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Kata kunci : Penanaman Nilai Moral Anak, Keluarga Nelayan  

Moral adalah hal yang paling penting bagi seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara, karena moral yang tegas pasti dan tidak berubah 

karena keadaan, tempat dan waktu. Moral merupakan cerminan dari kehidupan 

manusia yang membedakan dirinya dengan hewan. Maka dari itu betapa 

pentingnya nilai moral dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hubungan 

secara konkrit serta dapat bekerja sama dengan manusia lainnya, atau dengan kata 

lain kehidupan manusia dalam bermasyarakat tak bisa lepas dari keberadaan 

moral. Penanaman nilai-moral yang dilakukan orang tua bertujuan agar anak 

selalu berbuat kebaikan dan mencegah kesalahan yang dapat menghasilkan 

penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Penanaman nilai-moral tersebut 

dilakukan di lingkungan keluarga sebagai pendidikan informal. Hal demikian itu 

juga diterapkan di dalam keluarga nelayan di Dukuh Tanjungsari Kelurahan 

Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Terkait dengan hal 

tersebut terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu: 

1)Bagaimanakah pelaksanaan penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga 

nelayan?, 2) Siapakah yang paling berperan dalam penanaman nilai-moral pada 

anak dalam keluarga nelayan?,  3) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam 

penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga nelayan?, dan 4) Hambatan apa 

sajakah yang dialami dalam penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga 

nelayan?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga 

nelayan, 2) Untuk mengetahui siapa yang paling berperan dalam penanaman nilai-

moral pada anak dalam keluarga nelayan, 3) Untuk mengetahui faktor apa sajakah 

yang mempengaruhi dalam pelaksaan penanaman nilai-moral pada anak dalam 

keluarga nelayan, dan 4) Untuk mengetahui hambatan apa sajakah yang dialami 

dalam penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga nelayan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengambil lokasi 

di Dukuh Tanjungsari Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten  

Pemalang fokus penelitian yaitu: 1) Pelaksanaan penanaman nilai-moral pada 

anak dalam keluarga nelayan, 2) Pihak yang berperan dalam proses penanaman 

nilai-moral pada anak dalam keluarga nelayan, 3) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaan penanaman nilai-moral pada anak dalam 

keluarga nelayan, dan 4) Hambatan dalam penanaman nilai-moral pada anak 

dalam keluarga nelayan. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari Orang tua, 

anak dan anggota keluarga yang lain di Dukuh Tanjungsari Kelurahan Sugihwaras 

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sebagai sumber data primer dan 
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berbagai literatur-literatur atau penelitian-penelitian terdahulu dan sumber bacaan 

lainnya sebagai sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis terhadap data hasil 

penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 

bahwa: 1) Penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga nelayan di Dukuh 

Tanjungsari Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang 

sudah cukup baik, hal ini terbukti dari segi penanaman nilai agama kepada anak 

yang dapat dilihat dari madrasah di desa yang tiap sore banyak diikuti oleh anak-

anak, hal tersebut menjadikan anak nelayan mengerti tentang materi-materi 

keislaman secara mendalam sedangkan dari segi penanaman nilai-sosial sudah 

cukup baik hal itu dapat dilihat dari anak-anak nelayan sering membantu 

temannya jika membutuhkan bantuan dan anak nelayan sering diajak oleh orang 

tuanya untuk menjenguk tetangga yang sakit hal ini bertujuan agar anak mengerti 

tentang pentingnya rasa peduli terhadap sesama. 2) Pihak yang berperan dalam 

penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga nelayan di Dukuh Tanjungsari 

Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang adalah semua 

anggota keluarga nelayan dan orang terdekat dari keluarga nelayan. Alasan orang 

tua menitipkan anak mereka kepada orang terdekat karena selain anak-anak 

merasa lebih nyaman dengan orang-orang yang sudah dikenalnya, orang tua 

nelayan yakin dan percaya bahwa orang terdekat tersebut akan mengajarkan 

kebaikan pada anak mereka. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga nelayan di Dukuh Tanjungsari 

Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang adalah faktor 

lingkungan karena lingkungan pergaulan akan sangat mempengaruhi perilaku 

anak. 4) Hambatan Dalam penanaman nilai-moral pada anak dalam keluarga 

nelayan di Dukuh Tanjungsari Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang adalah motivasi dari dalam diri anak nelayan itu sendiri, 

selain itu hambatan lainnya dalam penanaman nilai-moral anak adalah pesatnya 

ilmu pengetahuan, arus globalisasi dan canggihnya teknologi. Salah satu 

kecanggihan teknologi yang dapat mempengaruhi perilaku anak adalah televisi. 

Televisi membuat anak menjadi malas belajar dan tidak mengenal waktu.  

Terkait dengan hasil penelitian ini, maka penulis dapat mengajukan saran: 

1) Hendaknya orang tua nelayan setelah pulang dari bekerja dan pada saat  

berkumpul dengan anak sebaiknya memanfaatkan waktu yang ada secara 

maksimal untuk mengasuh dan mendidik anak, Hal ini dilakukan agar orang tua 

dapat mengetahui perkembangan moral pada anaknya.  2) Anak seharusnya patuh 

atas anjuran dan saran dari orang tua karena Orang tua selalu memberikan 

pengertian dan pengarahan kepada anak agar anaknya tidak terjebak oleh 

perbuatan-perbuatan yang tidak baik. 
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