaruh tersebut. Saule menyatakan 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler memiliki serangkaian peluang tertentu dalam 

pembentukan spiritual dan moral identitas siswa karena a) terintegrasi dalam 

konten, teknologi dan memberikan pengayaan bersama standar etika spiritual 

dari subjek; b) masalah penggunaan teknologi kemanusiaan, inisiasi refleksi 

                                                           
14

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. No 62 tahun 2014 Tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah 
15

 Helen L. Brown-Liburd and Barbara M. Porco, ―It‘s What‘s  Outside  that  

Counts:  Do Extracurricular Experiences Affect the Cognitive Moral Development of 

Undergraduate Accounting Students?‖, Journal Issues in Accounting Education Vol. 26, No. 2 

DOI: 10.2308/iace-10022, 2011 pp. 439–454 
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dari aktivitas sendiri subjek berdasarkan tanggung jawab, hati nurani, 

kejujuran, saling pengertian, belas kasihan; c) mempromosikan inklusi aspek 

substansial pembentukan spiritual dan moral kepribadian pada tingkat subyek 

yang dikuasai oleh siswa.
16

 

 Dalam dunia pendidikan di Indonesia, siswa usia sekolah dasar 

memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan di luar kelas. Kelompok ini 

direncanakan tidak hanya untuk pengenalan kebajikan moral, tapi juga untuk 

menumbuhkan suasana yang mendukung dan menggembirakan dengan saling 

menguntungkan menghormati. Menurut Karim, melalui atmosfer kegiatan 

ekstrakurikuler siswa diarahkan memiliki karakter yang abadi dan universal 

seperti kejujuran, kedisiplinan, menghargai pluralisme, mempunyai empati 

dan simpati.
17

 

.  Menurut Piaget  dan  Kohlberg, perkembangan moral  pada  anak  

cenderung  berkembang  melalui   rangkaian   urutan   tingkatan tertentu,  

kemampuan untuk berkembang dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain 

tergantung pada hubungan perkembangan kognitif. Teori perkembangan 

kognitif memandang bahwa perkembangan moral tumbuh searah dengan 

perkembangan kognitif secara perlahan-lahan dan berkelanjutan tanpa 

banyak terjadi perubahan yang tiba-tiba.
18

 Dari pendapat di atas dapat 

diartikan bahwa perkembangan moral dapat berkembang sesuai dengan 

                                                           
16

 Saule A. Sadykova, dkk, ―Possibilities of Extracurricular Activities in the Student‘s 

Spiritual and Moral Formation‖, International Journal of Environmental & Science Education, 

Vol. 11, No. 4, 9857-9871, 2016 
17

 Karim, ―Pengaruh keikutsertaan siswa dalam bimbingan belajar dan ekstrakurikuler 

terhadap prestasi belajar Matematika‖, JMP Matematika (IAIN AntasariVol. 1 No. 1, 2013), 2. 
18

 Jhon Piaget, Moral Judgement of The Child, ( New York: Free Press, 1965) 



 
 

10 
 
 

perkembangan kognitifnya. Dengan demikian, perkembangan moral anak 

tidak hanya sekedar melihat dan meniru suatu perilaku moral tetapi juga 

berpikir dan dapat melakukan pertimbangan akan bagaimana perilaku moral 

tersebut. 

 Oleh karena itu, perkembangan kognitif anak juga penting dalam 

perkembangan moralnya. Pada kegiatan ekstrakurikuler salah satunya, 

perkembangan moral anak dapat dilakuakn dengan sebuah pendekatan 

cognitive moral development. Cognitive moral development merupakan 

sebuah pendekatan yang penekanan pada aspek kognitif dan 

perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berfikir aktif 

tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan 

moral. Menurut pendekatan ini, perkembangan moral dilihat sebagai 

perkembangan tingkat berfikir dalam membuat pertimbangan moral, dari 

suatu tingkat yang lebih rendah menuju tingkat yang lebih tinggi.
19

 

 Pengertian di atas  menunjukkan bahwa dengan  adanya  pendekatan 

moral kognitif ini menjadikan peserta didik lebih memahami persoalan yang 

terjadi dari aspek-aspek yang paling sederhana hingga kompleks, sehingga 

dalam mencari solusi persoalan yang adapun juga bisa tepat sesuai dengan 

situasi dan kondisi.Pendekatan moral kognitif juga bisa menjadikan pola pikir 

peserta didik lebih tersistematis dalam menghadapi persoalan-persoalan 

dalam hidupnya.
20

 

                                                           
19

 Mansur Muslich, Pendekatan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 109. 
20

 Sadam Fajar Shodiq, ―Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Penanaman Nilai  Dan 

Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif‖, At-Tajdid, Vol. 1,  No. 1, 2017 
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 Seperti yang dilakukan di MI Ma‘arif Margokaton, Sleman, 

Yogyakarta. Pada salah satu kegiatan ekrtakurikuler yaitu kesenian Badui, 

dalam prosesnya juga menggunakan cognitive moral development. Sebagai 

salah satu ekstrakurikuler baru di MI Ma‘arif Margokaton dan di dunia 

pendidikan pada umumnya, kesenian Badui berawal dari kesenian lokal yang 

dibudidayakan oleh masyaraka dewasa. berdasarkan penelitian Eka 

Septiyanti, mengungkapkan bahwa dalam kesenian Badui mengandung nilai-

nilai pendidikan yang terdiri dari nilai religius, nilai kebersamaan, nilai 

persatuan dan kesatuan, nilai kedisiplinan, nilai estetika, dan nilai tata 

krama.
21

 

 Kesenian tari Badui berawal sebagai alat atau sarana penyebaran 

agama Islam terutama dapat dilihat pada isi syair vokal yang mengiringinya, 

yang banyak menggunakan bahasa Arab, Indonesia, hingga bahasa Jawa yang 

banyak mengambil dari Kitab  Al Barzanji atau Kitab Shalawat Badar berisi 

doa atau pujian terhadap Allah maupun Rasulnya dan sebagian doa-doa yang 

digunakan pada waktu solat.
22  

Syair- syair kesenian Badui berisi ajakan yang 

sesuai dengan etika moral keislaman, karena sesuai dengan kehendak mereka. 

 Dalam kepercayaan agama Islam sendiri, pelembagaan seni 

merupakan fitrah, hal ini karena umat manusia pasti membutuhkan. 

Penyebaran agama Islam dengan cara melembagakan bentuk kesenian  tidak 

                                                           
21

 Eka Septiyanti, Nilai-Nilai Pendidikan dalam Kesenian Badui Al Kasani Ria di Dusun 

Prapak Kulon, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas 

Bahasa dan Seni, UNY, 2015 
22

 Y. Sumandiyo Hadi, Sosiologi Tari: Sebuah Pengenalan Awal, (Yogyakarta: Pustaka, 

2005), 58. 
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menyimpang dari ajaran Islam sendiri.
23

 Sehingga selain sebagai penyebaran 

agama Islam, kesenian tari Badui juga dapat disebut sebagai sarana 

pendidikan ajaran Islam yang terkandung didalamnya yakni nilai yang 

sesuai dengan etika moral keislaman. Nilai yang dimaksud adalah pesan atau 

suatu yang ingin disampaikan sebagai proses pengubahan sikap dan 

tingkah laku seseorang, dan sesuatu tolak ukur yang menjadi dasar untuk 

mengembangkan potensi diri, landasan spiritual untuk mencapai kedewasaan 

baik dalam perilaku maupun kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut  berupa  

moral,  budi  pekerti  serta  pendidikan  ketaqwaan. Nilai-nilai  yang  

terkandung dalam tari merupakan nilai budaya atau nilai hidup yang 

dirasakan dan digambarkan  dengan  media  irama  gerak.
24

 

 Berawal dari tujuan ingin melestarikan kesenian Badui kepada anak-

anak di lingkungan sekolah yang lebih efektif, banyaknya nilai-nilai 

kehidupan berlandaskan Islam yang terkandung dalam kesenian Badui 

membuat pihak sekolah, pembimbing, dan dukungan orang tua memberikan 

harapan akan tersampaikannya nilai-nilai tersebut dalam diri siswa. Sehingga 

siswa tidak hanya lelah akan berlatih tetapi juga mendapatkan manfaat di 

dalamnya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah MI Ma‘arif 

Margokaton, bahwa dengan begitu kami sebagai sekolah melalui 

ekstrakurikuler Badui dapat menjadi salah satu wadah dan sarana dalam 

                                                           
23

 Y. Sumandiyo Hadi, Sosiologi Tari: Sebuah Pengenalan Awal…..., 59. 
24

 Suwaji Bastomi, ―Wawasan Seni Semarang‖, iditerbitkan dalam  IKIP Semarang Press, 

1992, 28. 
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tujuan mengembangkan potensi, membentuk anak berkarakter, dan 

bermoral.
25

  

Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti merasa penting 

melakukan penelitian tentang hasil ―Pengaruh Pelatihan Ekstrakurikuler Badui 

dengan Cognitive Moral Development terhadap Perkembangan Moral Anak 

di MI Ma‘arif Margokaton‖. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh pelatihan ekstrakurikuler Badui dengan cognitive moral 

development terhadap perkembangan moral anak di MI Ma‘arif 

Margokaton? 

2. Pada perkembangan moral mana yang paling berpengaruh setelah 

pelatihan rkstrakurikuler Badui dengan cognitive moral development di 

MI Ma‘arif Margokaton? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
25

 Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan, S. Pd. I, selaku Kepala Sekolah MI Ma‘arif 

Margokaton, Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 05 Januari 2018, pikul 09.15 WIB 
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1. Mengetahui tentang pengaruh pelatihan ekstrakurikuler Badui dengan 

cognitive moral development terhadap perkembangan moral anak di 

MI Ma‘arif Margokaton. 

2. Mengetahui perkembangan moral mana yang paling berpengaruh 

setelah pelatihan rkstrakurikuler Badui dengan cognitive moral 

development di MI Ma‘arif Margokaton. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada 

perkembangan Ilmu Psikologi Pendidikan Islam, Ilmu Bimbingan 

Konseling dan ilmu terkait mengenai pengaruh penggunaan cognitive 

moral development approach terhadap perkembangan moral anak 

melalui ekstrakulikuler badui di MI Ma‘arif Margokaton. Hal ini dapat 

menjadi hasil penelitian pendukung terkait perkembangan moral yang 

saat ini sedang mengalami kemerosostan moral dan terus menjadi 

tujuan utama dalam dunia pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini 

dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

b. Kegunaan Metodologi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk 

penelitian selanjutnya yaitu mengenai studi kuantitatif kuasi 

eksperimen tentang pengaruh penggunaan cognitive moral 

development approach terhadap perkembangan moral anak melalui 
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ekstrakulikuler badui di sekolah. Studi penelitian mengenai kuantitatif 

atau perhitungan statistika untuk mengetahui cakupan penelitian. 

c. Kegunaan Pendidikan 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada 

perkembangan Pendidikan di Indonesia terkait pengembangan moral 

anak melalui kegiatan ekstrakulikuler. Hasil penelitian tentang 

kesenian Badui yang mengandung banyak nilai kehidupan ternyata 

dapat dimanfaatkan dalam perkembangan moral anak dengan 

menjadikannya sebuah ekstrakurikuler di Sekolah. Hal ini dapat 

menjadi hasil penelitian pendukung terkait perkembangan moral yang 

saat ini sedang mengalami kemerosotan dan terus menjadi tujuan 

utama dalam dunia pendidikan, dengan mengajarkan kesenian daerah 

dengan nilai yang terkandung didalamnya kepada para siswa. 

Sehingga dapat menjadi sarana dan jembatan baru dalam proses 

pendidikan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti menggunakan beberapa 

kajian pustaka untuk melakuakn penelitian ini berdasarkan penelitian 

sebelumnya yaitu: 

Kajian pertama adalah jurnal dengan judul ―Pendekatan Cognitive 

Moral Sebagai Kerangka Pengembangan Bahan Ajar PPkn di Sekolah Dasar‖. 

Oleh tiga peneliti yaitu Yogi Prihandoko, St. Y. Slamet, dan Winarno pada 
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jurnal Kependidikan Volume 1, Nomor 2, 2017, Magister Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret, Jawa Tengah yang menjelaskan dan menemukan bahwa proses 

pelaksanaan pembelajaran PPKn belum merepresentasikan pendidikan moral, 

guru tidak melaksanakan pembelajaran moral yang terencana dan sistematis 

dalam pembelajaran PPKn, pengetahuan siswa tentang moral rendah dan buku 

tematik Kurikulum 2013 tidak menguraikan materi tentang moral. Oleh karena 

itu, pendekatan cognitive moral melalui cerita dilema relevan sebagai solusi 

pengembangan bahan ajar PPKn untuk membelajarkan moral di sekolah 

dasar.
26

 

Kajian kedua adalah jurnal dengan judul ―Pengaruh Dongeng dan 

Komunikasi Terhadap Perkembangan Moral Anak Usia 7-8 Tahun‖ oleh 

Pupung Puspa Ardini pada jurnal Pendidikan Anak, Volume 1, Edisi 1, 2012.  

PAUD FIP Universitas Negeri Gorontalo.  Yang menyimpulkan dalam 

penelitiannya bahwa (1) perkembangan moral anak-anak 7-8 tahun yang 

diberikan kisah fantasi modern lebih tinggi dari perkembangan moral yang 

diberikan cerita rakyat tradisional, (2) terdapat interaksi antara dongeng 

dengan kemampuan komunikasi melalui perkembangan moral anak-anak 7-8 

tahun, (3) perkembangan moral anak-anak 7-8 tahun yang memiliki 

komunikasi yang lebih tinggi dan kisah fantasi yang diberikan modern lebih 

tinggi dibandingkan kelompok anak yang diberi cerita rakyat tradisional , (4) 

                                                           
26

 Yogi Prihandoko, St. Y. Slamet, dan Winarno, ―Pendekatan Cognitive Moral Sebagai 

Kerangka Pengembangan Bahan Ajar Ppkn Di Sekolah Dasar‖, Jurnal Kependidikan Vol. 1, No. 2, 

Magister PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, 

2017 
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perkembangan moral anak-anak 7-8 tahun yang memiliki komunikasi yang 

lebih rendah dan diberikan yang modern kisah fantasi yang sama dengan 

kelompok anak yang diberi cerita rakyat tradisional.
27

 

Kajian ketiga adalah skripsi dari peneliti Melinda Dhinaty Gularso. 

Universitas PGRI Yogyakarta  dengan judul skripsi ―Ekstrakurikuler 

Pendidikan Seni Tari untuk Penanaman Budi Pekerti Siswa di SD Negeri 

Keputran A Yogyakarta‖. Melinda Dhinaty Gularso selaku peneliti 

menemukan hasil penelitiannya kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 

Keputran A Yogyakarta dapat menanamkan budi pekerti antara lain budi 

pekerti disiplin, budi pekerti sabar, budi pekerti mandiri, budi pekerti ikhlas, 

budi pekerti rajin, budi pekerti bertanggung jawab, budi pekerti bersemangat, 

budi pekerti percaya diri, budi pekerti sopan santun, budi pekerti sikap 

hormat, budi pekerti menghargai sesama, budi pekerti ramaH tamah, serta 

budi pekerti kasih sayang.
28

 

Kajian keempat adalah jurnal dengan judul ―Nyanyian Sebagai 

Metode Pendidikan Karakter Pada Anak‖ oleh Rini Lestari pada Prosiding 

Seminar Nasional Psikologi Islami, Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode 

bernyanyi dianggap lebih tepat  bagi anak-anak dibandingkan dengan 

ceramah biasa, karena terkesan gembira dan tidak membosankan. Jika 

nyanyian tersebut sering dinyanyikan dan didengarkan diharapkan dapat 

                                                           
27

 Pupung Puspa Ardini, ―Pengaruh Dongeng dan Komunikasi Terhadap Perkembangan 

Moral Anak Usia 7-8 Tahun”, jurnal Pendidikan Anak, PAUD FIP Universitas Negeri Gorontalo 

Vol. 1, Edisi 1, 2012. 
28

 Melinda Dhinaty Gularso, ―Ekstrakurikuler Pendidikan Seni Tari untuk Penanaman Budi 

Pekerti Siswa di SD Negeri Keputran A Yogyakarta‖, Sripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2017. 



 
 

18 
 
 

mensugesti dan mengajak anak-anak untuk memiliki karakter seperti dalam 

makna nyanyian tersebut. Oleh karena itu dalam rangka mendidik karakter 

anak maka metode nyanyian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif.
29

 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dibaca dan ditelaah oleh 

peneliti, banyak pandangan tentang penanaman nilai baik dalam pendidikan 

seperti karakter, budi pekerti, dan salah satunya adalah moral. Penanaman 

nilai-nilai apa saja dalam pendidikan dan penjabaran proses pendidikan moral 

dari berbagai jenjang pendidikan pada hasil penelitian membuktikan bahwa 

satuan pendidikan masih menjadi proyek jangka panjang dalam membentuk 

moral anak baik secara formal dalam proses pembelajaran maupun dalam 

kegiatan nonformal seperti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kesenian 

dan lainnya. Akan tetapi, dari semua hasil penelitian hanya mewakili 

sebagian kecil dari bagaiamana perkembangan moral tersebut dilakukan di 

berbagai daerah. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu terletak pada pemilihan variable yang diangkat, subjek dan 

lokasi, serta perbedaan pada metode pengambilan data dan alat ukur yang 

digunakan. Pada penelitian ini, perkembangan moral anak pada tahap awal 

dilihat melalui hasil pretest untuk memahami perubahan yang terjadi pada 

perkembangan moral anak setelahnya. Oleh karena itu, penelitian ini 

mencoba mengisi dan melengkapi berbagai macam proses perkembangan 

                                                           
29

 Rini Lestari, ―Nyanyian Sebagai Metode Pendidikan Karakter Pada Anak‖, Prosiding 

Seminar Nasional Psikologi Islami, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013 



 
 

19 
 
 

moral dengan menyajikan hasil pengaruh dari cognitive moral development 

approach melalui ekstrakulikuler badui pada perkembangan moral anak di 

Indonesia khususnya di MI Ma‘arif Margokaton, Seyegan, Sleman, 

Yogyakarta. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Cognitive moral development approach merupakan salah satu 

pendekatan yang memberikan penekanan pada aspek kognitif dalam 

perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berfikir aktif 

tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan 

moral. Menurut pendekatan ini, perkembangan moral dilihat sebagai 

perkembangan tingkat berfikir dalam membuat pertimbangan moral, dari 

suatu tingkat yang lebih rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. 

Melalui kegiatan ekstrakurikuler Badui dengan cognitive moral 

development approach bertujuan untuk dapat memberikan nilai-nilai moral 

yang terkandung dalam kesenian Badui dalam meningkatkan taraf berpikir 

anak agar berperilaku sesuai dengan tahap perkembangan moralnya. 

Berdasarkan kajian tersebut, maka dalam penyususnan penelitian ini peneliti 

mengajukan anggapan dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 
Perkembangan Moral 

Anak 

Ekstrakurikuler 
Badui 

Cognitive Moral 
Development 
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F. Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa penggunaan cognitive moral 

development approach melalui ekstrakulikuler Badui mempengaruhi 

perkembangan moral anak di MI Ma‘arif Margokaton, Yogyakarta melalui 

sesi-sesi kegiatan yang diturunkan dari teori variable bebas bersama materi 

yang terdapat dalam ekstrakurikuler badui dimana hasil penelitian terhadap 

perkembangan moral mana yang berkembang pada per-individu akan 

terungkap melalui evaluasi aktif pada setiap sesi-sesi kegiatan penelitian 

eksperimen. 

 

G. Sistematika pembahasan 

Penelitian ini membahas mengenai pendahuluan sebagai latar 

belakang masalah munculnya ketertarikan peneliti melakukan penelitian yang 

kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, peneliti 

melakukan kajian pustaka terhadap beberapa penelitian yang pernah diteliti 

oleh peneliti sebelumnya melalui berbagai referensi pemenilitian seperti 

jurnal bahkan skripsi dan tesis. Peneliti melakukan kajian mengenai 

perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai variable-

variabel penelitian yang juga dipilih untuk penelitian. Secara sistemik 

penelitian ini melihat perkembangan anak pada usia awal dilihat 

menggunakan hasil pretest yang kemudian melalui eksperimen ada sebuah 

proses perubahan yang ditunjukkan dalam hasil posttest akan terlihat adanya 
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sebuah perkembangan moral pada anak. Peneliti menganalisis pentingnya 

dilakukan penelitian ini dan proses pengumpulan serta pengolahan data. 

Peneliti akan menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan perhitungan 

statistika Statistical Package for Social Solution (SPSS) 22  for Windows. 



100 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil nilai pre-test 

dan nilai post-test mengalami perbedaan yang signifikan. Hal ini dibuktikan 

oleh perbedaan nilai rata-rata yang diperoleh pada akhir perlakuan atau post-

test yaitu 37,28 sementara nilai rata-rata pada pre-test yaitu 31,04 dengan 

selisih nilai rata-rata yaitu 6,24. Kemudian berdasarkan uji analisis faktor 

terhadap perkembangan moral siswa menunjukkan bahwa pelatihan 

ekstrakurikuler Badui dengan cognitive moral development dapat 

mengembangkan moral pada moral hati nurani, kontrol diri, dan keadilan 

yang lebih baik secara signifikan. Dengan demikian, pelatihan ekstrakurikuler 

Badui dengan cognitive moral development dapat dijadikan salah satu sarana 

sebagai strategi dalam meningkatkan perkembangan moral anak lebih khusus 

pada moral hati nurani, kontrol diri, dan keadilan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka  peneliti mengajukan beberapa saran antara lain: 

1. Bagi Instansi terkait 

Sebagai instansi pendidikan, sangat penting menjalankan tujuan 

utama yaitu mendidik anak. Memberikan fasilitas baik segi pendidik 

maupun prasarananya bentuk mewujudkan tujuan pendidikan. Bagi pihak 

sekolah, kegiatan ekstrakurikuler Badui telah memberikan sarana baru 
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dalam terwujudnya salah satu tujuan pendidikan. yaitu perkembangan 

moral anak. Berdasarkan penelitian ini, pelatihan ekstrakurikuler Badui 

dengan cognitive moral development menjadi lebih efektif. Hal tersebut 

tentulah harus mendapat perhatian dari seluruh pihak yang terkait untuk 

dapat mempertahankan dan meningkatkan berbagai program pendidikan 

yang telah ada. Sebagai ekstrakurikuler yang masih baru, ekstrakurikuler 

Badui telah membuktikan bahwa kesenian tradisional tetap dapat 

dilestarikan tanpa menghilangkan nilai-nilai didalamnya. Oleh karena itu, 

tentunya perlu dikembangkan tidak hanya di dalam lingkup sekolah 

sendiri tetapi nantinya dapat dijadikan contoh dan penggerak bagi 

sekolah-sekolah lain demi kemajuan pendidikan Indonesia. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Perkembangan moral anak merupakan topik penelitian yang hingga 

kini masih terus dikembangkan khususnya penelitian dalam dunia 

pendidikan. Berbagai bentuk penelitian tentang perkembangan moral 

telah ada sebelumnya dengan dikaitkan oleh beberapa variabel seperti  

metode pembelajaran, materi pelajaran, motivasi guru, dan berbagai 

bentuk kegiatan sekolah. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih 

banyak mengkaji sumber referensi yang mendukung penelitian tentang 

topik ini dengan berbagai metode yang dapat digunakan. Selain itu, 

peneliti selanjutnya diharapkan memperhatikan keterbatasan pada 

peelitian ini sehingga nantinya dapat diperbaiki dan lebih memperhatikan 

segala proses agar tidak terjadi hal yang sama . 
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