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Nilai keutamaan moral merupakan nilai moral yang mendasari kemantapan 

pribadi manusia, yaitu manusia yang memiliki kekuatan moral sebagai pribadinya. 

Membuat manusia memiliki alasan-alasan moral yang memberikan jawaban atas 

kritik-kritik yang dilontarkan kepada pilihan moralnya. Permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu (1) Bagaimana interaksi antara orang tua dengan remaja 

sebagai upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada remaja, (2) Hambatan 

apa sajakah yang ditemui dalam upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral 

pada remaja, (3) Bagaimana bentuk internalisasi nilai-nilai keutamaan moral oleh 

remaja. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi 

penelitian adalah asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. Fokus penelitian ini 

adalah (1) Bentuk interaksi antara orang tua dengan remaja dalam keluarga TNI-

AD sebagai upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral, (2) Hambatan yang 

ditemui dalam penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada remaja, (3) Bentuk 

internalisasi nilai-nilai keutamaan moral oleh remaja. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai keutamaan 

moral  oleh orang tua kepada remaja telah dilakukan secara komprehensif melalui 

metode pendekatan pendidikan moral mencangkup dimensi normatif, dimensi 

sosial, dan dimensi spiritual dalam bentuk komunikasi langsung berupa sharing 

serta pemberian nasehat, dan komunikasi tidak langsung dalam bentuk pemberian 

teladan dan bermain peran (simulasi). Hambatan dalam penanaman nilai-nilai 

keutamaan moral pada remaja utamanya dikarenakan ego dari remaja itu sendiri, 

sedang pola asuh, lingkungan tempat tinggal, dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tidak menjadi hambatan. Bentuk internalisasi nilai-

nilai keutamaan moral oleh remaja telah dilakukan dengan cukup baik sesuai 

dengan nilai-nilai keutamaan moral yang berdasar Pancasila, terutama 

kedisiplinan dalam hal menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaan, kesediaan remaja untuk bertanggungjawab, dan kemandirian moral 

remaja dalam memandang fenomena yang ada dengan memunculkan pandangan 

moralnya sendiri. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1) Interaksi antara orang tua dengan 

remaja sebagai upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral dilakukan dalam 

bentuk komunikasi langsung berupa pemberian nasehat serta sharing, dan 

komunikasi tidak langsung berupa pemberian teladan dan bermain peran 

(simulasi), (2) Faktor penghambat dalam proses penanaman nilai-nilai keutamaan 
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moral pada remaja terdapat pada ego remaja itu sendiri sebagai faktor internal, 

sedang pola asuh dari orang tua sebagai faktor internal lainnya, lingkungan tempat 

tinggal, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai faktor 

eksternal tidak menjadi hambatan, (3) Internalisasi nilai-nilai keutamaan moral 

oleh remaja telah dilakukan dengan cukup baik. Nilai-nilai keutamaan moral yang 

ditanamkan pada remaja dalam tataran kognitif, pengetahuan, dan pengertian telah 

mereka terima dan pahami. Tetapi, ada sebagian remaja yang belum sepenuhnya 

menyikapi dan melaksanakan dengan baik nilai-nilai keutamaan moral yang 

diterimanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Saran dari penelitian ini yaitu (1) Bagi orang tua hendaknya mengajarkan 

bahwa perilaku mencontek tidak sebaiknya dilakukan, (2) Orang tua sebaiknya 

tidak berfokus pada kemampuan paedagogik remaja saja, melainkan juga pada 

kemampuan psikomotorik remaja, (3) Bagi remaja hendaknya belajar menghargai 

kemampuan diri sendiri dan lebih bersungguh-sungguh untuk belajar sehingga 

tidak mencontek saat ulangan, (4) Remaja hendaknya dapat meredam egonya 

untuk lebih mendengarkan dan menjalankan nasehat orang tua demi kebaikan 

dirinya, (5) Bagi remaja supaya mengenali potensi diri sendiri, sehingga dapat 

menjadi nilai tambah untuk remaja ketika potensi itu dikembangkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan lingkungan terpenting dalam kehidupan seorang 

manusia, dimana keluarga menjadi agen sosialisasi pertama dan utama sebagai 

salah satu fungsi pranata sosial. Selain sebagai pemberi rasa aman, peran orang 

tua di dalam keluarga dituntut pula dapat memberikan pendidikan yang 

nantinya akan mempengaruhi perilaku dan pola berfikir anak di masa dewasa. 

Mulai dari sikap mental, sosilalisasi dalam masyarakat, hingga terkait etika 

juga norma sosial kehidupan yang ada di dalam masyarakat. 

Tanggung jawab keluarga dalam memberikan pendidikan sikap dan 

perilaku hendaknya dilandasi dengan beberapa aspek, diantaranya rasa saling 

menyayangi dan mengasihi dari orang tua kepada anak, dari kakak kepada 

adik, dan berlaku pula sebaliknya. Adapun aspek lainnya ialah sikap 

keterbukaan yang nantinya akan membuat adanya kedekatan di antara tiap-tiap 

anggota keluarga sehingga komunikasi yang baik akan terbentuk. Hal ini akan 

menjadikan proses sosialisasi dan transformasi  nilai di dalam keluarga 

terselenggara dengan baik. Hubungan yang timbul merupakan hubungan timbal 

balik yang menjadikan tidak adanya dominasi berlebihan dari orang tua 

terhadap anak, kakak terhadap adik, maupun sebaliknya. 

Kehangatan dan keharmonisan keluarga menjadi faktor yang paling 

mendominasi tingkat keberhasilan transformasi nilai dari dalam keluarga.
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Peran kasih sayang menimbulkan adanya kesadaran akan taggung 

jawab orang tua untuk memberikan pendidikan dan pola asuh yang terbaik 

untuk anak-anak mereka, dengan harapan kelak anak-anak mereka menjadi 

manusia yang tidak hanya mampu memberi manfaat terhadap dirinya sendiri, 

melainkan juga terhadap orang lain dan lingkungannya. 

Keluarga sendiri terdiri dari apa yang dinamakan sebagai keluarga 

batih (inti), yaitu keluarga yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-

anak, sedang keluarga yang lebih luas adanya dinamakan keluarga konjugnal. 

Setiap keluarga memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda. Ada yang 

berlatarbelakang sebagai keluarga petani, nelayan, pedagang, PNS, guru, 

maupun militer. Setiap latar belakang sosial yang dimiliki pastinya juga 

memberikan perbedaan dalam hal pendidikan dan pola asuh di dalam keluarga. 

Keluarga TNI merupakan salah satu keluarga yang terbentuk dari 

adanya latarbelakang pekerjaan orang tua yang menjadi seorang anggota 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan 

Udara, maupun TNI Angkatan Laut. Seorang anggota TNI yang telah menikah 

akan mendapatkan sebuah hunian sebagai tempat tinggal atau biasa disebut 

sebagai rumah dinas. Terbentuk sebagai sebuah kesatuan hidup bermasyarakat 

yang berada di dalam lingkungan perumahan atau asrama militer. Dengan 

begitu, keadaan lingkungan yang terbentuk ialah dominasi sikap kemiliteran, 

sebagai pembawaan dari lingkungan keluarga dan dari kondisi sosial 

masyarakat tempat mereka bersosialisasi. 
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Remaja menjadi tahap penting dalam kehidupan manusia, di mana 

peran orang tua dan keluarga sangat dubutuhkan untuk mampu mengawal 

mereka menuju manusia dewasa yang seutuhnya. Saat remaja faktor yang 

cenderung menghegemoni ialah lingkungan, di mana kawan sepermainan dan 

juga kelompok sosial dari lingkungan tempat ia berada memberikan lebih 

banyak suntikan nilai dibandingkan yang mampu diberikan oleh keluarga. Hal 

ini tentu memberikan efek yang meminimalisir peran keluarga di dalam 

usahanya membentuk mereka menjadi manusia utama sebagaimana yang 

diharapkan. 

Sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa, 

remaja dituntut untuk dapat bertindak lebih “matang” dalam menyikapi 

berbagai permasalahan pribadi terkait perannya sebagai makhluk individu 

maupun permasalahan kemasyarakatan terkait perannya sebagai makhluk 

sosial. Timbulnya ketidakstabilan emosi dan passion akibat pengaruh hormon 

pada usia remaja, mengharuskan adanya suatu pola pendidikan moral yang 

dikhususkan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan moral terhadap 

remaja dalam menentukan setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan begitu, 

usia remaja merupakan usia di mana sangat dibutuhkan adanya pengawasan 

dan kontrol oleh orang dewasa, terutama ialah orang dewasa yang ada di dalam 

keluarga. Orang dewasa yang dimaksud terutama ialah ayah dan ibu, 

setelahnya bisa saudara laki-laki maupun perempuan remaja yang usianya lebih 

tua. 
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Ada berbagai perilaku remaja yang timbul sebagai reaksi dirinya atas 

penerimaan nilai yang berasal dari lingkungannya. Perlu diketahui memang, 

tidak semua pengaruh yang berasal dari luar adalah negatif, banyak di antara 

pengaruh itu merupakan pengaruh positif, sebagai bentuk transformasi dari 

nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Di sinilah peran keluarga 

sangat dibutuhkan. Pengawasan dan pemberian “filter” akan nilai yang 

diperoleh dari lingkungan sang remaja menjadi tugas penting orang tua dan 

juga sesama anggota keluarga. Salah satu  nilai terpenting yang harus dimiliki 

manusia ialah “nilai keutamaan” moral. Di mana nilai keutamaan moral yang 

terinternalisasi dalam diri, akan menjadikan seseorang memiliki panduan moral 

untuk mengarahkan etika keutamaan dalam dirinya. Yaitu pembawaan atau 

watak manusia yang melatarbelakangi setiap manusia dalam melakukan suatu 

perbuatan atau tindakan tertentu. Sehingga apa yang dilakukan merupakan 

tindakan-tindakan yang secara moral adalah benar, dan sesuai dengan nilai 

serta norma yang ada di dalam keluarga maupun masyarakat, serta memberikan 

orientasi bagaimana dan kemana manusia harus melangkah dalam menjalani 

hidup. 

Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan hendaknya 

dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang secara moral adalah diperbolehkan. 

Tidak melakukan suatu tindakan jika secara substansial menyimpang dari 

falsafah moral. Berperilaku sebagaimana “nilai kebaikan” yang ada di dalam 

masyarakat dan mematuhi segala norma yang ada, menjadi kewajiban semua 

manusia. Oleh karena itu perlu adanya pengahayatan nilai moral secara murni 
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dan konsekuen guna menjadikan manusia tidak hanya bermoral namun juga 

memiliki “etika” dalam menentukan moralitas di dalam dirinya. 

Akhir-akhir ini perilaku menyimpang dari remaja sering kali ditemui 

di berbagai tempat. Perilaku ini “notabene” dilakukan oleh  mereka yang masih 

dalam masa belajar di sekolah. Selain dari faktor eksternal, terdapat faktor 

internal yang juga mempengaruhi setiap perilaku remaja. Keluarga diharapkan 

mampu menjadi “sekolah” yang tidak hanya mengajarkan nilai baik dan buruk, 

yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan, melainkan juga harus dapat menjadi 

“polisi” yang mampu memberikan perlindungan, penerangan, dan sanksi 

terhadap anggota keluarga yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan 

nilai-nilai kebaikan. Meski kadangkala fungsi ini tidak dijalankan dengan baik 

oleh setiap keluarga. Terlepas dari bagaimana pendidikan moral di dalam 

keluarga, hendaknya setiap keluarga mampu menjadi “sumber” belajar utama 

dalam memaknai nilai dan norma, agar remaja dan anggota keluarga lainnya di 

dalam setiap perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

tidak hanya berdasar subyektifitas pribadi masing-masing.  

Setiap keluarga memiliki caranya masing-masing dalam memberikan 

pendidikan terkait upayanya dalam menumbuhkan internalisasi nilai moral 

kepada masing-masing anggota keluarga, di mana salah satu  diantaranya ialah 

apa yang disebut sebagai “nilai-nilai keutamaan” moral. Yang terdiri dari  

kejujuran, otentik, tanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, 

kerendahan hati, dan realistis-kritis.  Tak terkecuali keluarga yang memiliki 

kepala keluarga dengan latar belakang profesi sebagai anggota TNI Angkatan 
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Darat. Kesan militer yang “disiplin dan tegas” sedikit banyak menimbulkan 

berbagai persepsi tentang pola pendidikan nilai di dalam keluarganya. 

Bagaimana suatu penanaman nilai dapat disampaikan dengan baik kepada 

setiap anggota keluarga, terutama remaja, khususnya remaja dalam keluarga 

TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. Serta perilaku seperti 

apa yang nantinya diharapkan terlihat sebagai “manifestasi” nilai keutamaan 

yang diberikan kepada remaja, sehingga remaja dapat berfikir rasional tentang 

moral dan merefleksikan secara kritis nilai tersebut dalam sikap dan 

perilakunya terkait hakekat manusia sebagai makhluk monodualis. Mengerti 

akan hal apa yang mendasari moral manusia mengharuskan seseorang 

bertindak atau melakukan sesuatu, serta mengapa seseorang melakukan atau 

bertindak sesuatu.  

Hal seperti ini yang mendorong penulis untuk mengetahui lebih 

mendalam lewat penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk tulisan 

skripsi yang berjudul, “Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan Moral pada 

Remaja dalam Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten 

Kebumen”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah interaksi antara orang tua dengan remaja dalam keluarga 

TNI-AD sebagai upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada 

remaja di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen? 

2. Hambatan apa sajakah yang ditemui dalam upaya penanaman nilai-nilai 

keutamaan moral pada remaja dalam keluarga TNI-AD di Asrama Depo 

Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan 

Gombong Kabupaten Kebumen? 

3. Bagaimanakah bentuk internalisasi nilai-nilai keutamaan moral oleh 

remaja keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

dalam kehidupan sehari-hari? 

C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi antara orang tua dengan remaja dalam keluarga 

TNI-AD sebagai upaya internalisasi nilai-nilai keutamaan moral pada 

remaja di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. 

2. Mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam upaya penanaman 

nilai-nilai keutamaan moral pada remaja dalam keluarga TNI-AD di 

Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. 
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3. Mengetahui bentuk internalisasi nilai-nilai keutamaan moral oleh remaja 

keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan positif mengenai 

pentingnya nilai-nilai keutamaan pada remaja yang berhubungan 

dengan Ilmu Sosial, khususnya dengan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

b. Sebagai dasar untuk peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Remaja 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

pentingnya nilai-nilai keutamaan untuk dimiliki remaja, sebagai 

salah satu upaya membentuk pribadi bermoral yang unggul dan 

santun. Mampu memposisikan diri dengan baik di dalam lingkungan 

sosial, dengan tetap mempertahankan  keutamaan yang dimiliki. 

Menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan, dan berupaya 
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mengaktualisasikan dirinya melalui perilaku positif yang 

ditunjukkan. 

b. Bagi Keluarga TNI-AD 

Agar keluarga TNI-AD memberikan transformasi nilai-nilai 

dengan pola dan interaksi yang lebih demokratis, tidak terkesan 

keras namun tetap disiplin. Menanamkan segala hal yang berkaitan 

dengan nilai-nilai keutamaan dalam suatu contoh tindakan konkret, 

bukan hanya berupa konsep indoktrinasi seperti yang diterimanya 

sebagai anggota militer, kaitannya dengan norma-norma yang 

berlaku di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. 

c. Bagi Masyarakat 

Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai 

pentingnya penanaman nilai-nilai keutamaan pada remaja di dalam 

keluarga sebagai upaya pengawasan dan kontrol terhadap tindakan 

dan perilaku remaja terkait perananannya sebagai makhluk individu 

dan sebagai anggota dari kelompok masyarakat. Sehingga remaja 

memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam hidup. 

E. Batasan Istilah 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan cara memandang serta 

menghadapi permasalahan yang ada dalam proposal ini perlu ditekankan 

istilah yang berkaitan dengan judul yang ditetapkan. Penegasan istilah 

dimaksudkan untuk menghindari segala bentuk perbedaan dalam penafsiran 
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proposal ini. Berbagai macam istilah yang perlu mendapatkan pembatasan 

adalah sebagai berikut. 

1. Nilai Keutamaan Moral 

Nilai keutamaan moral ialah nilai moral yang mendasari 

kemantapan pribadi diri manusia, yaitu manusia yang memiliki kekuatan 

moral sebagai kepribadiannya. Hingga nantinya manusia memiliki 

keteguhan moral sebagai pengarah pribadi dirinya, dan menjadikan 

manusia mantap dalam kesanggupannya untuk bertindak sesuai dengan 

apa yang diyakini benar. Mampu membuat manusia memiliki alasan-

alasan moral yang memberikan jawaban atas kritik-kritik yang 

dilontarkan kepada pilihan moralnya.  

2. Remaja 

Remaja yang dimaksud ialah remaja di Asrama  Depo 

Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan 

Gombong Kabupaten Kebumen, yang berusia dua belas sampai dengan 

delapan belas tahun. 

3. Keluarga TNI-AD  

Keluarga ialah satuan terkecil dalam masyarakat, yang terdiri 

dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau biasa disebut sebagai keluarga batih 

(inti). Tetapi yang dimaksud keluarga disini ialah keluarga TNI-AD di 

Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Nilai 

a. Pengertian Nilai 

Goldon Allport dalam Mulyana (2004:9). Nilai adalah keyakinan 

yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. 

Kupperman dalam Mulyana (2004:9). Nilai adalah patokan normatif 

yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-

cara tindakan alternatif. 

Hans Jonas dalam Mulyana (2004:9). Nilai adalah alamat sebuah 

kata “ya” (value is address of yes) yang diterjemahkan secara kontekstual,  

adalah sesuatu yang ditunjukkan dengan kata “ya”. 

Djahiri dalam Rachman (2011:8) berpendapat bahwa: Nilai adalah 

harga, makna, isin dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat 

dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermaksa secara fungsional. 

Kluckohn dalam Mulyana (2004:9) berpendapat bahwa: Nilai 

sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu 

atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi 

pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. 

Rachman, (2011:9). Nilai adalah suatu bobot atau kualitas perbuatan 

kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu 

yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. 
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Menurut pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

nilai adalah sebuah keyakinan yang mengarahkan seseorang untuk 

berperilaku sebagaimana yang diyakini benar. 

b. Kategorisasi Nilai 

Kohlberg dalam Rachman (2011:9).  Nilai diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif atau  nilai universal 

yaitu  nilai yang bersifat intrinsik, yakni nilai hakiki yang berlaku sepanjang 

masa secara universal. Termasuk dalam nilai universal ini antara lain hakikat 

kebenaran, keindahan, dan keadilan. Adapun  subjektif yaitu nilai yang sudah 

memiliki warna, isi dan corak tertentu sesuai dengan waktu, tempat, dan 

budaya kelompok masyarakat tertentu. 

Linda dalam Rachman (2011:9-10). Nilai dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok nilai nurani (values of being) dan kelompok nilai 

memberi (values of giving). Kelompok nilai nurani adalah nilai yang ada 

dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara 

memperlakukan orang lain. Nilai yang termasuk kelompok nilai nurani adalah 

kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu 

batas, kemurnian, dan kesesuaian. Kelompok nilai memberi adalah nilai yang 

perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak 

yang diberikan. Nilai yang termasuk kelompok nilai memberi adalah setia, 

dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, 

ramah, adil, dan murah hati. 
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Rachman, (2011:9).  Nilai dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

nilai ideal dan nilai aktual. Nilai ideal adalah nilai yang menjadi cita-cita 

setiap orang, sedangkan  nilai aktual adalah  yang diekspresikan oleh 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari. 

Mulyana, (2004:32-36). Nilai memiliki kategori yang terbagi dalam 

beberapa kelompok yang didasarkan pada cara berfikir yang digunakannya. 

Dua kriteria yaitu nilai dalam bidang kehidupan manusia dan karakteristik  

nilai secara hierarkis. 

Klasifikasi nilai ada enam, dalam pemunculannya enam nilai 

tersebut cenderung menampilkan sosok yang khas terhadap pribadi 

seseorang, enam  nilai yang dimaksud adalah: 

a. Nilai Teoritik; Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional 

dalam pemikiran dan membenarkan sesuatu. Dalam nilai ini memiliki 

kadar benar salah berdasarkan pertimbangan akal. Karena itu, nilai erat 

kaitannya dengan konsep, aksioma, dalil, prinsip, teori, dan generalisasi 

yang diperoleh dari sejumlah pengamatan dan pembuktian ilmiah. 

b. Nilai Ekonomis;  Nilai ekonomis terkait dengan pertimbangan nilai 

yang berkadar untung-rugi. Obyek yang ditimbangnya adalah “harga” 

dari suatu barang atau jasa. Karena itu, nilai ini lebih mengutamakan 

kegunaan sesuatu bagi manusia. 

c. Nilai Estetik; Nilai estetik lebih mencerminkan pada keragaman, 

sementara nilai teoritik mencerminkan identitas pengalaman. Dalam arti 

kata nilai estetik lebih mengandalkan pada hasil penilaian pribadi 
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seseorang yang bersifat subyektif, sedangkan nilai teoritik lebih 

mempertimbangkan pada pertimbangan obyek yang diambil dari 

kesimpulan atas sejumlah fakta kehidupan. 

d. Nilai Sosial; Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kasih sayang antar 

manusia. Nilai sosial banyak dijadikan pegangan hidup bagi orang yang 

senang bergaul, suka berderma, dan cinta sesama manusia yang dikenal 

sebagai sosok filantropik. 

e. Nilai Politik; Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Karena 

itu kadar nilainya akan bergerak dari intensitas nilai yang rendah 

sampai pada pengaruh yang tinggi (otoriter). Kekuatan merupakan 

faktor terpenting dalam pemilikan nilai politik. 

f. Nilai Agama; Secara hakiki nilai ini merupakan nilai yang memiliki 

dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai 

sebelumnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang 

datangnya dari Tuhan. 

c. Struktur Hierarki Nilai  

Max Scheler dalam Mulyana (2004:38).  Nilai dalam kenyataannya 

ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 

yang lainnya. 

Karena itu, nilai menurut Max Scheler memiliki hierarki yang dapat 

dikelompokkan dalam empat tingkatan, yaitu: 
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a. Nilai Kenikmatan; Pada tingkatan ini terdapat sederetan nilai yang 

menyenangkan atau sebaliknya yang kemudian orang bisa bahagia atau 

menderita. 

b. Nilai Kehidupan, Pada tingkatan nilai yang penting bagi kehidupan, 

misalnya kesehatan, kesegaran badan, kesejahteraan umum, dan 

seterusnya. 

c. Nilai Kejiwaan; Pada tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama 

sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Nilai 

semacam ini adalah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang 

diperoleh melalui filsafat. 

d. Nilai Kerohanian; Pada tingkatan ini terdapat nilai yang suci maupun 

tidak suci. Nilai-nilai ini terlahir dari ketuhanan sebagai nilai tertinggi. 

Berdasar pada pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwasanya  nilai pada dasarnya memiliki struktur tingkatan di mana ada 

nilai yang berkedudukan lebih tinggi dan ada yang berkedudukan lebih 

rendah dibanding  yang lainnya. Namun pada dasarnya, semua struktur 

hierarki  tersebut saling terkait dan berhubungan satu sama lain, 

d. Cara Memperoleh Nilai 

Mulyana, (2004:80-82). Nilai dapat diperoleh melalui dua hal, 

yaitu: 

a. Nilai diperoleh melalui otak dan fungsi akal 

Pengetahuan diperoleh melalui proses penginderaan diikuti oleh 

sikap, kemudian melahirkan keyakinan dan disusul oleh kesadaran. 
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Semua itu berlangsung dalam proses berfikir yang terjadi di dalam otak. 

Maka pengetahuan itu sudah setara dengan nilai, nilai berada dalam 

tahapan proses keyakinan dan kesadaran seseorang.  

b. Nilai diperoleh melalui fungsi hati dan rasa 

Menurut pertimbangan logis-empiris, paradigma nilai dalam 

pandangan ini hanya dapat diperoleh melalui ketajaman mata hati. 

Perolehan nilai secara mistik dapat terarah pada wilayah supra natural, 

ia tidak memenuhi kecukupan pengetahuan untuk dipahami secara 

filosofis dan ilmiah. 

Berdasar penyataan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya nilai 

dapat diperoleh melalui dua hal, yaitu; nilai dapat diperoleh melalui fungsi 

otak dan akal; nilai diperoleh melalui fungsi hati dan rasa. Perolehan nilai 

dipengaruhi pula oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Dengan 

demikian faktor keturunan memegang peranan penting dalam kepemilikan 

nilai. Di lain pihak ada pula yang menjelaskan perolehan nilai sebagai 

hasil interaksi sosial antar individu dan lingkungannya. 

e. Ukuran Kualitas Nilai  

Mulyana, (2004:83-88). Ukuran kualitas nilai meliputi: 

a. Ukuran kualitas nilai berdasarkan patokan 

Ukuran kualitas nilai dapat ditetapkan dengan cara 

mengidentifikasi patokannya. Dan ukuran kualitas nilai adalah benar-

salah (logis, baik-buruk (etis), dan indah tidak indah (estetis). Jadi, 

ukuran kualitas nilai dapat ditetapkan berdasarkan nilai-nilai dasar. 
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B. Ukuran kualitas nilai berdasarkan perwujudannya 

Ukuran kualitas nilai dapat ditetapkan melalui cara seseorang 

mewujudkan nilai. Patokan nilai dalam suatu kehidupan manusia 

dievaluasi melalui patokan nilai lain. 

C. Ukuran kualitas nilai berdasarkan derajat kebenarannya 

Ukuran kualitas nilai pada bagian ini sangat kompleks. Karena 

derajat kebenarannya melibatkan dua dimensi atau syarat yang harus 

dipenuhi oleh nilai. Dimensi syarat yang pertama, nilai harus 

memenuhi pemikiran logis dalam filsafat, pemikiran logis-empiris 

dalam ilmu pengetahuan, dan keyakinan mistik dalam pengetahuan 

mistik, dan dimensi syarat yang kedua adalah nilai harus memenuhi 

kebenaran menurut manusia atau menurut Tuhan. 

Merujuk pada pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

ukuran nilai itu meliputi; ukuran kualitas nilai berdasarkan patokan, 

ukuran kualitas nilai berdasarkan perwujudannya, ukuran kualitas nilai 

berdasarkan derajat kebenarannya. 

6. Proses Lahirnya Kesadaran Nilai 

Mulyana, (2004:47).  Nilai dapat dipersepsi sebagai kata benda 

maupun kata kerja. Sebagai kata benda nilai diwakili oleh sejumlah kata 

benda abstrak seperti kadilan, kejujuran, kebaikan, kebenaran, dan 

tanggungjawab. Sedangkan nilai sebagai kata kerja berarti suatu usaha 

penyadaran diri yang ditujukan pada pencapaian nilai yang hendak 

dimiliki. Dalam teori  ini, nilai sebagai kata benda dijelaskan dalam 
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klasifikasi dan kategorisasi nilai, sedangkan nilai sebagai kata kerja 

dijelaskan dalam proses perolehan nilai. Bagian ini menjelaskan nilai 

sebagai sesuatu yang diusahakan daripada sebagai harga yang telah diakui 

keberadaannya. 

Ken Welber dalam Mulyana, (2004:47-49). Proses lahirnya 

kesadaran  nilai menurut beberapa aliran: 

a. Aliran ilmu kognitif 

Aliran ini menjelaskan bahwa aliran kesadaran nilai berakar 

pada skema berfikir dalam otak secara fungsional, walaupun dalam 

bentuk kerja-kerja otak yang sangat sederhana. Aliran ini dilengkapi 

pula oleh sejumlah teori yang kompleks yang menjelaskan bahwa 

kesadaran terjadi dalam jaringan hierarkis otak secara integral. 

Model hubungan antar memori otak karena merupakan model yang 

paling utama. 

b. Aliran instrospeksionalisme 

Aliran ini berpandangan bahwa kesadaran manusia hanya 

dapat dipahami dari intensitas maksud pada orang pertama, bukan 

pada orang ketiga, atau pada pertimbangan para obyektifis. 

c. Aliran psikologi syaraf 

Aliran ini berpandangan bahwa kesadaran berada pada 

system syaraf dan mekanisme otak secara organik. 

d. Aliran psikoterapi individual 
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Aliran ini berpandangan bahwa kesadaran nilai yang paling 

utama terletak pada kemampuan organisme individu untuk 

melakukan penyesuaian. 

e. Aliran psikologi sosial 

Aliran ini berpandangan bahwa kesadaran berada pada 

pertautan makna kultural yang dibentuk dalam suatu komunitas 

sosial. 

f. Aliran psikologi perkembangan 

Aliran ini berpandangan bahwa kesadaran merupakan proses 

yang tak terpisahkan dari perkembangan individu sesuai dengan 

tahap yang dialaminya. 

g. Aliran pengobatan psikosomatik 

Aliran ini berpandangan bahwa kesadaran merupakan proses 

interaktif antara kekuatan intrinsik dengan tubuh secara organik. 

Merujuk pada pernyataan tersebut di atas. Maka dapat disimpulkan 

bahwasanya proses lahirnya kesadaran nilai dapat dilihat menurut 

beberapa aliran seperti yang disebutkan di atas, dan di antara aliran yang 

satu dengan aliran yang lain memiliki karakteristik masing-masing. 

 

 

 

B. Keutamaan Moral 

1. Pengertian Moral 
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Wila Huky dalam Daroeso (1986:22). Mengatakan kita dapat 

memahami moral dengan tiga cara: 

a. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada 

kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. 

b. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan 

warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia dalam 

lingkungan tertentu. 

c. Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan 

pandangan hidup atau agama tertentu. 

Driyarkara alam Daroeso (1986:22). Dalam bukunya yang berjudul 

percikan filsafat, dikatakan “moral atau kesusilaan” adalah nilai yang 

sebenarnya bagi manusia. Dengan kata lain moral atau kesusilaan adalah 

kesempurnaan bagi manusia atau kesusilaan adalah kodrat manusia. 

Boeman dalam Daroeso (1986:22). Menyatakan bahwa: moral adalah 

suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang timbul karena adanya 

interaksi individu-individu di dalam pergaulan. 

Berdasar pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya 

moral adalah tuntutan, akhlak, tata aturan dalam diri batin manusia yang 

menjadi pembimbing manusia dalam berperilaku. Seseorang dikatakan 

bermoral apabila telah bertindak dan berperilaku sebagaimana yang 

diharuskan oleh kaidah-kaidah moral, yaitu baik dan susila. Dan jika 
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seseorang berperilaku tidak sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang ada 

maka orang tersebut dikatakan sebagai seorang yang bermoral buruk. 

2. Nilai-Nilai Keutamaan Moral 

Beberapa keutamaan moral sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Magnis-Suseno (1987:141-150) antara lain ialah sebagai berikut: 

a. Kejujuran 

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah 

kejujuran. Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat maju 

selangkah pun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. Tidak 

jujur berarti tidak seiya sekata dan itu berarti kita belum sanggup untuk 

mengambil sikap yang lurus. Orang yang tidak lurus tidak mengambil 

dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan 

diharapkan orang lain. 

b. Nilai-nilai otentik 

Disini tempatnya untuk beberapa kata tentang sesuatu yang erat 

hubungannya dengan hal kejujuran dan juga dangat penting kalau kita 

mau menjadi orang yang kuat dan matang kita harus menjadi orang yang 

otentik. Otentik berarti kita menjadi diri sendiri, kita bukan orang 

jiplakan, orang tiruan, orang-orang yang bisanya membeo saja, yang 

tidak memiliki sikap dan pendirian sendiri karena ia dalam segala-

galanya, mengikuti mode atau pendapat umum dan arah angin. 

 

c. Kesediaan untuk bertanggungjawab 



 

 

22 

 

Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi 

operasional dalam kesediaan untuk bertanggungjawab. Itu berarti 

kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik 

mungkin. Bertanggungjawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang 

memebebani kita. 

d. Kemandirian moral 

Kemandirian moral berarti kita tidak pernah ikut-ikutan saja 

dengan berbagai pandangan moral dalam lingkungan kita, melainkan 

selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri dan bertindak sesuai 

dengannya. Kemandirian moral adalah kekuatan batin untuk mengambil 

sikap moral sendiri dan untuk bertindak sesuai dengannya. 

e. Keberanian moral 

Keberanian moral menunjukkan diri dalam tekad untuk tetap 

mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban pun pula 

apabila tidak disetujui atau secara aktif dilawan oleh lingkungan. 

f. Kerendahan hati 

Dalam bidang moral, kerendahan hati tidak hanya berarti bahwa 

kita sadar akan keterbatasan kebaikan kita, melainkan juga bahwa 

kemampuan kita untuk memberikan penilaian moral terbatas. Jadi, bahwa 

penilaian kita masih jauh dari sempurna karena hati kita belum jernih. 

g. Realistik dan kritis 

Sikap realistik tidak berarti bahwa kita menerima realitas begitu 

saja. Kita mempelajari keadaan dengan serealis-realisnya supaya dapat 
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kita sesuaikan dengan tuntutan-tuntutan prinsip dasar moral. Dengan kata 

lain, sikap realistik mesti bebarengan dengan sikap kritis. 

Tanggungjawab moral menuntut agar kita terus menerus memperbaiki 

apa yang ada supaya lebih adil, lebih sesuai dengan martabat manusia, 

dan supaya orang-orang dapat lebih bahagia. Prinsip-prinsip moral dasar 

adalah norma kritis yang kita letakkan pada keadaan. 

Berdasar uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya 

keutamaan dalam moral ada tujuh macam, di mana masing-masing 

keutamaan tersebut merupakan nilai yang medasari perilaku manusia 

kaitannya dengan perannya sebagai individu dan sebagai anggota suatu 

kelompok masyarakat. Keutamaan moral tersebut akan membawa manusia 

untuk menjadi pribadi yang memiliki kekuatan moral, sesuai dalam 

berperilaku, santun dalam setiap tindakan, dan senantiasa memiliki 

kemantapan hati dalam mengambil sebuah tindakan terkait keutamaan 

manusia untuk menjadi pribadi yang bermoral. 

3. Obyek Moral 

Daroeso (1986:25). Obyek moral adalah tingkah laku manusia, 

perbuatan manusia, tindakan manusia baik secara individual maupun secara 

kelompok. Dalam melakukan perbuatan itu, manusia didorong oleh tiga 

unsur, yaitu: 

a. Kehendak, yaitu pendorong pada jiwa manusia yang memberikan alasan 

pada manusia untuk melakukan perbuatan. 
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b. Perwujudan dari kehendak yang berbentuk cara melakukan perbuatan 

dalam segala situasi dan kondisi. 

c. Perbuatan itu dilakukan dengan sadar dan kesadaran inilah yang 

memberikan corak dan warna perbuatan tersebut. 

Berdasar pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa obyek 

moral ialah tingkah laku, perilaku, dan tindakan manusia itu sendiri, baik 

dalam kedudukannnya sebagai manusia pribadi atau individu maupun sebagai 

anggota dari sebuah kelompok masyarakat. 

4. Prinsip-prinsip Moral Dasar 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Magnis-Suseno (1987:129-

135), prinsip-prinsip moral dasar meliputi tiga prinsip dasar, yaitu: 

a. Prinsip sikap baik 

Prinsip ini memiliki arti yang sangat besar bagi kehidupan 

manusia. Hanya karena prinsip itu memang kita resapi dan rupa-

rupanya mempunyai dasar dalam struktur psikis manusia, kita dapat 

bertemu dengan orang yang belum kita kenal tanpa rasa takut. Jadi, 

prinsip sikap baik bukan hanya sebuah prinsip yang kita pahami 

secara rasional, melainkan juga mengungkapkan rasa syukur, yaitu 

suatu kecondongan yang sudah ada dalam watak manusia dan sikap 

baik itu harus dinyatakan secara konkret tergantung pada apa yang 

baik dalam situasi konkret itu. Maka prinsip itu menuntut suatu 

pengetahuan tepat tentang realitas supaya dapat diketahui apa yang 

masing-masing baik bagi yang bersangkutan. 
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b. Prinsip keadilan 

Prinsip keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua 

orang, tentu dalam situasi yang sama. Hal ini sesuai dengan paham 

keadilan yang mencakup kata “adil” yang berarti baha memberikan 

kepada siapa saja yang menjadi haknya. Karena pada hakekatnya 

semua orang sama nilainya, yaitu sebagai manusia. 

c. Prinsip hormat terhadap diri sendiri 

Prinsip ini mengatakan bahwa manusia wajib selalu 

memperlakukan diri sebagai suatu yang bernilai dalam dirinya sendiri. 

Prinsip ini berdasarkan pada paham bahwa manusia adalah person, 

pusat berpengertian dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan 

suara hati, makhluk berakal budi. 

Berdasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-

prinsip moral mencakup tiga macam, yaitu; prinsip sikap baik, prinsip 

keadilan, dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. Ketiga prinsip tersebut 

berperan penting terhadap perilaku manusia, sebab ketiga prinsip itu 

diharapkan mampu menjadi pegangan setiap individu dalam berperilaku agar 

sesuai dengan moral. 

5. Syarat Menjadi Manusia Bermoral 

Daroeso, (1986:23). Syarat untuk menjadi manusia yang bermoral 

adalah memenuhi salah satu ketentuan kodrat, yaitu adanya kehendak yang 

baik. Kehendak yang baik ini mensyaratkan adanya tingkah laku dan tujuan 

yang baik pula. Jadi, predikat moral mensyaratkan adanya kebaikan yang 
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berkesinambungan, mulai dari munculnya kehendak yang baik sampai 

dengan tingah laku dalam mencapai tujuan yang juga baik. Karena itu orang 

yang bertindak atau berperilaku baik belum tentu dapat dikatakan orang yang 

bermoral. Jika tujuan yang ingin dicapai bukan merupakan sesuatu yang hal 

baik. Karena dalam kehidupan manusia terikat pada ketentuan-ketentuan yang 

ada dalam masyarakat. 

Ketentuan-ketentuan tersebut ialah: 

a. Ketentuan agama yang berdasarkan wahyu 

b. Ketentuan kodrat yang terutama dalam diri manusia, termasuk di 

dalamnya ketentuan moral universal, yaitu moral yang seharusnya. 

c. Ketentuan adat istiadat buatan manusia, termasuk di dalamnya 

ketentuan moral yang sedang berlaku pada suatu waktu. 

d. Ketentuan hukum buatan manusia, baik berbentuk adat kebiasaan atau 

hukum negara. 

Berdasarkan pada pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manusia dikatakan bermoral apabila manusia tersebut memenuhi salah satu 

ketentuan kodrat manusia, yaitu berkehendak yang baik. Berperilaku dan 

bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada serta dengan tujuan 

yang baik, dengan dilakukan secara konsisten. 

 

 

6. Perkembangan Moral 
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Daroeso, (1986:28-33). Manusia sejak lahir mempunyai potensi 

moral yang merupakan peralatan hidup manusia sebagai makhluk sosial. 

Potensi moral tersebut tumbuh dan berkembang dalam hubungan pergaulan 

dengan sesama manusia, alam, dan masyarakatnya. 

a. Teori perkembangan moral menurut Nouman J. Bull 

Pada dasarnya anak yang baru lahir tidak memiliki kesadaran 

atau dapat dikatakan tidak memiliki peranan moral, karena ia belum 

dapat membedakan mana perbuatan yang baik, dan mana yang buruk, 

mana yang salah, dan mana yang benar. 

Tahapan perkembangan moral menurut Nouman J. Bull antara 

lain: 

1. Anomi; pada tahap ini anak belum memiliki perasaan moral dan 

belum ada perasaan untuk menaati peraturan. 

2. Heteronomi; pada tahap ini peraturan dipaksakan oleh orang lain, 

dengan pengawasan, kekuatan, atau paksaan. 

3. Sosionomi; adalah suatu kenyataan adanya kerjasama antar individu, 

menjadi individu sadar bahwa dirinya merupakan anggota kelompok. 

4. Autonomi, merupakan tahap perkembangan moral yang paling 

tinggi. 

b. Teori perkembangan menurut Jean Piaget 

Dalam tingkat moralitas Jean bertolak pada keyakinan seluruh 

moralitas terkandung dalam sistem peraturan dan hakekat seluruh 



 

 

28 

 

moralitas harus dicari dalam sikap hormat kepada peraturan. Ada dua 

indikator moralitas yang dideteksi dan diamati melalui: 

1. Kesadaran akan peraturan atau rasa hormat pada peraturan atau 

sejauh mana peraturan tersebut dianggap sebagai yang membatasi 

tingkah laku. 

2. Pelaksanaan dari pertaturan itu. 

c. Teori perkembangan menurut John Dewed dan Lawrence Kohlberg 

Teori perkembangan ini didasarkan pada perkembangan 

kognitif, sedangkan moral menurut John Dewed adalah pendidikan moral 

seperti pendidikan intelektual yang mempunyai basis berfikir aktif 

mengenai masalah-masalah moral dan keputusan-keputusan selanjutnya 

ia mengatakan tujuan pendidikan adalah pertumbuhan atau 

perkembangan moral dan intelektual. 

7. Tahapan-tahapan Perkembangan Moral  

Kohlberg, (1995:81-82). Tahapan-tahapan moral ialah sebagai 

berikut: 

a. Tahap orientasi pada hukuman dan rasa hormat yang tidak dipersoalkan 

terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. 

b. Tahap perbuatan yang benar adalah perbuatan yang secara instrumental 

memuaskan kebutuhan individu sendiri dan kadang-kadang orang lain. 

c. Tahap orientasi “anak manis”. Perilaku yang baik adalah perilaku yang 

menyenangkan atau yang membantu orang lain dan yang disetujui oleh 

mereka. 
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d. Tahap orientasi terhadap otoritas, peraturan yang pasti dan pemeliharaan 

tata aturan sosial. Perbuatan yang benar adalah menjalankan tugas, 

memperlihatkan rasa hormat terhadap otoritas, dan pemeliharaan 

terhadap tata aturan sosial tertentu demi tata aturan itu sendiri. 

e. Tahap orientasi kontak sosial, umumnya bernada dasar legalistis dan 

utilitarian,. Perbuatan yang benar cenderung didefinisikan dari segi hak-

hak bersama dan ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan 

disepakati oleh seluruh masyarakat. 

f. Tahap orientasi pada keputusan suara hati dan pada prinsip-prinsip etis 

yang dipilih sendiri, yang mengacu pada pemahaman logis, menyeluruh, 

universalitas, dan konsistensi. 

Berdasarkan pada pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tahapan-tahapan moral meliputi; Tahap orientasi pada hukuman dan rasa 

hormat yang tidak dipersoalkan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi, tahap 

perbuatan yang benar, tahap orientasi “anak manis”, tahap orientasi terhadap 

otoritas, tahap suatu orientasi kontak sosial, tahap orientasi pada keputusan 

suara hati dan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri. 

8. Alasan-alasan Moral 

Atas dasar pertimbangan mengenai dilema moral pada usia tertentu, 

pada setiap tahap pemikiran remaja dapat ditentukan dua puluh lima konsep 

atau segi moral dasar. Salah satu aspek semacam itu, misalnya adalah “motif 

yang diberikan bagi kepatuhan terhadap peraturan atau perbuatan bermoral”, 

tahapan itu adalah: 
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a. Patuh pada peraturan untuk menghindarkan hukuman 

b. Menyesuaikan diri untuk mendapatkan ganjaran, kebaikan dibalas, 

dan seterusnya 

c. Menyesuaikan diri untuk menghindarkan ketidaksetujuan, 

ketidaksenangan orang lain 

d. Menyesuaikan diri untuk menghindarkan peran oleh otoritas resmi dan 

rasa diri bersalah yang diakibatkannya. 

e. Menyesuaikan diri untuk memelihara rasa hormat dari orang netral 

yang menilai dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat. 

f. Menyesuaikan diri untuk menghindari penghukuman atas diri sendiri. 

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia 

dalam melakukan tindakan-tindakan moral dikarenakan adanya berbagai 

alasan moral yang melatarbelakanginya. Alasan-alasan tersebut mutlak ada 

pada setiap diri manusia sebagai alternatif dan memotivasi seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan moral. 

9. Penalaran Moral 

Kohlberg dalam Rachman (2011:17-19). Penalaran moral adalah 

suatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu merupakan prinsip 

yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi 

moral. Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur bukan isi. Jika 

penalaran moral dilihat sebagai isi, maka sesuatu dikatakan baik atau buruk 

akan sangat tergantung pada lingkungan sosial budaya tertentu, sehingga 

sifatnya akan sangat relatif. Tetapi jika penalaran moral dilihat sebagai 
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struktur, maka apa yang baik dan buruk terkait dengan prinsip filosofis 

moralitas, sehingga penalaran moral bersifat universal. Penalaran moral 

dipengaruhi oleh tahap perkembangan kognitif yang tinggi (seperti 

pendidikan) dan pengalaman sosiomoral. 

Proses perkembangan penalaran moral merupakan sebuah proses alih 

peran, yaitu proses perkembangan yang menuju ke arah struktur yang lebih 

komprehensif, lebih terdiferensiasi dan lebih seimbang dibandingkan dengan 

struktur sebelumnya. 

Ada tiga faktor umum yang memberikan kontribusi pada 

perkembangan penalaran moral, yaitu: 

1. Kesempatan pengambilan peran 

Perkembangan penalaran moral meningkat ketika seseorang 

terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang mengambil 

perspektif sosial seperti situasi dimana seseorang sulit untuk menerima 

ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, kewajiban, dan standar 

orang lain. 

2. Situasi moral 

Setiap lingkungan sosial dikarakteristikan sebagai hak dan 

kewajiban yang fundamental yang didistribusikan dan melibatkan 

keputusan. Dalam beberapa lingkungan, keputusan diambil sesuai dengan 

aturan, tradisi, hukum, atau figur otoritas (tahap 1). Dalam lingkungan 

yang lain, keputusan didasarkan pada pertimbangan pada sistem yang 

tersedia (tahap 4 atau lebih tinggi). Tahap penalaran moral ditunjukkan 
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oleh situasi yang menstimulasi orang untuk menunjukkan  moral dan 

norma moral. 

3. Konflik moral kognitif 

Konflik moral kognitif merupakan pertentangan penalaran moral 

seseorang dengan penalaran orang lain. Dalam beberapa studi, subjek 

bertentangan dengan orang lain yang mempunyai penalaran moral lebih 

tinggi maupun lebih rendah. 

Rest dalam Rachman, (2011:18). Ada empat hal yang menjadi 

komponen moral, yaitu: 

1. Menginterpretasi situasi dan mengidentifikasi permasalahan moral 

(mencakup empati, berbicara selaras dengan perannya, memperkirakan 

bagaimana masing-masing pelaku dalam situasi terpengaruh oleh 

berbagai tindakan tesebut) 

2. Memperkirakan apa yang seharusnya dilakukan seseorang, 

merumuskan suatu rencana tindakan yang nerujuk pada suatu standar 

moral atau suatu ide tertentu (mencangkup konsep kewajaran dan 

keadilan, penalaran moral, penerapan  moral sosial) 

3. Mengevaluasi berbagai perangkat tindakan yang berkaitan dengan 

bagaimana caranya orang memberikan peran moral atau bertentangan 

dengan moral, serta memutuskan apa yang secara aktual akan dilakukan 

seseorang (mencakup proses pengambilan keputusan, model integrasi , 

dan perilaku mempertahankan diri) 
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Melaksanakan serta mengimplementasikan rencana tindakan yang 

berbobot moral (mencakup ego-strength dan proses pengaturan diri) 

C. Penanaman Nilai Keutamaan Moral 

Membentuk karakter tidak semudah memberi nasihat, tidak semudah 

memberi instruksi, tetapi memerlukan kesabaran, pembiasaan dan 

pengulangan. Membentuk karakter merupakan proses yang berlangsung 

seumur hidup. Seseorang akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter jika 

ia tumbuh pada lingkungan yang berkarakter pula. Dengan begitu, fitrah 

manusia yang dilahirkan suci bisa berkembang optimal. Ada tiga pihak yang 

berperan penting dalam tumbuh tidaknya karakter yaitu pihak keluarga, 

sekolah, dan masyarakat, (Maman Rachman, 2011:22). 

Zuchdi dalam Rachman, (2011:17). Pendidikan moral merupakan 

salah satu pendekatan yang dianggap sebagai gerakan utama dalam 

pendidikan  secara komprehensif. Pendidikan moral mencakup pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keterampilan mengatasi konflik, dan perilaku yang baik, 

jujur, dan penyayang (kemudian dinyatakan dengan istilah “bermoral”. 

Pendidikan moral mengandung beberapa komponen yaitu pengetahuan 

tentang moralitas, penalaran moral, perasaan kasihan, dan mementingkan 

kepentingan orang lain, serta tendensi moral. 

Rest dalam Rachman, (2011:19). Pendidikan adalah prediktor yang 

kuat dari perkembangan penalaran moral, karena lingkungan pendidikan yang 

lebih tinggi menyediakan kesempatan, tantangan, dan lingkungan yang lebih 

luas yang dapat merangsang perkembangan kognitif. 
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Zuchdi dalam Rachman, (2011:17). Tujuan utama pendidikan moral 

adalah menghasilkan individu yang otonom, memahami nilai moral, dan 

memiliki komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai tersebut.   

D. Remaja 

Erickson dalam Soprawoto (2006:55). Membagi rentang kehidupan 

dalam delapan tahap sebagai berikut: masa bayi, masa kanak-kanak, usia pra 

sekolah, usia sekolah, masa sekolah, masa remaja, masa awal dewasa, masa 

dewasa, dan masa dewasa. 

Masa remaja dibagi mejadi masa remaja awal dan masa remaja, yaitu 

diantara rentang umur 13 tahun-19 tahun. Masa remaja awal dimulai pada 

usia 13 tahun-16 tahun yang merupakan kelanjutan dari masa sekolah. Dalam 

masa remaja awal ini adalah masa yang sangat penting. Karena merupakan 

masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa. Dianggap penting karena 

secara cepat terlihat adanya perubahan dari segi fisik dan segi mental bagi 

wanita dan pria ada perbedaan secara spesifik. 

Adapun cara pembinaannya adalah sebagai berikut: 

1. Pada masa pertumbuhan fisik yang cepat 

Pada masa ini hendaknya orang tua tetap memperhatikan 

persoalan kebutuhan makan yang memadai dan menyarankan berolah 

raga. Dengan makan yang cukup dan berolah raga akan membantu secara 

baik proses-proses pertumbuhan fisik anak. 

 

2. Pada masa pertumbuhan psikis yang cepat 
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Pembinaan yang ideal pada masa ini adalah: menanamkan rasa 

kemandirian, menanamkan rasa susila, menanamkan batasan-batasan 

pergaulan muda-mudi. 

Masa remaja berada pada usia 17 tahun-19 tahun. Masa remaja 

merupakan masa kesempurnaan dari masa remaja awal. Jadi, dari sudut psikis 

dan fisik maka keadaannya sudah lebih matang dari masa sebelumnya. 

Pertumbuhan fisik sudah tampak sempurna sedangkan keadaan 

perkembangan jiwanya adalah relative stabil. Pada saat ini ada perbedaan ciri-

ciri khas antara remaja pria dan wanita. 

Ciri-ciri sifat khas pada pria: 

1. Aktif dan cenderung untuk memberikan perlindungan 

2. Minat tertuju kepada hal-hal yang bersifat intelektual, abstrak, dan 

formal 

3. Berusaha untuk memutuskan sendiri dan ikut bicara 

4. Aktif menerima pribadi pujaannya 

Ciri-ciri atau sifat khas pada wanita: 

1. Pasif dan cenderung untuk menerima perlindungan 

2. Minat tertuju pada hal-hal yang bersifat emosional, konkret pribadi 

3. Berusaha mengikuti dan menyenangkan orang lain 

4. Pasif, mengagumi pribadi pujaannya 

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan remaja 

adalah individu yang sedang berada pada fase peralihan dari anak menuju 
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dewasa, di mana mempunyai perubahan-perubahan fisik dan psikis yang 

menonjol. 

Sedang penelitian ini menempatkan fokus penelitian terhadap remaja 

dengan usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun.  

E. Keluarga TNI-AD 

Keluarga merupakan salah satu unit terpenting yang membentuk 

masyarakat. Ia adalah institusi sosial yang menentukan “akal” dan orientasi 

suatu masyarakat. Ia merupakan institusi penting yang dibangun oleh manusia 

sekaligus paling merata penyebarannya. Keluarga merupakan batu pertama 

dalam bangunan suatu masyarakat. Ada definisi lain yang menyatakan bahwa 

keluarga adalah mini organisasi sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang 

anak atau lebih, terjalin rasa saling mencintai, berbagi tanggungjawab, dan 

melaksanakan aktivitas pendidikan terhadap anak sehingga memungkinkan 

mereka melaksanakan tanggungjawabnya dalam kehidupan, (Hamdan Rajih, 

2002:41-42). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 4. Keluarga 

adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami 

istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga 

sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 

Solaeman, (1994:85-115). Keluarga memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Edukasi; fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan 

dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan 

anggota keluarga pada umumnya. 



 

 

37 

 

2. Fungsi Sosialisasi; tugas keluarga dalam mendidik anaknya tidak saja 

mencakup pengembangan individu anak agar menjadi pribadi yang 

mantap, akan tetapi meliputi upaya membantunya dan 

mempersiapkannya menjadi anggota keluarga yang baik. 

3. Fungsi Proteksi atau Fungsi Lindungan; baik fungsi pendidikan maupun 

fungsi sosialisasi anak tidak saja melibatkan anak pada saat 

pelaksanaannya berlangsung, melainkan juga menjangkau masa 

depannya. Secara implisit, kedua fungsi tersebut mengandung pengakuan 

adanya fungsi proteksi atau fungsi lindungan. 

4. Fungsi Afeksi atau Fungsi Perasaan; anak berkomunikasi dengan 

lingkungannya dan dengan orang tuanya tidak hanya dengan mata dan 

telinganya, seperti diduga sementara orang tua pada saat memberi 

nasehat kepada anaknya melainkan berkomunikasi dengan keseluruhan 

pribadinya, terutama pada saat anak masih kecil yang masih mengahayati 

dunianya secara global dan belum terdefinisikan. 

5. Fungsi Religius; keluarga memiliki fungsi religius. Artinya keluarga 

berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota 

keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. 

6. Fungsi Ekonomis; fungsi ekonomis keluarga meliputi pencaharian 

nafkah, perencanaannya serta pembelanjaan dan pemanfaatannya. 

7. Fungsi Rekreasi; fungsi rekreasi ini hendaknya tidak diartikan seolah-

olah keluarga itu harus terus menerus berpesta-pora. Rekreasi itu 

dirasakan orang apabila ia menghayati suatu suasana yang tenang, damai, 
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jauh dari ketegangan batin, segar dan santai, dan kepada yang 

bersangkutan memberikan perasaan bebas terlepas dari ketegangan dan 

kesibukan sehari-hari. 

8. Fungsi Biologis; fungsi biologis keluarga berhubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga. 

Berdasar pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

fungsi dari keluarga, di mana masing-masing fungsi tersebut memiliki 

peranan masing-masing dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab 

semua fungsi tersebut mengarahkan pada tujuan dibentuknya keluarga secara 

real. 

Soelaeman, (1994:61-62). Hubungan intra keluarga, yaitu antara 

salah satu anggota keluarga dengan sesama anggota keluarga yang lainnya 

tidak dapat dirumuskan sekedar anggota keluarga itu saja. Suatu keluarga 

yang terdiri atas suami, istri, dan dua orang anak. Pola hubungan dalam 

keluarga antar sesama anggota keluarga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

masing-masing. Pola hubungan dalam keluarga menghubungkan minimal dua 

pihak, berlangsung pada situasi tertentu dan pada suatu kondisi tertentu, 

bertopang pada suatu landasan tertentu, berlangsung dengan suatu pola 

tertentu, dan terarah pada suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, di samping 

perbedaan atau perubahan pola keluarga karena perubahan struktur keluarga, 

corak dan kualitas hubungan banyak diwarnai oleh dasar, situasi, dan tujuan 

hubungan itu sendiri. 
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Soelaeman, (1994:66-67). Hubungan orang tua dan anak. Orang tua 

yang mempunyai fungsi dan peranan serta tugas dan tanggungjawabnya 

sebagai sebagai pendidik sehingga melahirkan pola komunikasi khusus pula 

di antara mereka sendiri maupun dalam hubungan dengan putera dan 

puterinya. Sebagai pasangan orang tua, mereka sedapat-dapatnya berpegang 

pada suatu pola kebijakan yang sejalan. Pertama-tama mereka akan tampil 

sebagai pelindung dan pengayom putera-puterinya, di dasari kasih sayang. 

Dalam melaksanakan komunikasi mereka banyak memperhatikan dan 

menyelaraskan tindakan-tindakannya dengan keberadaan serta karakteristik, 

khususnya yang sedang berkembang menuju kedewasaan. 

Kohlberg dalam Rachman, (2011:19). Pengaruh utama dari keluarga 

adalah pada diskusi antara orang tua dengan anak mengenai nilai dan norma, 

dari pada pengalaman anak sendiri akan disiplin, hukuman, dan hadiah dari 

orang tua. 

Soelaeman, (1994:124-125). Keluarga itu berperan sebagai suatu 

kesatuan yang menduduki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Dalam 

realisasi peranan keluarga sebagai suatu kesukuan itu, diantara para anggota 

keluarga, terutama ayah dan ibu yang merupakan tokoh inti keluarga, 

diharapkan adanya suatu keselarasan kebijakan dan keterjalinan pola perilaku. 

Mereka semestinya seiya sekata, searah setujuan dalam melaksanakan 

perannya masing-masing, sehingga tidak antagonisme atau perbedaan 

penafsiran tentang perannya itu, maupun masyarakat tersebut. Tanpa 

keserasian penafsiran dan keterjalinan perilaku antara keduanya dalam 
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merealisasikan peranan keluarga tersebut, kedudukannya di dalam 

masyarakat terhadap keluarga itu akan menjadi goyah. 

Pelaksanaan berbagai peranan tersebut tidak hanya sekedar asal 

melaksanakan saja, melainkan ditujukan pada pencapaian tujuan kehidupan 

keluarga dan tujuan berkeluarga, yaitu keluarga yang utuh, sejahtera, dan 

sentausa yang dihayati oleh setiap anggota keluarga yang bersangkutan, 

maupun tujuan masyarakat pada umumnya. 

Soelaeman, (1994:126-127). Peranan anggota keluarga masing-

masing berbeda, disesuaikan dengan kedudukannya dalam keluarga yang 

bersangkutan. Pelasanaan masing-masing peranan sebagaimana mestinya itu 

membantu mngukuhkan dan menambah keharmonisan kehidupan keluarga 

yang bersangkutan, membantu anggota-anggota keluarga lainnya serta unit 

keluarga sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan perannya masing-

masing. 

Dalam hal ini pola dan kualitas pelaksanaan peranan keluarga itu 

banyak diwarnai oleh pola dan kualitas perealisasian kedudukan dan pola 

komunikasi yang terjalin. 

Soelaeman, (1994:152-157). Pengelolaan tanggung jawab keluarga. 

Tanggung jawab keluarga berkaitan dengan tiga dimensi yaitu dimensi moral 

atau dimensi normatif, dimensi sosial, dimensi religius. Dalam melaksanakan 

tanggung jawab itu tidak sekedar berkaitan dengan kata-kata melainkan pula 

diungkapkan dalam bentuk ucapan, perbuatan dan itikad baik, yang 
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dilaksanakan dengan segala kesungguhan dan keikhlasan, bertolak dari niat 

yang bersih, di dukung oleh keyakinan dan keimanan yang tangguh. 

Cara merealisasikan tanggung jawab dalam keluarga adalah 

memahami dan merealisasikan peran dan fungsi dalam masyarakat. Sebagai 

suatu bagian dalam masyarakat, maka seyogyanya keluarga itu tidak menutup 

diri atau mengasingkan diri dari keluarga-keluarga lain dalam masyarakat, 

maupun kegiatan dalam masyarakat pada umumnya. Maka pertama-tama 

tokoh keluarga yaitu suami dan istri hendaknya memahami pola kehidupan 

yang ada di dalam masyarakat, pola pikirnya, kebiasaan dan tradisinya, 

kegiatan-kegiatannya. Keluarga juga hendaknya memahami pula posisinya di 

dalam masyarakat serta pandangan keluarga terhadap masyarkat tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 

keluarga terdiri atas tanggung jawab ke luar (ekstern) dan tanggung jawab ke 

dalam (intern). Di mana selain keluarga bertanggungjawab terhadap 

hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan, keluarga juga memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan pendidikan terkait moral dan sosial 

terhadap setiap anggota keluarga. 

UU No. 34 Tahun 2004 pasal 2C. Tentara Nasional, yaitu tentara 

kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas 

kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. 

TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI 

Angkatan Darat Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau 



 

 

42 

 

gabungan di bawah pimpinan Panglima, (UU No. 34 Tahun 2004 pasal 4 ayat 

1). 

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, 

(UU No. 34 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1). 

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1. TNI, sebagai 

alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: 

a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman 

bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan 

wilayah, dan keselamatan bangsa. 

b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, dan 

c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat 

kekacauan keamanan. 

UU No. 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat 1. Tugas pokok TNI adalah 

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

 

UU No.34 Tahun 2004 pasal 8. Angkatan Darat Bertugas: 

1. Melaksankan tugas TNI Matra Darat di bidang pertahanan 
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2. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan 

dengan negara lain 

3. Melaksanakan TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan 

darat, serta 

4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan darat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Kerangka Berfikir 

Bagan Kerangka Berfikir 

 

Keluarga 

Orang Tua dan Remaja 
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BAB III 

 

Penanaman 

Nilai-Nilai Keutamaan 

Moral 

 

1. Bentuk interaksi antara orang 

tua dengan remaja 

Indikator: 

1) Komunikasi langsung, 

antara lain: 

a. Sharing antara orang  tua 

dan remaja 

b. orang tua memberi 

nasehat kepada remaja 

2) Komunikasi tidak langsung, 

antara lain: 

a. Pemberian teladan 

b. Simulasi 

2. Hambatan yang ditemui dalam 

upaya penanaman nilai-nilai 
keutamaan moral 

Indikator: 

1) Hambatan intern 

a. Pola asuh orang tua 

b. Remaja 

2) Hambatan ekstern 

a. Arus globalisasi dan 

pesatnya ilmu pengetahuan 

b. Pengaruh lingkungan 

 

3. Bentuk internalisasi nilai-nilai 

keutamaan moral 
Indikator: 

1) Berperilaku sesuai dengan 

dasar nilai-nilai keutamaan 

moral 

2) Menjalankan ibadah sesuai 

dengan agama dan 

kepercayaan 

3) kreatif 

 

Manusia Utama 

(Insan Paripurna) 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan menggunakan model naratif. Menurut Bog dan Tylor 

metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati (Moleong, 2005: 4). Objek dalam penelitian kualitatif 

adalah objek yang alamiah tanpa ada manipulasi dari peneliti. 

Creswell menyebutkan bahwa strategi naratif merupakan strategi 

dalam penelitian kualitatif di mana peneliti menyelidiki kehidupan individu-

individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk 

menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini diceritakan kembali oleh 

peneliti dalam bentuk naratif, di mana di akhir penelitian peneliti harus 

menggabungkan pandangan-pandangannya tentang kehidupan partisipan 

dengan pandangan-pandangan tentang kehidupan peneliti sendiri (Rachman, 

2011:151). 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh 

teori, tetapi dipandu oleh fakta yang ditemukan peneliti di lapangan. Analisis 

data bersifat induktif sesuai dengan fakta yang ditemukan untuk kemudian 

dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Rachman, 2011: 149). 

 

B. Lokasi penelitian 



 

 

46 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat penelitian di 

Asrama TNI-AD Depo Pendidikan (Dodik) Secata Rindam IV/ Diponegoro 

Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, yaitu di Jalan Sapta Marga No. 

35 Gombong Kabupaten Kebumen. 

C. Fokus penelitian 

Fokus berati penentuan keliasan (scope) permasalahan dan batas 

penelitian. Dalam pemikiran fokus terliput di dalamnya perumusan latar 

belakang studi dan permasalahan (Maman Rachman, 1999). 

Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah remaja dengan 

rentang usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. 

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Interaksi antara orang tua dengan remaja dalam keluarga TNI-AD 

sebagai upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada remaja di 

Asrama Depo Pendidikan (DODIK) SECATA Rindam IV/Diponegoro 

Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. 

a. Bentuk interaksi antara orang tua dengan remaja dalam keluarga 

TNI-AD sebagai upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral 

pada remaja di Asrama Depo Pendidikan (DODIK) SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten 

Kebumen, dengan indikator: 

1) Komunikasi Langsung, antara lain: 

a) Sharing antara orang tua dan anak 

b) Orang tua memberikan nasehat kepada remaja 
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2) Komunikasi Tidak Langsung, diantaranya: 

a) Pemberian teladan 

b) Simulasi  

2. Hambatan yang ditemui dalam upaya penanaman nilai-nilai keutamaan 

moral pada remaja dalam keluarga TNI-AD di Asrama Depo 

Pendidikan (DODIK) SECATA Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan 

Gombong Kabupaten Kebumen. 

Indikator: 

a. Hambatan intern 

1. Pola asuh orang tua 

2. Remaja  

b. Hambatan ekstern 

1. Arus globalisasi dan pesatnya ilmu pengetahuan 

2. Pengaruh lingkungan 

3. Bentuk internalisasi nilai-nilai keutamaan moral oleh remaja dalam 

keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (DODIK) SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator: 

1. Berperilaku sesuai dengan dasar nilai keutamaan moral, yaitu: 

1) Bersikap jujur 

2) Memiliki nilai-nilai otentik 

3) Bersedia untuk bertanggungjawab 
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4) Memiliki kemandirian moral 

5) Memiliki keberanian moral 

6) Rendah hati 

7) Realistik dan kritis 

2. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

3. Kreatif  

D. Sumber data penelitian 

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek 

darimana dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). 

Sumber data dalam penelitian menyatakan berasal dari mana data 

penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Responden 

Responden adalah orang yang diminta memberi keterangan 

tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat 

disampaikan dalam bentuk tulisan yaitu ketika mengisi angket, atau lisan, 

ketika menjawab wawancara (Arikunto, 2002:122). 

Pengambilan data utama yang berupa kata-kata dan tindakan 

yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan. Untuk mendapatkan 

data ini, diperlukan responden yang ditentukan, yaitu: 

a. Orang tua 

b. Remaja 

c. Anggota keluarga 
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Sedangkan untuk mengambil data berupa angka dan persentase 

yang dilakukan melalui survei dan pemberian kuisioner. Untuk 

mendapatkan data ini, diperlukan responden yang ditentukan, yaitu: 

a. Remaja 

b. Orang tua 

2. Informan 

Informan yaitu orang yang dimanfaatkan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2005:157). 

Informan adalah orang yang memberikan informasi (Arikunto, 

2002:122). 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah: 

a. Kepala Urusan Umum dan Staf Urusan Umum yang bekerja di 

lingkungan Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam 

IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. 

Kaurum adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi dalam 

administrasi lembaga terkait dengan hubungan kemasyarakatan dan 

administrasi umum lembaga, sedangkan staf urum adalah orang 

yang bertugas membantu tugas Kaurum mengurus keperluan 

lembaga terkait dengan administrasi dan hubungan 

kemasyarakatan. 

b. Tetangga 

Tetangga adalah mereka yang tinggal di sekitar asrama 

tetapi tidak dalam satu lingkungan. 
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c. Ketua KOMPI 

Ketua KOMPI ialah mereka yang mengetuai di suatu 

KOMPI. 

E. Metode pengumpulan data 

Guna mendapatkan data yang diperlukan penelitian ini menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Observasi 

Sering kali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktiva 

yang sempit, yakni memeperhatikan sesuatu dengan menggunakan 

mata. Dalam pengertian psikologik, obsevasi, atau pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek seluruh 

alat indera, (Arikunto, 2006: 156). 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat peneliti 

melakukan observasi secara langsung yaitu di lingkungan Asrama 

Depo Pendidikan (Dodik) Secata Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan 

Gombong Kabupaten Kebumen. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, 

(Moleong, 2005:186). 
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Untuk mendapatkan data-data yang akurat peneliti 

melakukan wawancara dengan responden dan informan yang berada 

di lingkungan Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata Rindam IV/ 

Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. 

Adapun daftar narasumber dan informan yang diwawancarai 

ialah: 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Narasumber dan Informan 

 

No. Nama Umur 

1. Sugeng Rohyadi 42 tahun 

2. Wiwin Safitri 38 tahun 

3. Suntono 42 tahun 

4. Sri Mugiyati 44 tahun 

5. Dinar Safitri 17 tahun 

6. Yudha Dwi Saputra 15 tahun 

7. Mahardika Aulia S. 16 tahun 

8. Ilham Wiranegara 17 tahun 

9. Mutia Kusumawati 13 tahun 

10. Lusiana Dila P. S 18 tahun 

 

3. Angket atau kuesioner 

Kuesioner adalah suatu alat pengumpul informasi dengan 

cara menyampaikan sejumlah pertanyaan secara tertulis untuk dijawab 

secara tertulis pula oleh responden. Kuesioner seperti layaknya 

interviu, dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang diri 

responden atau informasi tentang orang lain. (Rachman, 2011:106) 
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Digunakan untuk memperoleh data terkait bentuk 

internalisasi nilai-nilai keutamaan moral oleh remaja di asrama Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro, peneliti menyebar angket jawaban 

tertutup kepada 51 orang responden yang adalah remaja asrama Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro, dengan tidak meminta responden 

untuk mencantumkan identitas apapun. 

4. Dokumentasi 

Arikunto, (2006:231). Dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, 

transkip, buku, surat kabar dan sebagainya. 

Rachman, (2011:168). Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data-data tertulis berupa daftar nominatif 

keluarga SECATA Rindam IV/ Diponegoro, tugas pokok SECATA, 

surat keputusan, serta foto-foto saat wawancara dan observasi yang 

ada di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

F. Uji validitas data 

Untuk memeriksa validitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2005:178). Triangulasi 
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ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. 

Triangulasi dengan metode dapat dilakukan dengan empat strategi, 

yaitu: 

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data. 

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

3. Triangulasi dengan penyidik adalah dengan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lain untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. 

4. Triangulasi dengan teori. 

G. Analisis Data 

Bogdan dalam Rachman (2011:173). Analisis data ialah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Dalam menganalisis data yang terkumpul baik dari hasil wawancara, 

kuesioner, maupun dokumentasi penulis mencoba menginterpretasikan 

dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif analisis data 

dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya pengumpulan data dirancang 

secara bertahap. Adapun tahap-tahap tersebut meliputi: 
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1. Pengumpulan data (data collection) 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

2. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemusatan data yang menaruh 

perhatiannya pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. 

3. Penyajian data (data display) 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Rachman (2011:177) penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alur, dan 

sebagainya. Melalui sajian data tersebut, data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi (conclusions) 

Simpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau yang masih gelap dan setelah 
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dilakukan penelitian menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interatif, hipotesis atau teori. 

Bagan Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan. 

H. Tahapan Penelitian 

1. Tahap Pembuatan Rancangan 

Tahap ini merupakan langkah awal dan pertama dalam 

mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan sebelum memasuki 

tahap selanjutnya.Pada tahap ini peneliti melaksanakan beberapa alur 

yaitu memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, 

memilih pendekatan, menemukan variabel, dan sumber data serta 

menentukan dan menyusun instrumen. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian, dengan 

melaksanakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

pencatatan.Kemudian melaksanakan analisis data dengan semua data 

yang diperoleh di lapangan, dianalisis dan diperiksa kebenarannya 

menggunakan teknik triangulasi. 

Pengumpulan Data 

(Data Collection) 

 

Reduksi Data 

 (Data Reduction) 

Penyajian Data 

(Data Display) 

Menarik Kesimpulan/ 

Verifikasi (Drawing 

Conclusions/ Verifying) 
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3. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap ketiga yaitu tahap penyusunan laporan. Dalam setiap 

kegiatan penelitian dituntut agar hasilnya disusun dan ditulis dalam 

bentuk laporan penelitian agar hasilnya diketahui orang lain, serta 

prosedurnya pun diketahui oleh orang lain pula sehingga dapat 

mengecek kebenaran pekerjaan penelitian tersebut. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu, 

bagian awal, bagian isi/ pokok skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian awal skripsi  

Bagian awal skripsi berisi tentang halaman judul, halaman 

pengesahan, abstrak, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah,  

BAB II: LANDASAN TEORI 

Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang diharapkan mampu 

menjembatani atau mempermudah dalam memperoleh data penelitian 

dan kerangka berfikir. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 
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Metodologi Penelitian berisi tentang: dasar penelitian, metode 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, 

alat dan teknik pengumpulan data, validitas penelitian, metode analisis 

data, prosedur penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan Pembahasan yang berisi tentang: hasil penelitian dan 

pembahasan 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi tentang: simpulan dan saran  

3. Bagian akhir skripsi 

Dalam bab ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

C. Hasil Penelitian 

1. Letak Geografis Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro 

Melalui observasi dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

bertempat di Desa Sidayu Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, 

Dodik SACATA Rindam IV/ Diponegoro telah mendidik ribuan calon 
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Tamtama dan Tamtama Infanteri TNI-AD yang nantinya menjadi prajuit 

TNI-AD berfisik kuat dan bermental tangguh. 

Terdiri dari Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro sebagai 

tempat penyelenggaraan latihan dan markas utama, ada pula asrama 

prajurit dan karyawan/ pegawai, asrama siswa, serta sebuah rumah sakit 

DKT (Djawatan Kesehatan Tentara) yang dikhususkan untuk anggota 

yang telah berdiri sejak tahun 1912. 

Adapun daerah-daerah di sekitar yang menjadi tapal batas 

dengan Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro, antara lain:   

Sebelah utara  : Desa Sidayu 

Sebelah selatan : Gereja Kristen, pemukiman warga, dan Panti 

Wreda 

Sebelah timur : Objek wisata sejarah Benteng Van Der Wijk 

Sebelah barat  : Lahan persawahan warga 

Dodik SECATA sendiri terletak satu komplek dengan wisata 

sejarah Benteng Van Der Wijk yang banyak dikunjungi warga lokal 

maupun domestik untuk berwisata. Berada tepat di balik tembok asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro, Benteng Van Der Wijk juga 

dijadikan sebagai sarana latihan oleh para siswa Tamtama, terkait dengan 

pengetahuan dan wawasan yang harus dimiliki. 

Berjarak kurang lebih tujuh kilometer arah barat laut Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro, terdapat bendungan atau waduk 

Sempor yang indah dan sering dikunjungi wisatawan lokal maupun 
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domestik. Terletak di Desa Sempor Kecamatan Sempor, selain sebagai 

tempat rekreasi, Waduk Sempor sendiri memiliki fungsi utama sebagai 

saluran irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). 

Ada pula air terjun alami (Curug) di Desa Bonosari yang berada 

sekitar lima kilometer arah utara Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro. Lokasi curug yang masih sangat alami dan tersimpan di 

rerimbunan hutan di daerah perbukitan utara Kecamatan Gombong, 

menjadikan Curug Bonosari sebagai wisata alam yang mengagumkan 

sekaligus menantang. 

2. Profil Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

Berdasar observasi di awal penelitian dan wawancara dengan 

narasumber Bapak Suntono selaku Kepala Kaurum dan Ibu Sri Mugiyati 

selaku staf administrasi Kaurum, Depo Pendidikan Sekolah Calon 

Tamtama Resimen Induk Kodam IV/ Diponegoro atau yang biasa 

disingkat Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro, merupakan lembaga 

pendidikan di bawah Resimen Infanteri Kodam IV/ Diponegoro yang 

berpusat di Magelang sebagai komando pelaksana penyelenggara 

pendidikan pertama Binatara/ Tamtama, Diktuk Bintara Reguler dan 

Dikspes Bintara/ Tamtama. Menyelenggarakan dan memberikan asistensi 

latihan kepada satuan jajaran Kodam IV/ Diponegoro. Serta Gar Was 

pengembangan atau pengaturan Rahlat di wilayah Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan membantu Gar Binsat jajaran 

Kodan IV/ Diponegoro. 
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SECATA sendiri merupakan lembaga pendidikan di bawah 

Resimen Infanteri Kodam IV/ Diponegoro yang khusus 

menyelenggarakan pendidikan bagi calon Tamtama dan Dasar 

Kemiliteran lanjutan bagi Tamtama Infanteri, yang dimaksudkan untuk 

membentuk sikap, watak, dan perilaku yang baik sebagai Tamtama TNI-

AD. 

Dalam penyelenggaraannya, Dansecata dibantu oleh satu Wadan 

yang dijabat oleh Pamen berpangkat Mayor, dua Kaur, dua Danki. Satu 

Katim yang masing-masing dijabat oleh Pama berpangkat Kapten dan 

Satu Dansi, satu Danton yang masing-masing dijabat oleh Pama 

berpangkat Letnan yang terdiri dari: Wadansecata, Kaurum, Kauropsjar, 

Dankima, Dankimtih, Dansikes, Dankijar I, Dankijar II, Dankijar III, 

Dankijar IV, Turminlog, dan Paurpam. Dansecata dalam melaksankan 

tugas kewajibannya bertanggungjawab kepada Danrindam dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadanrindam. 

Adapun tugas pokok SECATA ialah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelajar dalam hal yang 

berhubungan dengan tata tertib, moril, disiplin, dan kemajuan 

pelajar 

b. Memberikan bimbingan dan asuhan kepada pelajar dalam 

mempertinggi usaha mencapai nilai/ prestasi pendidikan 

c. Menyelenggarakan pencatatan untuk keperluan penilaian kondite 

pelajar selama mengikuti pendidikan  



 

 

61 

 

d. Menyelenggarakan pencatatan pembinaan data dan laporan baik 

untuk kepentingan intern maupun Rindam 

e. Menyelenggarakan pendidikan dan tugas lainnya sesuai 

kebijaksanaan Danrindam 

3. Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

Berdasar hasil pengamatan dan wawancara peneliti selama 

kurang lebih satu bulan, beralamat di Jalan Sapta Marga No. 32-35 Desa 

Sidayu Kecamatan Gombong, asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro sendiri merupakan salah satu bagian kawasan dari Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro yang terletak di sebelah selatan dan 

barat Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro. Berada dalam satu 

komplek dan dihuni oleh sekurang-kurangnya tujuh puluh tujuh anggota 

TNI-AD yang bertugas di Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

beserta keluarga, dua puluh empat PNS baik yang bekerja sebagai 

pegawai administrasi maupun  kesehatan, serta seluruh siswa peserta 

pendidikan Tamtama yang berkisar 140-an siswa setiap tahunnya. 

Asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro terdiri dari 

lima kompi, yang terdiri dari Kompi Markas dengan dua puluh satu 

orang personel (perwira satu orang, tamtama delapan orang, PNS dua 

belas orang), Kompi Siswa I s/d IV terdiri dari delapan belas anggota, 

yang masing-masing Kompi Siswa terdiri dari lima orang perwira, dua 

belas bintara dan satu PNS. Masing-masing kompi diketuai oleh satu 

komandan kompi yang bertanggungjawab langsung kepada Dansecata. 
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Tinggal di asrama bukan menjadi hal wajib bagi personil TNI-

AD maupun karyawan/ pegawai di Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro. Mereka diperbolehkan memilih untuk tinggal di kampung 

(desa) sekitar maupun di asrama. Mereka yang berkeluarga dan telah 

memiliki hunian sendiri di kampung (desa) sekitar diperbolehkan 

bertempat tinggal di luar asrama. Namun, jika belum memiliki hunian di 

luar asrama dan ingin bertempat tinggal di asrama, anggota 

diperbolehkan tinggal selama masih menjalankan dinas di satuan 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro. 

Tidak ada tata tertib maupun peraturan secara tertulis terkait 

dengan aturan tinggal di asrama. Masing-masing anggota satuan TNI-AD 

di SECATA Rindam IV/ Diponegoro hanya perlu merawat bangunan 

yang ditempatinya. Tanpa merubah sedikitpun struktur bangunan yang 

telah ada, hanya diperbolehkan untuk mengecat kembali jika warna 

sudah pudar atau membuat taman kecil di depan rumah. Setiap ada tamu 

yang hendak berkunjung atau memiliki kepentingan dengan anggota 

TNI-AD dan keluarganya harus memiliki izin masuk dari Kepala 

Keamanan dan didampingi oleh petugas piket Provost. 

Tidak ada kegiatan khusus yang diberikan oleh satuan kepada 

anak-anak yang tinggal di asrama SECATA Rindam IV/ Diponegoro, 

termasuk remaja. Kegiatan hanya berpusat pada aktifitas anggota TNI-

AD SECATA Rindam IV/ Diponegoro untuk bekerja sesuai tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. Adapun sesekali ibu-ibu di asrama 
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melaksanakan senam bersama dengan suami di hari Jumat. Setiap 

bulannya ibu-ibu di asrama SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

memperoleh Bintal (Bimbingan Mental) dari Departemen Agama 

Kabupaten Kebumen yang bertujuan untuk memberikan asupan wawasan 

dan pengetahuan kepada ibu-ibu di asrama, terutama terkait kerohanian. 

4. Gambaran Umum Remaja Asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro 

Berdasar pada hasil observasi dan pengamatan yang peneliti 

lakukan, remaja asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro yang 

berjumlah tujuh puluh lima orang, berada pada jenjang pendidikan SMP 

dan SMA pada umumnya adalah sosok yang baik, ramah, dan santun. 

Berpenampilan sederhana dan pada awalnya cenderung pemalu. Adapun 

kegiatan remaja sehari-harinya pun terlihat monoton. 

Keseharian para remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro utamanya adalah sekolah. Bahkan setelah pulang sekolah 

pun rata-rata dari mereka masih mengikuti les atau bimbingan belajar di 

lembaga bimbel. Hal tersebut dikarenakan para orang tua remaja yang 

lebih senang jika anaknya rajin belajar. Dengan pengetahuan yang 

banyak diperoleh orang tua percaya bahwasanya anaknya kelak dapat 

lebih sukses dan memiliki masa depan yang baik. 

Remaja putri sendiri cenderung lebih suka untuk berada di 

rumah jika sudah pulang sekolah dan les, maupun ketika hari libur seperti 

hari minggu. Jika pun bermain dengan teman-temannya pasti mereka 
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pulang ke rumah terlebih dahulu untuk berpamitan. Bahkan tak jarang 

kegiatan bermain mereka berada di dalam rumah. Baik sekedar 

bercengkerama, menonton televisi bersama, atau bermain-main di kamar. 

Sedang untuk remaja putra sendiri pada kenyataannya tidak jauh berbeda 

dengan remaja putri. Mereka umumnya pulang ke rumah setelah pulang 

sekolah dan les. Jarang bermain ketika sepulang sekolah. Bermain hanya 

pada hari minggu saja. Jika pun bisa bermain di selain hari minggu ialah 

dengan catatan tidak ada jadwal les ataupun bimbel, dan harus izin 

kepada orang tua terlebih dahulu. 

Setiap malam adalah waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah 

yang di dapat hari itu. Orang tua selalu rutin memeriksa pekerjaan rumah 

mereka. Memastikan apakah pekerjaan rumah telah diselesaikan atau 

belum. Jika tidak ada pekerjaan rumah, biasanya remaja menonton 

televisi bersama, atau bermain handphone di kamar, dan kemudian tidur. 

Selain itu, remaja telah terbiasa untuk bangun pagi setiap 

harinya, disiplin dalam mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi 

kebutuhan sekolahnya di pagi hari. Membantu ibu di dapur bagi remaja 

putri, atau hanya sekedar menyapu lantai ruang tamu. Remaja laki-laki 

biasanya membantu untuk mengeluarkan kendaraan yang akan digunakan 

dirinya dan ayah mereka. 

Adapun interaksi di antara para remaja di asrama sendiri 

umunya cukup baik, karena seringkali mereka tahu satu sama lain namun 

belum tentu mengenal. Mereka pun hampir tidak pernah memiliki 
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kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama remaja di asrama. Tidak ada 

semacam perkumpulan remaja asrama seperti layaknya karang taruna. 

Mereka lebih banyak bergaul dengan teman-teman dari sekolah daripada 

dengan sesama remaja penghuni asrama. 

5. Interaksi Antara Orang Tua dengan Remaja sebagai Upaya 

Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan Moral pada Remaja  di Asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

Kaitannya dengan moral, terdapat tujuh nilai yang menjadi 

keutamaan daripadanya, diantaranya yaitu: nilai kejujuran, otentik, 

kesediaan bertanggungjawab, kemandirian moral, keberanian moral, 

rendah hati, dan realistik kritis. Berdasar pada Pancasila, nilai-nilai 

tersebut haruslah dimiliki setiap orang tak terkecuali remaja. 

Dari hasil wawancara pada hari Selasa, 14 April 2015 dengan 

narasumber Bapak Sugeng Riyadi (42 tahun), beserta istri Wiwin Safitri 

(38 tahun), dan anak remajanya Dinar Syahputri (17 tahun); interaksi 

yang terjadi terkait proses penanaman  nilai-nilai keutamaan moral 

kepada remaja dilakukan dalam dua model komunikasi. Yaitu dengan 

komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. 

Dalam keseharian remaja utamnya dibekali dengan nilai 

keagamaan sebagai dasar untuk menuju kehidupan ke depannya. Melalui 

pendidikan informal dari keluarga, maupun pendidikan formal melalui 

Taman Pendidikan Al Quran (TPA), yang sengaja orang tua lakukan agar 



 

 

66 

 

kelak agama menjadi penuntun bagi anak remaja mereka untuk dapat 

bertindak sebagaimana nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. 

Komunikasi langsung dilakukan dengan berbagi cerita antara 

anak dan orang tua (sharing), dan membekali remaja dengan nasehat baik 

dan buruk suatu perkara. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Sugeng 

Rohyadi pada saat wawancara, yang mengatakan bahwa: 

“Sejak saya menikah tahun 1997 saya punya waktu khusus 

untuk berkumpul dengan keluarga. Pada saat makan siang, 

makan malam, dan makan pagi. Kita laksanakan pasti, sama-

sama ketika saya tidak ada dinas ke luar. Disitu saya tanamkan 

demokratis. Jadi pada saat makan kita sambil menyelesaikan 

masalah, laporan ini itu dari anak, tentang perkembangan dan 

situasi di media sosial maupun berita-berita di luar, sebagai 

antisipasi.” 

 

Nasehat yang diberikan seringkali dilakukan ketika remaja tanpa 

sengaja maupun tidak telah melakukan kesalahan. Bukan sanksi fisik 

seperti yang terkadang orang lain lakukan, hanya sebatas memberi 

nasehat, mengingatkan remaja untuk tidak mengulanginya lagi dengan 

mengutarakan sebabnya. Sebagaimana yang diutarakan Bapak Sugeng 

Rohyadi dalam wawancara yang mengatakan bahwa: 

“Selama ini saya tidak pernah memberikan sanksi istilahnya 

sanksi yang berbentuk fisik, berbentuk keras. Jadi hanya sebatas 

mengingatkan dengan kata-kata. Alasanya karena saya harus 

melindungi anak dan istri saya. Punya anak untuk disayang 

bukan dipukuli.” 

 

Sedang komunikasi tidak langsung dilakukan melalui simulasi 

dan teladan-teladan yang diberikan baik secara terencana maupun secara 
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spontan. Adapun beberapa simulasi dan keteladanan yang diberikan 

orang tua kepada remaja yaitu: 

Tabel 4.1 

Simulasi dan Keteladanan untuk Remaja 

 

No Nilai Bentuk Keterangan 

1. Ketuhanan  Simulasi Mengajak remaja untuk 

melakukan sholat berjamaah di 

rumah dan melihat acara 

pengajian di televisi setiap 

paginya 

2. Kejujuran  Simulasi Remaja mengambil sendiri 

uang saku di dompet ibu sesuai 

dengan jatahnya, membantu 

ibu berbelanja dengan uang 

kembalian yang harus sesuai 

3. Otentik  Simulasi Membiasakan remaja menjadi 

diri sendiri, diizinkan melihat 

konser/ hiburan musik namun 

tidak serta meniru apa yang 

dilihat 

4. Bertanggungjawab  Simulasi Membiasakan remaja untuk 

merapihkan tempat tidur setiap 

paginya dan mengurus sendiri 

keperluannya berangkat 

sekolah 

5. Kemandirian 

Moral 

Teladan Ayah membantu melakukan 

bersih-bersih rumah ketika 

tidak sedang bertugas 

6. Keberanian Moral Teladan Meminta maaf kepada orang 

lain ketika memliki salah, 

terutamanya kepada istri/ 

suami dan anak 

7. Rendah Hati Teladan 

& 

Simulasi 

Menanamkan sifat rendah hati, 

menjaga silaturahmi dengan 

tetangga dan tidak bersikap 

sombong,  
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8. Realistik-kritis Teladan 

& 

Simulasi  

Mengingatkan remaja dan 

anggota keluarga lain ketika 

berbuat salah, bersikap adil 

kepada diri sendiri maupun 

orang lain 

 

6. Faktor Penghambat Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan Moral pada 

Remaja di Asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

Berdasar pada wawancara pada hari Sabtu, 18 April 2015 

betempat di Kantor Kaur Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

dengan Bapak Suntono (42 tahun) sebagai narasumber, ditemukan 

adanya hambatan dalam penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada 

remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro sebagaimana 

yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut: 

“Satu pastinya sifat anak, saya pernah muda, terutama segi 

egonya sendiri tidak memikirkan orang tua, orang tua cerewet 

dianya nesu. Karena egonya itu, untuk memikirkan orang lain 

belum. Untuk merawat barang-barangnya sendiri pun kadang 

masih susah. Orang tua ngomong dianggap angin lalu.” 

 

Terkait pola asuh orang tua sebagai faktor internal, tidak ada 

permasalahan. Penanaman nilai-nilai keutamaan kepada remaja 

menerapkan konsep pendidikan moral demokratis di mana remaja 

diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai hal, dengan catatan hal 

tersebut adalah baik. Sebagaimana pernyataan narasumber yang 

mengatakan bahwa: 

“Saya sebagai orang tua tidak pernah membatasi apa keinginan 

anak, cita-cita anak. Biar mereka memilih sendiri apa yang 
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menjadi keinginan mereka di masa depan. Daripada dibatasi, 

dilarang-larang nanti patah di tengah jalan. Yang penting itu 

positif. Tidak dengan membatasi anak. Kalau baik ya didukung, 

kalau salah diluruskan. Anak bebas memilih, orang tua 

mengarahkan.” 

 

Remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

telah secara baik menerima upaya penanaman nilai-nilai keutamaan 

moral yang dilakukan orang tua. Sebagian besar waktunya digunakan 

untuk belajar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber yang 

menyatakan bahwa: 

“Setiap harinya dia sekolah, dan waktunya banyak dihabiskan di 

sekolah. Main hanya kalau hari minggu, itu juga sesuai batas 

waktu.. Saya tak pernah membatasi dia bergaul, selama itu 

positif. Karena rata-rata orang tua anak remaja di sini lebih 

senang untuk mengeleskan anaknya, jadi ya terkotrol.” 

 

Adanya berbagai kemudahan seiring perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi tidak menjadi hambatan dalam penanaman 

nilai-nilai keutamaan moral pada remaja di asrama Dodik SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

narasumber, yang menyatakan bahwa:  

“Sejauh ini fasilitas handphone dan leptop selalu saya cek, siapa 

tahu ada film-film yang tak jelas yang akan mengganggu 

psikisnya. Setiap seminggu, dua minggu, sebulan saya cek. Saya 

nggak tahu, mungkin dalam rumah seperti itu, siapa tahu di luar 

rumah tidak. Dari yang di rumah A B, di luar bisa A B C dan 

seterusnya. Memastikan saja, namun sejauh ini masih nurut.” 

 

Lingkungan dan teman sepermainan remaja di asrama Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro rupanya tidak menjadi faktor 

penghambat upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada remaja. 
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Lingkungan sekitar tempat tinggal remaja memberikan sumbangsih 

positif dalam penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada diri remaja. 

Selain menjalankan fungsi kontrol, lingkungan asrama juga mejalankan 

fungsi sebagai “tanggul penahan” remaja supaya tidak berbuat negatif. 

Sebagaimana narasumber Sugeng Rohyadi (42 tahun) yang menyatakan 

bahwa,  

“Sejauh ini lingkungan mengontrol, jadi meskipun saya tugas di 

luar, baik ibu dan sekitar asrama tahu keseharian anak remaja 

saya bermain dan membawa teman. Justru ketika ada temannya 

main jadi rajin kalo pagi bersih-bersih. Di asrama anak hanya 

bermain di hari minggu, keseharian lebih banyak di rumah. 

Kecuali anak laki-laki saya yang main bola atu sepedaan setelah 

pulang sekolah (wawancara tanggal 14 April 2015).” 

 

7. Internalisasi Nilai-Nilai Keutamaan Moral oleh Remaja di Asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

Dalam mendapatkan data terkait internalisasi nilai-nilai 

keutamaan moral yang dilakukan oleh remaja di asrama Dodik SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro, peneliti menyebar angket jawaban tertutup 

kepada 51 orang responden yang adalah remaja di Asrama Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro, dan kemudian dikonfirmasi secara 

langsung kepada beberapa remaja yang dipilih secara acak. 

Berisi tentang bagaimana remaja di asrama Dodik SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro menyerap penanaman nilai-nilai keutamaan 

moral yang berdasar pada Pancasila, kemudian secara sadar 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari remaja. 
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Setelah dilakukan penskoran dan tabulasi data mengenai 

perilaku remaja sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai keutamaan moral 

oleh remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro, 

selanjutnya dilakukan perhitungan deskriptif presentase terhadap data 

tersebut. Hasil perhitungan deskriptif presentase perilaku remaja sebagai 

bentuk internalisasi nilai-nilai keutamaan moral oleh remaja di asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro digunakan untuk menguraikan 

data dalam bentuk kualitatif sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Menjalankan Ibadah Sesuai Agama dan Keyakinan 

No. Pertanyaan SL 

(%) 

SR 

(%) 

JR 

(%) 

KD 

(%) 

TP 

(%) 

1. Anda bangun pagi setiap 

hari untuk sholat subuh 
86,3 13,7 0 0 0 

2. Anda melaksanakan sholat 

lima waktu setiap harinya 
86,3 13,7 0 0 0 

 

Remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

telah memiliki kesadaran yang sangat baik secara individu untuk 

beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Bagi yang beragama 

Islam, remaja setiap paginya disiplin bangun pagi untuk melaksanakan 

sholat subuh, dan menjalankan shalat lima waktu setiap harinya. 

Beribadat ke gereja bersama keluarga setiap minggunya bagi yang 

beragama Kristen. 

Tabel 4.3 

Berperilaku Jujur 
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No. Pertanyaan SL 

(%) 

SR 

(%) 

JR 

(%) 

KD 

(%) 

TP 

(%) 

7. Anda tidak mencontek saat 

ujian/ test 
25,5 17,5 4 4 49 

8. Anda berkata jujur ketika 

ditanya perihal apapun 

oleh orang lain 

11,8 13,7 9,8 60,7 2 

 

Remaja di Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro kurang 

baik untuk beperilaku jujur dalam keseharian. Berkata jujur hanya dalam 

hal tertentu dan kepada orang tertentu saja. Seringkali mencontek ketika 

mengerjakan ulangan. 

Tabel 4.4 

Memiliki Nilai-Nilai Otentik 

No. Pertanyaan SL 

(%) 

SR 

(%) 

JR 

(%) 

KD 

(%) 

TP 

(%) 

3. Anda berpamitan dan 

mencium tangan orang tua 

ketika hendak berangkat 

sekolah/ keluar rumah 

31,4 49 15,7 4 0 

12. Anda percaya diri dengan 

segala apa yang anda 

miliki 

60,8 29,4 0 9,8 0 

Remaja di Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro memiliki 

nilai otentik yang sangat baik, terlihat dari kepercayaan diri remaja yang 

besar. Tidak mudah ikut-ikutan perilaku teman. Bertahan seperti apa 

adanya. Sederhana, hormat pada orang tua, dan tidak mudah berganti 

penampilan. 

Tabel 4.5 
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Kesediaan Bertanggungjawab 

No. Pertanyaan SL 

(%) 

SR 

(%) 

JR 

(%) 

KD 

(%) 

TP 

(%) 

6. Anda mengumpulkan tugas 

sekolah tepat waktu 
45,1 37,2 4 13,7 0 

10. Anda melakukan tugas 

sekolah/ tugas rumah 

dengan sebaik-baiknya 

45,1 39,2 9,8 5,9 0 

14. Anda bekerja keras dalam 

berbagai hal untuk 

mencapai tujuan anda 

58,8 23,5 11,8 5,9 0 

 

Remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

telah mampu bertangung jawab dengan sangat baik terhadap apa yang 

menjadi kewajiban dirinya. Seperti, membereskan kamar tidur sendiri, 

mengerjakan tugas sekolah dengan sebaik-baiknya dan 

mengumpulkannya tepat waktu, dan selalu bekerja keras dalam berbagai 

hal untuk mencapai tujuan. 

 

 

 

Tabel 4.6 

Kemandirian Moral 

No. Pertanyaan SL 

(%) 

SR 

(%) 

JR 

(%) 

KD 

(%) 

TP 

(%) 

2. Anda melaksanakan sholat 

lima waktu setiap harinya 
86,3 13,7 0 0 0 

4. Anda belajar meskipun 

tidak ada tugas/ ujian 
11,8 33,3 13,7 13,3 7,9 
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16. Anda mencari solusi untuk 

permasalahan yang anda 

hadapi 

58,8 25,5 7,85 7,85 0 

 

Remaja di Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro telah 

memiliki kemandirian moral sangat yang baik. Mampu berfikir 

menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Menjalankan 

sholat lima waktu setiap harinya, belajar meskipun tidak ada ujian/ 

ulangan. 

Tabel 4.7 

Keberanian Moral 

No. Pertanyaan SL 

(%) 

SR 

(%) 

JR 

(%) 

KD 

(%) 

TP 

(%) 

11. Anda yakin dengan setiap 

keputusan yang anda ambil 
56,9 23,5 4 15,6 0 

18. Anda bertanya berbagai hal 

yang tidak anda ketahui 

kepada orang lain 

11,8 17,6 27,4 41,2 2 

5,9 Anda membantu melerai/ 

menjadi penengah teman 

anda yang terlibat konflik 

2 5,9 5,9 49 37,2 

 

Keberanian moral remaja di Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro telah cukup baik, tercermin dari perilaku dirinya yang 

yakin pada setiap keputusan yang diambil, meskipun remaja hanya 

terkadang saja bertanya kepada orang lain setiap kali ada hal yang tidak 

dimengerti dan menjadi penengah teman yang terlibat konflik. 
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Tabel 4.8 

Bersikap Rendah Hati 

No. Pertanyaan SL 

(%) 

SR 

(%) 

JR 

(%) 

KD 

(%) 

TP 

(%) 

5. Anda membantu teman 

mengerjakan tugas/ PR 
2 5,9 19,6 52,9 19,6 

13. Anda ikhlas jika dimintai 

pertolongan oleh siapapun  
70,5 25,5 0 2 0 

15. Anda berbagi bekal 

makanan dengan teman 
5,9 8 17,5 62,7 5,9 

 

Perilaku sopan dan santun sebagai cerminan sikap rendah hati 

telah remaja Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro lakukan cukup 

baik. Ikhlas bila dimintai pertolongan, meskipun tidak semua bersedia 

membantu teman mengerjakan tugas dan berbagi bekal makanan. 

Tabel 4.9 

Realistis Kritis 

No. Pertanyaan SL 

(%) 

SR 

(%) 

JR 

(%) 

KD 

(%) 

TP 

(%) 

17. Anda membagi curahan 

hati anda dengan keluarga/ 

teman/ sahabat 

19,6 39,2 27,5 11,8 2 

19. Anda tidak serta merta 

menerima keputusan/ 

pendapat 

4 5,9 27,4 49 13,7 

21. Anda meminta tambahan 

uang saku setiap kali naik 

kelas 

7,85 9,8 13,7 
47, 

05 
21,6 
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Remaja di Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro umumnya  

memiliki sikap realistis kritis yang cukup baik. Remaja pada umumnya 

terbuka pada orang tua membicarakan apa yang menjadi pilihannya, 

mengatakan apa yang ia rasa tidak sesuai dari keputusan orang tua untuk 

dirinya, belajar dari kesalahan yang diperbuat dan tidak mengulangi lagi 

perbuatannya. Berusaha memberi manfaat kepada orang lain dan 

bertindak adil baik terhadap diri sendiri maupun terhadap anggota 

keluarga lain. Meminta apa yang menjadi haknya, dan memberikan apa 

yang menjadi hak orang lain. Selain itu, ketika orang tua melakukan 

kesalahan, mereka mengingatkan orang tua mereka dengan perkataan 

yang santun. Meskipun mendapat nilai baik dan naik kelas, remaja di 

asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro jarang sekali meminta 

tambahan uang saku setiap kali naik kelas. Hanya saja mereka umumnya 

mudah menerima keputusan/pendapat orang lain. 

D. Pembahasan 

Pada bab ini peneliti menguraikan data dan hasil penelitian tentang 

permasalahan yang dirumuskan pada Bab 1, terkait Penanaman Nilai-Nilai 

Keutamaan pada Remaja dalam Keluarga TNI-AD di Asrama Depo 

Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ Diponegoro. 

Hasil penelitian yang dilakukan selama hampir satu bulan lamanya 

diperoleh peneliti dengan teknik wawancara secara mendalam dalam bentuk 

interviu tertutup dan terbuka, serta pembagian kuisioner tertutup yang 

kemudian berkomunikasi langsung dengan informan untuk memberikan 
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jawaban secara terbuka. Informan sebagai bentuk dari pencarian data dan 

dokumentasi langsung di lapangan diambil secara acak, dengan beberapa 

diantaranya menjadi informan kunci (key informan) yang dipilih secara 

sengaja (purposive sampling). Analisis ini sendiri terfokus pada orang tua dan 

remaja usia dua belas sampai dengan delapan belas tahun yang bertempat 

tinggal di asrama. Agar penelitian lebih objektif dan akurat, peneliti mencari 

tambahan data tentang penanaman nilai-nilai keutamaan pada remaja dalam 

keluarga TNI-AD di asrama. 

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami 

dari penanaman nilai yang dilakukan oleh orang tua kepada remaja. 

Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang penanaman 

nilai-nilai keutamaan pada diri remaja dalam keluarga TNI-AD secara lebih 

jelas dan mendalam. 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dihasilkan 

data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang didasari 

perilaku yang diamati. Pengumpulan data dipandu oleh fakta yang peneliti 

temukan di lapangan, bukan berdasar pada teori yang telah ada. 

1. Interaksi Orang Tua dengan Remaja sebagai Upaya Penanaman 

Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja di Asrama Depo Pendidikan 

(Dodik) SECATA Rindam IV Diponegoro  

Pada hakikatnya setiap manusia adalah makhluk sosial yang 

senantiasa berinteraksi dengan makhluk hidup lain. Tidak hanya dengan 

masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial individu, melainkan juga 
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dengan lingkungan juga alam yang memberikan sumbangan kehidupan 

kepada manusia.  

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran 

penting dalam membentuk karakteristik individu untuk menjadi manusia 

yang tidak hanya berguna untuk diri mereka sendiri, melainkan juga 

berguna untuk orang lain dan kehidupan di sekitarnya. Antar anggota 

keluarga haruslah memiliki kedekatan yang sangat baik, terlebih orang 

tua dengan anak-anaknya,  baik berupa kedekatan secara fisik maupun 

secara emosional. 

Dengan adanya kedekatan yang sangat baik antara masing-

masing anggota keluarga pada akhirnya akan menumbuhkan komunikasi 

antar anggota keluarga yang sangat baik pula. Dengan begitu proses 

penanaman nilai-nilai moral dalam keluarga akan berlangsung dengan 

sangat baik dan sesuai.  

Berawal dari komunikasi yang sangat baik, khususnya antara 

orang tua dengan anak, memunculkan adanya sikap terbuka dari diri anak 

terhadap orang tua. Tidak ada kecanggungan dalam diri anak itu sendiri 

untuk mengutarakan apa yang sedang menjadi permasalahan atau dilema 

bagi dirinya. Bercerita atau sekedar sharing tentang pelajaran di sekolah. 

Tidak ada rasa enggan apalagi takut untuk berterus terang jika ditanyai, 

sebab yang terasa ialah perhatian sebagai bentuk cinta dan kasih sayang 

orang tua. 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng Rohyadi 

(42 tahun) yang juga diiyakan oleh sang istri, mengatakan bahwa: 

“Saya sangat dekat sekali dengan anak-anak saya. Jika saya 

tanya apapun sama anak saya termasuk mungkin hubungan 

yang istilahnya anak remaja sekarang, jadi tidak malu kalo 

saya tanya langsung bisa menjawab. “Udah punya pacar 

belum?”, contohnya seperti itu. “Teman dekat mungkin”, dia 

bisa menjawab (wawancara tanggal 14 April 2015).” 

 

Selain sebagai fungsi kontrol, langkah partisipatif orang tua 

secara aktif menjadi langkah antisipasi utama orang tua terhadap hal-hal 

buruk yang mungkin dapat mengenai diri anak remaja mereka. 

Secara hakiki nilai ketuhanan merupakan nilai yang memiliki 

dasar kebenaran yang paling kuat. Bersumber dari kebenaran tertinggi 

yang datangnya dari Tuhan. Selain itu, keluarga haruslah menjalankan 

fungsi religius dengan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya 

kepada kehidupan beragama. Disamping sharing, pemberian nasehat, 

hingga memberi teladan berupa tindakan langsung terkait nilai-nilai 

keutamaan moral, orang tua membekali anak remaja mereka dengan 

kekuatan batin sebagaimana kepercayaan mereka kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Bagi mereka yang beragama Islam, remaja seringkali diajak 

untuk mendengarkan atau menyaksikan acara yang berbau dakwah, 

membelajarkan mereka di TPQ maupun sekedar memanggil guru ngaji 

ke rumah. Beribadah di rumah maupun di mushola untuk melaksanakan 

sholat berjamaah, dan juga mengikuti kegiatan peringatan hari besar 

keagamaan. Semua dimaksudkan agar remaja sendiri memiliki kesadaran 

dari hati mereka sendiri untuk terbuka dan lapang terhadap hal-hal yang 
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berbau kebaikan serta terhindar dan mampu menghindarkan diri mereka 

dari perbuatan yang secara moral dan agama tidak diperbolehkan. Hal 

tersebut menjadi hal yang penting dilakukan agar penanaman nilai yang 

dilakukan tidak hanya bersifat aktif, namun juga bersifat persuasif. 

Terutama untuk memberikan motivasi dan kesadaran menerima dalam 

diri anak remaja asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

menyerap nilai-nilai keutamaan moral yang orang tua tanamkan, maupun 

untuk bertindak sebagaimana nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-

hari remaja. 

Remaja yang berada di lingkungan asrama dengan latar 

belakang orang tua (ayah) sebagai prajurit TNI-AD, nyatanya tidak serta 

membuat mereka menerima penanaman nilai dengan cara-cara 

indoktrinasi. Nasehat tegas dan sedikit terkesan memerintah memang 

bukan menjadi hal yang baru bagi mereka. Namun, dari berbagai hal 

yang mereka terima sebagai wujud penanaman nilai-nilai keutamaan 

moral, adanya interaksi yang baik dalam bentuk komunikasi (baik 

komunikasi langsung maupun tidak langsung) memberikan sumbangan 

dalam memaksimalkan penyerapan nilai-nilai keutamaan moral oleh 

remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro.  

Hal terpenting dari upaya penanaman nilai moral kepada anak 

remaja ialah dengan pendekatan secara emosional. Sebab, adakalanya 

kenyamanan dan rasa percaya dari remaja ke orang tua timbul bukan 
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karena sikap tegas dan keras dari orang tua mereka, melainkan dari 

perhatian dan rasa terlindungi, baik secara fisik maupun psikologis. 

Sharing sebagai salah satu bentuk interaksi komunikasi secara 

langsung, menjadi hal yang dinilai sangat penting keberlangsungannya. 

Pemilihan waktu yang tepat diperlukan untuk menempatkan masing-

masing anggota keluarga dalam suasana nyaman dan santai (rileks). Hal 

tersebut dimaksudkan agar semua anggota keluarga dapat mengutarakan 

segala sesuatunya dengan penuh. 

Adanya alokasi waktu tertentu yang khusus diberikan untuk 

berkomunikasi secara langsung, bertatap muka dengan anggota keluarga, 

membicarakan berbagai hal tertentu, selain dapat meringankan beban 

mental remaja ketika mengalami kesulitan, remaja juga dapat 

mengutarakan bermacam hal yang menjadi kebimbangan, kebingungan, 

maupun kegamangan yang dihadapinya. Dengan begitu, secara tidak 

langsung dapat menjadi alat kontrol dan kendali bagi masing-masing 

anggota keluarga terhadap segala perilaku remaja, sehingga pada 

nantinya remaja diharapkan mampu bertindak sesuai dengan ketentuan 

nilai-nilai keutamaan moral. Sebagaimana pernyataan Bapak Suntono (42 

tahun), yang mengatakan bahwa: 

“Menurut saya pribadi, kegiatan itu sangat penting sekali. 

Jadi mungkin anak dan istri saya tidak tahu maksudnya, tapi 

ini menjadi alat kontrol saya, alat kendali saya. Sebab pada 

saat santai inilah anak akan berbicara seluruhnya keluar, dari 

berangkat sekolah sampai pulang sekolah, sampai saat anak 

bermain (wawancara tanggal 14 April 2015).” 

 



 

 

82 

 

Seringkali orang tua juga memanfaatkan waktu-waktu tersebut 

untuk memberikan informasi baik dari media elektronik maupun media 

sosial sebagai langkah antisipasi untuk melindungi semua anggota 

keluarga. Menyelipkan nilai-nilai moral, baik berupa nasehat maupun 

sekedar bertanya tentang kesulitan yang mungkin dialami anak 

remajanya. Memberi arahan kepada remaja untuk dapat mengambil 

keputusan dengan tepat.  Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

narasumber Sugeng Rohyadi (42 tahun) yang mengatakan bahwa, “Jadi, 

ikuti dengan kata hati taupun dengan hati nurani. Itu yang pertama. Yang 

kedua, jangan mengambil keputusan pada saat pikiran sedang kacau 

(wawancara 14 April 2015).” 

Terlepas dari permasalahan bagaimana komunikasi secara 

langsung dapat mempengaruhi keberhasilan penanaman nilai-nilai 

keutamaan moral pada diri remaja di asrama Dodik SECATA Rindam 

IV/ Diponegoro, interaksi dalam bentuk komunikasi tidak langsung yang 

terutamanya berupa simulasi teladan orang tua kepada remaja, menjadi 

hal penting sebagai upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada 

remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro.  

Nilai kejujuran sebagai salah nilai utama akan membuat 

seseorang berani untuk menjadi dirinya sendiri. Seseorang yang terbiasa 

berkata jujur, bersikap, dan berperilaku jujur akan menjadikan dirinya 

bermoral baik. Perlu dilakukan tidak hanya melalui nasehat verbal saja, 

melainkan juga melalui perilaku yang dapat menjadi contoh bagi remaja. 
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Terkait dengan nilai kejujuran, orang tua remaja asrama Dodik SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro melakukannya dengan cara simulasi. Mulai dari 

mengambil uang saku sendiri di dompet ibu sesuai dengan jatahnya, 

berbelanja di warung dan kembali membawa kembalian yang sesuai, dan 

mengerjakan tugas sekolah secara mandiri. Meskipun terlihat sepele, 

namun hal tersebut dinilai sangat efektif dalam menanamkan kejujuran 

pada diri anak remaja.  

Untuk menjadi manusia yang kuat dan matang, seseorang 

haruslah menjadi dirinya sendiri, menjadi otentik. Bukan jiplakan atau 

meniru saja dari orang lain. Kaitannya dengan nilai otentik untuk menjadi 

diri sendiri, menjadi yang orisinil, remaja diberikan eksperimen dalam 

bentuk kebebasan yang bertanggungjawab. Dengan mengizinkan anak 

remaja untuk berkegiatan di luar dengan teman-temannya ketika ada 

event atau acara hiburan musik. Remaja dibiarkan ikut membaur dengan 

bermacam orang dan dituntut untuk tidak mengikuti hal buruk yang 

orang lain lakukan di sana. Tetap bepenampilan sopan dan tidak berbuat 

hal-hal yang masih di batas kewajaran. Nilai yang sangat dekat dengan 

nilai kejujuran ini penting sekali untuk ditanamkan kepada remaja. Sebab 

remaja adalah fase dimana mereka lebih cenderung untuk berada dalam 

kelompok (peer gruop) nya, menjadi fase yang rawan dengan pengaruh 

negatif luar jika tidak ada kontrol baik dari orang tua.  

Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi 

dasar dalam kesediaan seseorang untuk bertanggungjawab. Melakukan 
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segala hal yang menjadi kewajiban dengan bersungguh-sungguh. Remaja 

di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro diberikan 

tanggungjawab sedari awal mereka masih kecil. Dimulai dari hal 

sederhana seperti merapihkan tempat tidur setiap bangun tidur dan 

mempersiapkan apa yang menjadi keperluan remaja untuk pergi ke 

sekolah. Mengerjakan tugas sekolah dengan sebaik-baiknya, dan belajar 

di sekolah dengan rajin. Merawat apa yang dimiliki serta memelihara 

kebersihan diri mereka sendiri. 

Kemandirian moral seseorang pada akhirnya akan membentuk 

penilaian dan pendirian sendiri untuk selanjutnya bertindak sesuai 

dengannya. Diperlukan adanya kekuatan batin untuk mengambil sikap 

moral sendiri dalam menyikapi berbagai hal. Remaja di asrama Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro telah diberikan contoh terkait dengan 

kemandirian moral dengan tidak memilih-milih teman karena ia kaya, 

atau cantik, atau tampan. Melainkan membuka diri untuk berteman 

dengan siapa saja yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Tidak 

menilai seseorang tampak dari kondisi fisiknya saja, melainkan dari segi-

segi lain dari diri orang tersebut.  

Sejatinya, keberanian moral merupakan suatu proses di mana 

diri dituntut untuk memiliki tekad kuat untuk mempertahankan sikap 

moral yang telah diyakini, meskipun hal tersebut secara aktif dilawan 

oleh lingkungan. Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan 

adakalanya sangat sulit seseorang lakukan dengan berbagai macam 
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alasan. Baik karena enggan karena merasa benar lebih tinggi 

kedudukannya, atau bahkan karena rasa takut. Orang tua memberi contoh 

kepada remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro agar 

tidak takut untuk meminta maaf, meskipun kata-kata maaf begitu singkat 

namun butuh keberanian yang luar biasa untuk mengatakannya. 

Begitupun dengan keputusan untuk melaksanakan puasa senin kamis, 

yang akan terasa sangat berat dilakukan apalagi dengan tugas dari militer 

yang berat setiap harinya, yang memang sangat dianjurkan sekali untuk 

tidak berpuasa ketika sedang bertugas. Sebagaimana yang diutarakan 

oleh Bapak Sugeng Rohyadi (42 tahun), yang mengatakan bahwa: 

 

“Saya sebagai kepala rumah tangga punya anak punya istri, jadi 

kalau saya berbuat salah, terutama kepada istri saya berani 

meminta maaf. Anak saya juga tahu, termasuk juga kepada 

anak, kalau saya salah juga saya langsung meminta maaf 

(wawancara 14 April 2015).” 

 

Kemampuan manusia dalam memberikan penilaian moral tidak 

selamanya adalah benar. Maka dari itu tidak ada kebaikan dari sifat 

sombong untuk tidak mengakuinya. Dalam moral, kerendahan hati tidak 

berarti bahwa sesorang harus sadar akan keterbatasan yang dimiliki, tapi 

juga pengakuan bahwa penilaian moral dirinya masih jauh dari 

sempurna. Selaku orang tua, ayah terutama, memberikan teladan kepada 

anak remajanya untuk bertindak sopan kepada siapapun yang berinteraksi 

dengannya. Baik itu orang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. 

Seperti halnya ketika berkendara dan melalui komplek asrama maupun 
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pemukiman warga. Senyum dan sapa senantiasa dilakukan oleh orang tua 

remaja kepada siapa saja yang mereka temui, berharap agar tidak 

menjadikan diri sendiri untuk sombong dan tidak peduli dengan orang 

lain. Hal inilah yang diharapkan mampu untuk anak remaja mereka 

lakukan.  

Realistis dan kritis sebagai satu kesatuan yang mesti 

berbarengan. Dilakukan sesuai keadaan sebagai bentuk tanggungjawab 

moral untuk terus memperbaiki apa yang sudah ada suapaya lebih adil, 

lebih sesuai dengan martabat manusia. diperoleh remaja asrama Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro dari keteladanan orang tua dan 

anggota keluarga seperti halnya saling menegur ketika salah satu di 

antara anggota keluarga melakukan kesalahan. Senantiasa memperbaiki 

diri dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan tidak mengulangi 

lagi kesalahan yang sama. Menerima kelebihan dan kekurangan diri 

masing-masing, namun tetap memperbaiki di sisi lain yang bisa untuk 

diperbaiki.  

Sanksi biasanya digunakan seseorang sebagai media untuk 

menimbulkan perasaan terhadap orang lain yang melakukan kesalahan, 

dengan harapan orang tersebut akan dapat memperbaiki diri sehingga 

tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dalam upaya penanaman nilai-

nilai keutamaan moral tidak terdapat sanksi fisik, mental, maupun sosial 

yang diberikan kepada remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro ketika melakukan kesalahan atau perilaku menyimpang dari 
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keutamaan moral yang ada. Sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, 

disertai dengan nasehat agar remaja tidak mengulangi kesalahannya atau 

bertindak sebagaimana yang diarahkan oleh orang tua. Sugeng Rohyadi 

(42 tahun), mengatakan bahwa, “Selama ini saya tidak pernah 

memberikan sanksi, istilahnya sanksi yang berbentuk fisik, berbentuk 

keras, saya tidak pernah. Hanya sebatas menggunakan kata-kata sebagai 

teguran (wawancara 14 April 2015).” 

Perkembangan teknologi dan pesatnya arus globalisasi 

adakalanya menimbulkan efek negatif. Maka dari itu diperlukan adanya 

pengawasan dari orang tua terhadap penggunaan fasilitas teknologi yang 

ada. Untuk kontrol dari media sosial facebook, orang tua juga memiliki 

akun facebook yang terhubung dengan media sosial anak remaja mereka, 

serta mengawasi penggunaan media sosial tersebut oleh anak remaja 

mereka. Membekali anak-anak remaja mereka untuk tidak menunjukkan 

sikap dan perilaku negatif di media sosial. Memberi tahu hal-hal apa saja 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh remaja dalam menggunakan 

media internet. Karena tidak dipungkiri, setiap orang tua memiliki 

perasaan khawatir anak remajanya terkena pengaruh buruk 

perkembangan teknologi. Terutamnya terkait soal pornografi, karena 

memang usia remaja merupakan usia dengan rasa keingin tahuan tinggi, 

apalagi terkait hal-hal baru yang sebelumnya belum dia ingin ketahui. 

Tidak hanya dari sekedar kata melarang dan menasehati, namun juga 
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dengan upaya langsung sebagaimana yang disampaikan oleh bapak 

Sugeng Rohyadi (42 tahun), yang mengatakan bahwa: 

“Saya pernah punya rasa khawatir, tetapi betul-betul saya 

kontrol, jadi langsung saya beri penjelasan langsung kalau 

memang kepengin nonton gambar-gambar pornografi nonton 

dengan Bapak, jadi saya berikan fasilitas. Meskipun mereka 

tidak mau tetap saya jelaskan, supaya anak tidak penasaran dan 

tidak mencoba membukanya lagi (wawancara pada tanggal 14 

April 2015).” 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya 

penanaman nilai-nilai keutamaan pada remaja di asrama Dodik SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro dilakukan secara komprehensif melalui 

pendekatan pendidikan moral dari segi dimensi spiritual, dimensi sosial, 

dan dimensi normatif; dengan metode komunikasi langsung dan 

komunikasi tidak langsung. Teknik pelaksanaan komunikasi langsung 

dilakukan dalam bentuk memberi nasehat secara lisan kepada remaja, 

baik untuk langkah antisipatif orang tua maupun untuk meluruskan ketika 

remaja bertindak tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Selain 

itu, berbagi cerita dalam suasana santai (sharing) juga merupakan 

komunikasi langsung antar anggota keluarga untuk dapat berbagi cerita, 

berbagi masalah, yang kemudian dipecahkan bersama-sama. Sedang 

komunikasi tidak langsung dilakukan orang tua dan anggota keluarga lain 

melalui teknik memainkan peran (simulasi) dan keteladanan. 

Sejalan dengan nilai Pancasila sebagai tuntunan hidup bangsa 

Indonesia, kesemua nilai keutamaan moral yang ditanamkan adalah 

untuk dapat menjadikan remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 
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Diponegoro menjadi individu yang tahu baik dan buruk, boleh dan tidak 

boleh, dianjurkan dan dilarang, mana hak mana kewajiban, bertindak adil 

dan bijaksana terhadap diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana sila 

kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Membangun 

kualitas diri untuk dapat hidup bermasyarakat, membangun sikap 

toleransi antar umat beragama, menjaga sopan santun, dan bersikap 

rendah hati guna menjaga kerukunan. Mengedepankan demokrasi dalam 

berpendapat dan mengambil keputusan, memilah dengan bijak untuk 

kebaikan lebih banyak orang. Menghargai semua orang tanpa melihat 

status sosial, serta turut serta dalam perencanaan pembangunan dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua berdasar nilai 

keagamaan sebagai dasar dan penuntun akal budi manusia agar sesuai 

dengan nilai-nilai keutamaan moral.  

Adapun kehidupan peneliti sendiri yang memiliki orang tua 

seorang warga sipil biasa, menerima penanaman nilai dari orang tua lebih 

banyak dalam bentuk nasehat. Dengan mengambil contoh kehidupan 

tetangga maupun saudara, memberi tahu mana yang harus ditiru dan 

mana yang tidak boleh ditiru. Dari cerita-cerita zaman dahulu tetang baik 

dan buruk suatu perbuatan. Peneliti cenderung memendam sendiri segala 

apa yang dirasa dan difikirkan. Hal ini dikarenakan meskipun hubungan 

peneliti dengan orang tua sangat dekat, namun tidak pernah peneliti 

ditanyai hal-hal yang sepatutnya orang tua tanyakan dikarenakan 

kesibukan orang tua mencari nafkah.  
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2. Faktor Penghambat Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada 

Remaja di Asrama Dodik SECATA Rindam IV Diponegoro 

Upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral kepada remaja, 

khususnya remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

memiliki tantangan tersendiri. Bagi orang tua yang adalah seorang 

prajurit TNI-AD, menemukan strategi yang tepat merupakan awal utama 

yang harus dilakukan. Agar nilai-nilai yang ditanamkan tidak hanya 

sebatas dalam ingatan anak remaja mereka saja, namun juga benar-benar 

dihayati dan kemudian dilakukan secara sadar dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Orang tua remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro sadar bahwasanya pendidikan yang diberikan haruslah 

dilakukan secara komprehensif dengan berbagai cara yang menarik dan 

mudah untuk dilakukan. Memberi kebebasan dan fasilitas dengan tetap 

memberi kontrol perlu adanya untuk meminimalisir hal-hal negatif yang 

dapat mengganggu upaya penanaman nilai-nilai keutamaan pada remaja. 

Secara umum tidak ada hambatan besar yang ditemui terkait 

pola asuh untuk menanamkan nilai-nilai keutaman moral pada remaja di 

asrama Dodik Secata Rindam IV/ Diponegoro. Pendidikan yang bersifat 

demokratis dan bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai 

keutamaan moral, menjadikan remaja-remaja di asrama Dodik Secata 

Rindam IV/ Diponegoro menerima dengan mudah nilai-nilai keutamaan 

moral yang ditanamkan dalam keluarga. Tidak ada hambatan yang dirasa 

sulit untuk mengajarkan remaja asrama Dodik Secata Rindam IV/ 
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Diponegoro melakukan sesuatu hal sebagai upaya penanaman nilai-nilai 

keutamaan moral. Kepribadian yang kuat dan sikap kritis remaja telah 

secara sendirinya mengarahkan remaja di asrama Dodik Secata Rindam 

IV/ Diponegoro untuk menerima upaya penanaman nilai-nilai keutamaan 

yang dilakukan oleh orang tua mereka dengan sikap terbuka. 

Kondisi lingkungan tempat tinggal yang mendukung, 

memberikan sumbangan positif terhadap upaya penanaman nilai-nilai 

keutamaan moral pada remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro, terkait dengan pola pendidikan dan pengembangan 

kepribadian remaja. Dengan adanya kontrol dari lingkungan, menjadikan 

setiap remaja memiliki kesadaran partisipatif untuk menahan dirinya dari 

hal buruk dan pengaruh negatif pergaulan. Adapun nilai keagamaan yang 

orang tua tanamkan sedari mula memberikan sumbangan utama sebagai 

benteng bagi diri remaja. 

Bagi orang tua remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro, pendidikan merupakan hal terpenting yang utamanya harus 

diprioritaskan oleh anak. Remaja di lingkungan asrama SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro oleh orang tua mereka memiliki lingkungan 

yang dibilang cukup monoton. Orang tua mereka lebih mengarahkan 

anak remaja mereka untuk mengikuti les atau bimbingan belajar setelah 

pulang sekolah. Sehingga remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro memiliki lebih sedikit waktu bermain dengan teman ketika 

sudah berada di rumah. 
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Teman-teman sepergaulan remaja asrama Dodik Secata Rindam 

IV/ Diponegoro rupanya cukup memberikan sumbangan positif dalam 

membantu upaya penanaman nilai-nilai keutaman moral kepada remaja 

asrama Dodik Secata Rindam IV/ Diponegoro itu sendiri. Berbagai 

kegiatan yang dilakukan bersama dengan remaja asrama Dodik Secata 

Rindam IV/ Diponegoro membawa manfaat tersendiri yang mendukung 

upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada remaja asrama Dodik 

Secata Rindam IV/ Diponegoro itu sendiri. Layaknya bermain sepak bola 

bagi anak laki-laki, bersepeda bersama, rekreasi bersama di sore hari ke 

Waduk Sempor, dan jogging pagi. Meskipun hanya sekali setiap 

minggunya kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesehatan 

dan kebugaran jasmani, selain itu kegiatan tersebut juga dapat menambah 

wawasan serta rasa kepedulian antar sesama dan kesadaran untuk hidup 

bersama dengan individu lain.  

Kehidupan bersahaja dan sederhana terlihat jelas dari keluarga-

keluarga TNI-AD yang bertempat tinggal di asrama. Tidak ada barang 

mewah yang berlebih, mobil lebih dari satu, atau bawaan gadget canggih 

dengan spesifikasi unggul berharga jutaan rupiah. Remaja di asrama 

Dodik Secata Rindam IV/ Diponegoro utamanya hanya dibekali gadget 

berupa handphone. Diberikan sebagai alat kontrol orang tua ketika 

remaja berada di luar rumah, dan juga sebagai fasilitas bagi anak remaja 

mereka untuk berkomunikasi dengan teman dan untuk mengakses 

informasi yang lebih luas. Smartphone yang diberikan umumnya dengan 
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spesifikasi dalam kategori menengah, penting dapat mengakses informasi 

data teks dan audio visual di internet, untuk aplikasi media sosial, 

maupun chatting di Blackberry Messanger (BBM) dan Whatsapp (WA). 

Kesulitan dalam upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral 

pada remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro pada 

kenyataannya berasal dari dalam diri anak remaja itu sendiri. Meskipun 

nantinya ada kesadaran dari diri remaja itu sendiri untuk menerimanya. 

Adakalanya remaja melakukan sesuatu hal yang orang tua mereka 

inginkan dengan terpaksa  dikarenakan ego dari remaja itu sendiri yang 

masih saja ada, sehingga terkadang  tidak memikirkan kebaikan yang 

dimaksudkan oleh orang tua. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak 

Suntono (42 tahun), yang menyatakan bahwa: 

“Semuanya sama pikiran anak-anak, karena satu sifat anak, 

dalam arti saya pernah mengalami muda, terutama segi egonya 

sendiri tidak memikirkan orang tua. Orang tua cerewet ini itu, 

paling nesu. Itu karena egonya sendiri yang diutamakan 

(wawancara pada tanggal 18 April 2015).” 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Dinar Syahputri (17 tahun), 

yang mengatakan bahwa, “Adik saya masih susah disuruh bantu-bantu. 

Kadang pas libur sekolah, ibunya nyapu dia nonton tv. Yah itu juga 

disindir-sindir, tapi nanti baru krasa trus baru bantuin apa gitu 

(wawancara tanggal 14 April 2015).” 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat 

penanaman nilai-nilai keutamaan pada remaja utamanya berasal dari 

dalam diri remaja itu sendiri. Pola asuh yang tepat dari orang tua, dan 
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kondisi lingkungan tempat tinggal remaja di asrama Dodik SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro secara nyata memberikan sumbangsih positif 

dalam memaksimalkan upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral 

pada remaja. Teman sepergaulan remaja baik di lingkungan asrama 

maupun luar asrama, pesatnya arus globalisasi yang berdampak pada 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi penghambat 

orang tua untuk memberikan pendidikan nilai pada diri remaja. 

Dalam kehidupan sehari-hari peneliti yang adalah berasal dari 

masyarakat sipil, dengan lingkungan masyarakat yang lebih heterogen; 

pola asuh orang tua, lingkungan, teman sepergaulan remaja, dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penghambat 

lainnya selain dari ego remaja itu sendiri. Orang tua di lingkungan 

peneliti kurang memahami pentingnya penanaman nilai dalam diri anak 

remaja mereka, sehingga pendidikan nilai dalam keluarga belum secara 

maksimal dilakukan dengan baik. Kontrol sosial dari masyarakat yang 

masih minim menjadi salah satu faktor kurang terkendalinya pergaulan di 

antara para remaja. Beberapa remaja bahkan telah akrab dengan rokok, 

lebih sering nongkrong dibandingkan belajar. Kesana kemari memegang 

handphone, hingga terkadang sulit untuk disuruh belajar dan dimintai 

tolong oleh orang tua. 

3. Bentuk Internalisasi Nilai-Nilai Keutamaan oleh Remaja di Asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 
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Sebagaimana nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, setiap manusia dituntut 

untuk dapat menunjukkan penghambaannya kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro telah 

beribadah dengan sangat baik sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing. Bangun pagi setiap harinya untuk sholat subuh dan 

melaksanakan sholat lima waktu setiap harinya bagi yang beragama 

Islam. Pergi ke gereja setiap minggunya bersama keluarga untuk 

beribadat bagi mereka yang beragama Kristen. Adapun kehidupan 

beragama di asrama memang sangat didukung pelaksanaannya. Selain 

itu, sikap menghormati antara umat Muslim sebagai mayoritas dan 

Kristiani sebagai minoritas itu ada. 

Dasar dari setiap usaha untuk menjadi orang yang bermoral 

adalah kejujuran. Sebab tanpa adanya kejujuran, seseorang tidak akan 

dapat maju selangkah pun sebab belum berani menjadi diri sendiri. Fakta 

di lapangan menunjukkan bahwa remaja di Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro kurang baik untuk bersikap dan bertindak jujur dalam 

keseharian. Bersikap jujur hanya dalam hal tertentu dan kepada orang 

tertentu saja. Berkata jujur terhadap orang lain terkait pertanyaan yang 

ditujukan padanya rupanya belum dapat serta merta remaja lakukan. 

Selain itu, separuh remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro seringkali mencontek ketika mengerjakan ulangan, sebagian 

lagi pernah mencontek, dan hanya seperempat dari mereka yang tidak 
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pernah mencontek saat ulangan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar 

remaja belum memahami bahwa mencontek termasuk dalam perilaku 

koruptif yang harus diminimalisir karena nantinya akan berdampak 

buruk, menjadi “candu” yang dapat menghilangkan kepercayaan 

terhadap kemampuan diri mereka sendiri. Meskipun mencontek bukanlah 

indikator mutlak dari nilai kejujuran, namun mencontek merupakan salah 

satu perilaku yang dapat dijadikan indikasi sejauh mana remaja dapat 

secara real menggunakan kemampuan diri mereka sendiri. Mencapai 

hasil sesuai kapasitas diri sendiri tanpa melihat apalagi bergantung pada 

kemampuan orang lain. 

Sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, 

dapat menjadi diri sendiri dan bukan meniru dari orang lain, akan 

menempatkan seseorang menjadi manusia yang memiliki pendirian. 

Dengan begitu, seseorang akan mampu menempatkan dirinya sesuai 

dengan keadaan dan proporsinya. Remaja asrama Dodik SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro telah baik dalam mencerminan nilai otentik 

dalam dirinya, kepercayaan diri yang baik akan apa yang menjadi pilihan 

moral menjadi cermin dari kekuatan moral yang dimiliki. Tidak ikut-

ikutan berperilaku sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman dan 

orang di sekitarnya. Bertahan seperti apa adanya. Sederhana, hormat 

pada orang tua, dan tidak mudah berganti penampilan. Tetap menjaga 

diri untuk menjadi seperti pilihan moral yang dia yakini, meskipun 

lingkungan di mana ia sedang berada tidak selalu sama dengan pilihan 
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moral dirinya. Sebagaimana yang diutarakan Dinar Syahputri (17 tahun), 

yang mengatakan bahwa: 

“Temen-temen sekolah adekku ya kaya gitu-gitu, tapi dia nggak 

ikut-ikutan temen-temennya. Dia ya tetep dia gitu. Lainnya pada 

naik motor ke sekolah, dia tetep naik sepeda. Kadang dia malah 

lebih dewasa daripada aku. Sering nasehatin aku, apalagi kalau 

lagi berantem sama ibu (wawancara 14 Desember 2014).  

 

Selain nilai otentik, memiliki sikap tanggungjawab sebagai 

keutamaan moral yang didasari oleh nilai kejujuran haruslah dimiliki 

setiap orang untuk menjadikan dirinya memiliki kualitas kepribadian 

moral yang baik. Remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro sangat baik dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Dari 

tanggungjawab untuk dapat menjaga serta merawat barang mereka 

sendiri dan melakukan segala hal dengan sebaik mungkin untuk apa yang 

menjadi pilihannya. Bertanggungjawab dengan apa yang sudah menjadi 

kewajiban terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. 

Membereskan tempat tidur setiap paginya, dan membantu pekerjaan 

rumah tangga seperti menyapu atau mencuci piring meski terkadang ada 

rasa malas. Mengerjakan tugas sekolah dengan sebaik mungkin meski tak 

ada pengawasan dari orang tua, dan selalu mengumpulkannya tepat 

waktu. Selalu bekerja keras dalam berbagai hal unuk mencapai tujuan, 

karena mereka sadar tanpa adanya perjuangan dan kerja keras yang lebih 

tidak akan ada keberhasilan sebagaimana yang dicita-citakan. 

Mengedepankan asas persamaan dalam sila keadilan sosial, 

remaja dengan sangat baik telah berlatih membuat penilaian terhadap diri 
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orang lain terlepas dari kondisi fisik sesorang tersebut, belajar 

memperlakukan semua teman-temannya tanpa membeda-bedakan latar 

belakang ekonomi dan sosial. Membentuk pandangannya sendiri dan 

belajar mengambil sikap moral tersendiri terkait fenomena sosial di 

sekitarnya dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang 

diberikan orang tua, serta mengambil keputusan untuk permasalahan 

mereka sendiri setelah mendiskusikannya dengan anggota keluarga. 

Mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana hak dan 

mana kewajiban. Menjalankan sholat lima waktu setiap harinya, dan 

belajar meskipun tidak ada ujian/ ulangan. 

Dengan cukup baik remaja asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro telah bertindak yakin akan keputusan yang telah diambil dan 

melaksanakan sebagaimana yang dia yakini, berani mengakui kesalahan 

dan meminta maaf kepada orang tua maupun orang lain, tercermin dari 

perilaku remaja asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro sehari-

harinya. Meski setiap kali ada pertentangan yang terjadi di antara teman 

sepergaulannya, remaja tidak selalu berani bertindak untuk menjadi 

penengah. Selain itu, remaja hanya terkadang saja bertanya kepada orang 

lain setiap kali ada hal yang tidak dimengerti. Dikarenakan mereka belum 

memahami secara baik apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan 

dirinya, serta karena alasan malu dan segan, menyebabkan mereka urung 

bertanya  tentang berbagai hal yang belum dapat dipahaminya. 
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Sebagai wujud kesadaran akan pentingnya kerukunan dalam 

hidup bermasyarakat sebagai semangat persatuan, remaja di asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro telah cukup baik kaitannya 

dengan sikap rendah hati. Mereka memiliki “unggah ungguh” yang baik 

dan mampu bertutur kata baik untuk menghargai pada lawan bicara. 

Seperti pada saat peneliti berkunjung untuk melakukan wawancara, 

mereka menyambut dengan ramah dan menjawab segala pertanyaan 

dengan bahasa yang santun. Selain itu, dalam berteman remaja asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro tidak memandang latar 

belakang sosial ekonomi seseorang, bersedia membantu dengan ikhlas 

terhadap orang yang membutuhkan. Adapun hal lainnya, yaitu mereka 

selalu menyapa ketika bersua dengan siapa saja yang dikenalnya, 

terutama orang-orang yang usianya lebih tua dibandingkan mereka. Bagi 

mereka utamanya adalah kesederhanaan. Namun, remaja di asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro tidak selalu mau membantu 

temannya mengerjakan tugas sekolah dan untuk berbagi bekal makanan 

yang dibawanya ke sekolah.  

Sebagai wujud perilaku demokratis sebagaimana yang tercermin 

dalam sila kerakyatan di dalam Pancasila, remaja telah cukup baik untuk 

dapat besikap kritis dan realistis, berusaha memperbaiki yang ada agar 

sesuai dengan martabat manusia. Remaja pada umumnya terbuka pada 

orang tua membicarakan apa yang menjadi pilihannya, mengatakan apa 

yang ia rasa tidak sesuai dari keputusan orang tua untuk dirinya, belajar 
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dari kesalahan yang diperbuat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. 

Berusaha memberi manfaat kepada orang lain dan bertindak adil baik 

terhadap diri sendiri maupun terhadap anggota keluarga lain. Meminta 

apa yang menjadi haknya, dan memberikan apa yang menjadi hak orang 

lain. Selain itu, ketika orang tua melakukan kesalahan, mereka 

mengingatkan orang tua mereka dengan perkataan yang santun. 

Meskipun mendapat nilai baik dan naik kelas, remaja di asrama Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro jarang sekali meminta tambahan uang 

saku setiap kali naik kelas. Dan pada umumnya mereka mudah menerima 

keputusan/pendapat orang lain. 

Dari uraian dia atas dapat disimpulkan bahwa, remaja di asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro sudah baik dalam 

mengamalkan setiap nilai-nilai keutamaan moral yang diterimanya, 

memvisualisasikan dalam bentuk sikap, perilaku, dan tindakan 

sebagaimana yang diharapkan. Adapun sebagian dari mereka belum 

dapat bersikap dan perperilaku jujur. Perilaku mencontek ketika ulangan 

seringkali remaja lakukan. Sehingga internalisasi nilai-nilai keutamaan 

oleh remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro belum 

dapat dikatakan maksimal. 

Dibanding kehidupan peneliti sendiri, internalisasi nilai-nilai 

keutamaan oleh diri peneliti dirasa masih kurang. Sedikitnya kepedulian 

orang tua akibat tingkat pemahaman yang minim akan pentingnya 

penanaman nilai dan karena kesibukan bekerja, menjadikan peneliti 
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sendiri belum dapat merasakan bahwa dirinya telah mampu berbuat 

sebagaimana nilai-nilai keutamaan moral yang ada. Terutama untuk 

bertanggungjawab dan memiliki kemandirian moral yang baik. 

Dari pembahasan tersebut disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai 

keutamaan moral pada remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro, dilakukan dengan memilih strategi pendidikan dalam keluarga 

yang mengutamakan pendekatan emosional dengan mengedepankan sikap 

demokratis dalam pelaksanaannya. Dilakukan secara komprehensif dalam 

bentuk pendidikan moral dalam dimensi normatif, dimensi sosial, dan 

dimensi spiritual. Melalui komuniasi langsung dan tidak langsung yang 

utamanya dilakukan dengan berbagi cerita (sharing) dan memberi nasehat, 

serta bermain peran dan pemberian teladan yang mumpuni. Dilakukan secara 

terus-menerus dan dimulai sejak usia dini.  

Keadaan dimana remaja memiliki kecenderungan mengedepankan 

ego mereka sendiri menjadi hambatan kecil, di mana dengan usaha terus-

menerus dari orang tua secara konsisten akan dapat mengimbangi. Kontrol 

dilakukan setiap saat untuk menghindarkan remaja dari pengaruh buruk 

lingkungan dan pengaruh negatif perkembangan teknologi informasi 

komunikasi, baik secara terbuka maupun diam-diam.  

Adapun penyerapan dan pelaksanaan nilai-nilai keutamaan moral itu 

sendiri telah remaja internalisasikan dengan cukup baik dimulai dari hal-hal 

kecil yang terlihat sederhana. Meskipun secara keseluruhan belum maksimal, 

namun telah remaja lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan 
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sampai membentuk kebiasaan yang terus menerus dilakukan secara berulang-

ulang. 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, 

adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu: 

1. Interaksi antara remaja dengan orang tua sebagai upaya penanaman nilai-

nilai keutamaan pada remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung berupa 

pemberian nasehat serta sharing, dan komunikasi tidak langsung berupa 

pemberian teladan dan bermain peran (simulasi). 

2. Faktor penghambat dalam proses penanaman nilai-nilai keutamaan pada 

remaja terdapat pada ego remaja itu sendiri sebagai faktor internal, sedang 

pola asuh dari orang tua sebagai faktor internal lainnya, lingkungan 

tempat tinggal, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sebagai faktor eksternal tidak menjadi hambatan 
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3. Internalisasi nilai-nilai keutamaan oleh remaja telah dilakukan dengan 

cukup baik. Nilai-nilai keutamaan moral yang ditanamkan pada remaja 

dalam tataran kognitif, pengetahuan, dan pengertian telah mereka terima 

dan pahami. Tetapi, ada sebagian remaja yang belum sepenuhnya 

menyikapi dan melaksanakan dengan baik nilai-nilai keutamaan moral 

yang diterimanya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Saran 

Adapun beberapa masukan yang peneliti berikan untuk orang tua 

terkait penanaman nilai-nilai keutamaan pada remaja di asrama Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro adalah sebagai berikut: 

1. Dalam upaya penanaman nilai kejujuran hendaknya dari orang tua lebih 

memberi perhatian, menanamkan pada remaja bahwa mencontek 

merupakan perilaku tidak terpuji dan memberikan contoh akibat buruk 

dari mencontek, dan 

2. Sebagai pengembangan diri remaja, hendaknya orang tua tidak hanya 

berfokus pada kemampuan paedagogik saja, melainkan juga pada 

kemampuan psikomotorik. 

Beberapa masukan yang dapat peneliti berikan untuk remaja terkait 

penanaman nilai-nilai keutamaan pada remaja di asrama Dodik SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro adalah sebagai berikut: 



 

 

104 

 

1. Remaja hendaknya lebih dapat meredam egonya untuk lebih 

mendengarkan dan menjalankan nasehat orang tua, menyadari bahwa 

semua adalah untuk kebaikan dirinya, 

2. Remaja hendaknya belajar menghargai kemampuan yang dimiliki 

dirinya dengan belajar lebih bersungguh-sungguh sehingga tidak 

mencontek ketika ulangan, dan 

3. Mulailah untuk mengenali potensi diri yang dimiliki, karena dengan 

begitu orang tua dapat memberikan support dan ketika potensi itu 

dikembangkan remaja akan memiliki nilai tambah pada dirinya. 
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Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja dalam 

Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

(Untuk Kepala Keluarga/ Ayah) 

 

A. Identitas Informan 

Nama  :  

Umur  : 

Pendidikan : 

Alamat  : 

 

B. Daftar Pertanyaan  

1. Sebagai seorang ayah, seberapa dekat hubungan anda dengan anak 

remaja anda? 

2. Kedekatan yang seperti apa yang anda dan anak remaja anda 

miliki? 

3. Sebagai kepala keluarga dan orang tua (ayah), hal-hal apa saja 

yang anda coba tanamkan kepada diri anak remaja anda sebagai 

bentuk penanaman nilai moral? 

4. Bagaimana cara anda melakukannya? 

5. Adakah keteladanan yang anda berikan terhadap anak remaja anda 

sebagai bentuk penaman nilai-nilai keutamaan moral? 

a. Untuk  kejujuran keteladanan apa yang anda berikan? 

b. Untuk nilai otentik keteladanan apa yang anda berikan? 

c. Dalam kesediaan untuk tanggungjawab keteladanan apa 

yang anda berikan? 

d. Bagaimana dengan nilai kemandirian moral anak remaja 

anda, keteladanan apa yang anda berikan? 

e. Bagaimana halnya dengan kemandirian moral anak remaja 

anda, apa keteladanan yang anda berikan? 

f. Rendah hati, bagaimana anda memberikan keteladanan 

kepada anak remaja anda? 

g. Kritis dan realistik, bagaimana anda memberikan 

keteladanan kepada anak remaja anda? 
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6. Pernakah anda menyuruh anak remaja anda untuk melakukan 

sesuatu hal sebagai bentuk penanaman nilai-nilai tersebut 

kepadanya? 

7. Apakah anda memliliki alokasi waktu tertentu yang anda 

khususkan untuk berkomunikasi langsung dengan anggota keluarga 

anda, khususnya anak remaja anda? 

8. Sejak kapan anda memulainya? Dan seberapa sering hal tersebut 

anda dan keluarga lakukan? 

9. Menurut anda, seberapa pentingnya kah kegiatan tersebut untuk 

dilakukan? 

10. Apa saja hal-hal yang anda coba sampaikan kepada anggota 

keluarga, khususnya anak remaja anda dalam kesempatan tersebut?  

11. Pernahkah anda menanyakan permasalahan atau dilema yang 

mungkin dialami oleh anak remaja anda? 

12. Bagaimanakah cara anda memberikan solusi kepada anak remaja 

anda dalam mengambil keputusan untuk memastikan anak remaja 

anda bertindak sesuai dengan keutamaan moral? 

13. Pernakah anda memberikan hukuman atau sanksi kepada anak 

remaja anda yang tidak bertindak sesuai dengan nilai-nilai 

keutamaan moral? 

14. Seperti apa cara anda memberikan sanksi atau hukuman kepada 

anak remaja anda? 

15. Adakah usaha lain yang pernah anda lakukan dalam menanamkan 

nilai-nilai keutamaan pada diri anak remaja anda selain dari yang 

sudah anda jelaskan? 

16. Dari berbagai upaya yang anda lakukan sebagai kepala keluarga 

dan ayah, upaya yang seperti apa yang menurut anda paling efektif 

dalam menanamkan nilai-nilai keutamaan pada diri remaja anda? 

17. Jika ibu bekerja. 

Dengan ibu yang tidak sepenuhnya berada di rumah setiap harinya, 

bagaimana usaha yang coba anda dan istri anda lakukan agar 

penanaman nilai pada diri anak remaja anda tetap dapat 

berlangsung secara maksimal? 
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Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja dalam 

Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

(Untuk Ibu) 

 

A. Identitas Informan 

Nama  :  

Umur  : 

Pendidikan : 

Alamat  : 

Profesi  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sebagai seorang ibu, seberapa dekat hubungan anda dengan anak 

remaja anda? 

2. Kedekatan seperti apa yang anda dan anak remaja anda miliki? 

3. Sebagai ibu rumah tangga dan orang tua (ibu), hal-hal apa saja 

yang anda coba tanamkan kepada diri anak remaja anda sebagai 

bentuk penanaman nilai-nilai moral? 

4. Sebagai seorang ibu, dengan cara seperti apa anda melakukannya? 

5. Adakah keteladanan yang anda berikan terhadap anak remaja anda 

sebagai bentuk penaman nilai-nilai keutamaan pada diri anak 

remaja anda? 

a. Untuk  kejujuran keteladanan apa yang anda berikan? 

b. Untuk nilai otentik keteladanan apa yang anda berikan? 

c. Dalam kesediaan untuk tanggungjawab keteladanan apa 

yang anda berikan? 

d. Bagaimana dengan nilai kemandirian moral anak remaja 

anda, keteladanan apa yang anda berikan? 

e. Bagaimana halnya dengan kemandirian moral anak remaja 

anda, apa keteladanan yang anda berikan? 

f. Rendah hati, bagaimana anda memberikan keteladanan 

kepada anak remaja anda? 
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g. Kritis dan realistik, bagaimana anda memberikan 

keteladanan kepada anak remaja anda? 

6. Pernahkan anda menyuruh anak remaja anda membantu pekerjaan 

rumah anda? 

7.  Bagaimana sikap anda jika anak remaja anda menolak membantu 

anda melakukan pekerjaan rumah? 

8. Jika ibu bekerja. 

Sebagai seorang ibu yang tidak sepenuhnya berada di rumah, 

bagaimana anda mengupayakan diri anda untuk tetap dapat 

memberikan pendidikan nilai terhadap anak remaja anda secara 

maksimal? 

 

 

Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja dalam 

Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

(Untuk Kakak/ Adik) 

 

A. Identitas Informan 

Nama  :  

Umur  : 

Pendidikan : 

Profesi  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Seberapa dekat hubungan anda dengan kakak/ adik remaja anda? 

2. Pernahkah anda berbicara berdua dengan kakak/ adik remaja anda 

membahas tentang sesuatu hal yang bersifat pribadi? 

3. Pernahkan anda terlibat pertentangan dengan kakak/ adik remaja 

anda? 

4. Bagaimana penyelesaiannya? 

5. Adakah peran serta Ayah dan/ atau Ibu dalam memberikan jalan 

keluar? 

6. Untuk kakak. 

Sebagai seorang kakak yang memiliki adik usia remaja, adakah 

hal-hal yang coba anda lakukan untuk menanamkan nilai-nilai 

moral kepada adik anda? 

Seperti apa bentuk konkretnya? 

a. Untuk nilai kejujuran   

b. Untuk nilai otentik 

c. Untuk kesediaan bertanggungjawab 

d. Untuk kemandirian moral 

e. Untuk keberanian moral 

f. Untuk rendah hati 

g. Untuk realistik dan kritis 
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Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja dalam 

Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

(Untuk Orang Tua) 

 

A. Identitas Informan 

Nama  :  

Umur  : 

Pendidikan : 

Profesi  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Kaitannya dengan moral, terdapat tujuh nilai yang menjadi 

keutamaan daripadanya, diantaranya yaitu: nilai kejujuran, otentik, 

kesediaan bertanggungjawab, kemandirian moral, keberanian 

moral, rendah hati, realistik kritis. 

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai keutamaan pada anak 

remaja anda, adakah kesulitan yang anda rasai? Seperti apa? 

2. Menurut anda, bagaimana diri anak remaja anda dalam menyikapi 

upaya anda menanamkan nilai-nilai keutamaan pada dirinya? 

3. Pernahkan anda mendapati anak remaja anda memiliki teman 

sepergaulan yang kurang baik menurut anda? 

4. Apakah teman-teman anak remaja anda memberikan sumbangsih 

positif untuk anda dalam menanamkan nilai-nilai keutamaan pada 

anak remaja anda, atau sebaliknya? 

5. Dengan berbagai kemudahan yang disediakan oleh teknologi serta 

kemudahan mengakses informasi oleh anak remaja anda, apakah 

memberikan pengaruh terhadap upaya penanaman nilai-nilai 

keutamaan pada diri anak remaja anda? 

6. Semisal apa contohnya? 

7. Adakah kesulitan-kesulitan lain yang menjadikan hambatan dalam 

penanaman nilai-nilai keutamaan pada diri anak remaja anda? 
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8. Dari segala bentuk hambatan yang anda dapati, adakah solusi yang 

paling tepat  menurut anda untuk meminimalisirnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja dalam 

Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

(Untuk Remaja) 

 

Hari/ tanggal : 

Waktu  : 

Gunakan tanda cheklist (√) satu pilihan jawaban yang sesuai dengan diri 

anda ! 

Petujuk : 

SL : Selalu JR : Jarang  TP :  Tidak 

pernah 

SR : Sering KD : Kadang-kadang 

 

No. Pertanyaan SL SR JR KD TP 

1. Anda bangun pagi setiap hari untuk sholat 

subuh 

     

2. Anda melaksanakan sholat lima waktu setiap 

harinya 

     

3. Anda berpamitan dan mencium tangan orang 

tua ketika hendak berangkat sekolah/ keluar 

rumah 

     

4. Anda belajar meskipun tidak ada tugas/ ujian      

5. Anda membantu teman mengerjakan tugas/ 

PR 

     

6. Anda mengumpulkan tugas sekolah tepat 

waktu 

     

7. Anda tidak mencontek saat ujian/ test      

8. Anda berkata jujur ketika ditanya perihal 

apapun oleh orang lain 

     

9. Anda menghabiskan banyak waktu di rumah 

daripada bermain/ bergaul dengan teman 
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10. Anda melakukan tugas sekolah/ tugas rumah 

dengan sebaik-baiknya 

     

11. Anda yakin dengan setiap keputusan yang 

anda ambil 

     

12. Anda percaya diri dengan segala apa yang 

anda miliki 

     

13. Anda ikhlas jika dimintai pertolongan oleh 

siapapun  

     

14. Anda bekerja keras dalam berbagai hal untuk 

mencapai tujuan anda 

     

15. Anda berbagi makanan/ mainan dengan teman      

16. Anda mencari solusi untuk permasalahan 

yang anda hadapi 

     

17. Anda membagi curahan hati anda dengan 

keluarga/ teman/ sahabat 

     

18. Anda bertanya berbagai hal yang tidak anda 

ketahui kepada orang lain 

     

19. Anda tidak serta merta menerimakeputusan/ 

pendapat/ saran dari orang lain 

     

20. Anda membantu melerai/ menjadi penengah 

teman anda yang terlibat konflik 

     

21. Anda meminta tambahan uang saku setiap 

kali naik kelas 

     

 

 

Pengkategorisasian Nilai : 

 

No. Nilai Keterangan 

1. Kejujuran  7, 8 

2. Otentik  3, 12 

3. Kesediaan bertanggungjawab 6, 10, 14 

4. Kemandirian moral 2, 4, 16 

5. Keberanian moral 11, 18, 20 

6. Rendah hati 5, 13, 15 

7. Realistis kritis  9, 17, 19, 21 
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Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja dalam 

Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

 

(Untuk Kepala Keluarga/ Ayah) 

 

C. Identitas Informan 

Nama  :  Sugeng Rohyadi 

Umur  :  42 tahun 

Pendidikan :  SMA 

Alamat  :  Asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

 

D. Daftar Pertanyaan  

18. Sebagai seorang ayah, seberapa dekat hubungan anda dengan anak remaja 

anda? 

Jawab : sangat dekat sekali 

19. Kedekatan yang seperti apa yang anda dan anak remaja anda miliki? 

Jawab : yang pertama itu curhat. Jadi kalau saya tanya apapun ke 

anak   saya, termasuk mungkin yang berhubungan istilahnya 

anak muda jaman sekarang, jadi gak malu kalau saya tanya, 

langsung bisa menjawab. “Udah punya pacar belum?”, 

contohnya seperti itu. Tujuannya saya tidak mau kecolongan. 
20. Sebagai kepala keluarga dan orang tua (ayah), hal-hal apa saja yang anda 

coba tanamkan kepada diri anak remaja anda sebagai bentuk penanaman 

nilai moral? 

Jawab : yang pertama menanamkan tentang keagamaan sebagai dasar 

untuk menuju ke kehidupan ke depannya lagi. Kedua, 

wawasan kehidupan di luar, karena sejak lahir tinggal di 

lingkungan asrama, yang kebanyakan orang menyebutnya 

hidup di bawah kolong senapan, jadi saya sampaikan 

kehidupan di luar lebiih berat daripada kehidupan di dalam 

asrama, lebih majemuk. 
21. Bagaimana cara anda melakukannya? 
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Jawab : di keagamaan yang pertama untuk ngaji dari kecil saya 

carikan guru ngaji dengan terus dipantau hasilnya di rumah, 

jadi setelah dia pulang ngaji dia bisa ngaji di rumah, misal 

pas malam jumat membaca surat Yasiin, dan saya bisa 

mendengarkan. Kedua, saya memantau sholat lima waktu, 

kalau bisa berjamaah ya berjamaah. 

22. Adakah keteladanan yang anda berikan terhadap anak remaja anda sebagai 

bentuk penaman nilai-nilai keutamaan moral? 

h. Untuk  kejujuran keteladanan apa yang anda berikan? 

Jawab : saya menanamkan tentang kejujuran contohnya pada 

saat anak mau berangkat sekolah pasti kan ada uang saku, jadi 

anak saya dua-duanya selalu saya perintahkan ambil sendiri di 

dompet ibunya sesuai dengan jatahnya. Setelah berangkat kita 

cek, mereka ambil sesuai jatah atau lebih. 

i. Untuk nilai otentik keteladanan apa yang anda berikan? 

Jawab : menjadi dirinya sendiri tidak mengikuti orang lain. 

Contohnya disini dekat tempat rekreasi dan biasanya 

mendatangkan hiburan musik. Disitu banyak anak muda, laki-

laki maupun perempuan. Anak saya suruh nonton, namun dari 

beberapa kali nonton anak saya penampilannya tidak mengikuti 

apa yang dia lihat. Istilahnya, tontonan tidak menjadi tuntunan 

untuk dirinya. 

j. Dalam kesediaan untuk tanggungjawab keteladanan apa yang anda 

berikan? 

Jawab : mereka saya anggap sudah dewasa. Utamanya untuk 

tempat tidur, jadi setiap kali mereka mau tidur tempatnya rapih, 

harus pasang obat nyamuk sendiri, trus bangun tidur tempatnya 

harus rapi seperti sebelum mereka tiduri. Kedua, setiap hari libur 

mereka juga bertanggungjawab soal kebersihan di dalam rumah. 

Jadi tanpa disuruh lagi sudah timbul rasa tanggung jawab untuk 

membantu ibunya membantu pekerjaan rumah. 
k. Bagaimana dengan nilai kemandirian moral anak remaja anda, 

keteladanan apa yang anda berikan? 

Jawab : saya melaksanakan melaksanakan puasa senin kamis, 

tapi puasa senin kamis ini kalau di dunia militer termasuk berat. 

Masih ringan yang puasa wajib. Tetapi saya hanya bisa bercerita 

kepada anak saya, jadi sering-seringlah untuk berpuasa senin 

kamis. 
l. Bagaimana halnya dengan keberanian moral anak remaja anda, apa 

keteladanan yang anda berikan? 

Jawab : jadi kalau saya berbuat salah, terutama kepada istri, 

jadi saya berani meminta maaf. Termasuk kepada anak, jadi 

kalau saya salah saya langsung meminta maaf. 

m. Rendah hati, bagaimana anda memberikan keteladanan kepada anak 

remaja anda? 
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Jawab : setiap dia jalan sama saya ataupun naik sepeda motor, 

jika saya bertemu utamanya dengan orang-orang yang saya 

kenal,saya sapa, jika tidak bisa menyapa dengan mulut saya 

menyapa dengan membunyikan klakson. Supaya kita tidak 

bersikap sombong. Juga pada saat pulang kampung. 

n. Kritis dan realistik, bagaimana anda memberikan keteladanan kepada 

anak remaja anda? 

Jawab : contoh yang saya tanamkan, jadi kalau istri saya 

berbuat salah langsung saya tegur, anak berbuat salah juga 

langsung saya tegur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Hal tersebut 

pun berbalik pada diri saya sendiri, kalau saya salah atau tidak 

pas, anak saya pun berani menegur seperti it, tetapi dengan 

catatan mereka menegur dengan kata-kata yang santun. 

23. Pernakah anda menyuruh anak remaja anda untuk melakukan sesuatu hal 

sebagai bentuk penanaman nilai-nilai tersebut kepadanya? 

Jawab  : sering. Jadi setiap hari libur, saya sibuk, istri saya sibuk. Saya 

suruh mereka berkunjung ke kampung. Bertemu dengan 

kakek nenek. 
24. Apakah anda memliliki alokasi waktu tertentu yang anda khususkan untuk 

berkomunikasi langsung dengan anggota keluarga anda, khususnya anak 

remaja anda? 

Jawab   : saya punya waktu khusus untuk berkumpul dengan keluarga       

ketika makan siang, makan malam, dan makan pagi. Kita 

laksanakan pasti, sama-sama ketika saya tidak ada dinas ke 

luar. Saya tanamkan demokratis. Jadi pada saat makan kita 

sambil menyelesaikan masalah, laporan ini itu dari anak, 

dilanjutkan saat setelah makan. 

25. Sejak kapan anda memulainya? Dan seberapa sering hal tersebut anda dan 

keluarga lakukan? 

Jawab  : sejak saya menikah tahun 1997, jika tidak di meja makan, 

saya sering lakukan di ruang tamu. Makan pagi, makan 

siang, makan sore ketika saya di rumah, tidak sedang dinas 

ke luar. 

26. Menurut anda, seberapa pentingnya kah kegiatan tersebut untuk 

dilakukan? 

Jawab  : kegiatan itu sangat penting sekali. Jadi ini sebagai alat 

kontrol saya, alat kendali saya. Pada saat santai ini kan 

anak akan berbicara seluruhnya akan keluar, jadi hasil 

kegiatan setelah selama pagi berangkat sekolah sampai 

mungkin pulang sekolah, dan main. 
27. Apa saja hal-hal yang anda coba sampaikan kepada anggota keluarga, 

khususnya anak remaja anda dalam kesempatan tersebut?  

Jawab  : pertama, makan harus berdoa. Kedua, tentang 

perkembangan dan situasi di media sosial maupun 

berita-berita di luar, sebagai antisipasi. 
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28. Pernahkah anda menanyakan permasalahan atau dilema yang mungkin 

dialami oleh anak remaja anda? 

Jawab    : sering sekali. Sejak dari hp saja saya ngerti. Ketika ada yang   

disembunyikan saya punya cara untuk tahu, supaya saya 

tahu. Jadi saya tanya pelan-pelan, pasti dia memberikan 

informasi kepada saya. 

29. Bagaimanakah cara anda memberikan solusi kepada anak remaja anda 

dalam mengambil keputusan untuk memastikan anak remaja anda 

bertindak sesuai dengan keutamaan moral? 

Jawab    : pertama, kalau mengambil keputusan ikuti dengan kata 

hati. Kedua, jangan mengambil keputusan pada saat 

pikiran sedang kacau. Lain dengan saya yang harus bisa 

mengambil keputusan pada saat kondisi kacau. Tetapi 

tidak untuk mereka yang harus mengambil keputusan 

dalam kondisi fres. 

30. Pernakah anda memberikan hukuman atau sanksi kepada anak remaja anda 

yang tidak bertindak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan moral? 

Jawab  : selama ini saya tidak pernah memberikan sanksi istilahnya 

sanksi yang berbentuk fisik, berbentuk keras. Jadi hanya 

sebatas mengingatkan dengan kata-kata. Alasanya karena 

saya harus melindungi anak dan istri saya. Apalagi dengan 

anak cowok saya, hanya dengan ditunjuk pakai jari sudah 

nunduk. 

31. Seperti apa cara anda memberikan sanksi atau hukuman kepada anak 

remaja anda? 

Jawab : bukan sanksi, hanya teguran.  

32. Adakah usaha lain yang pernah anda lakukan dalam menanamkan nilai-

nilai keutamaan pada diri anak remaja anda selain dari yang sudah anda 

jelaskan? 

Jawab   : untuk memberikan wawasan moral kepada anak saya, saya 

berusaha mengajak anak saya menonton acara di televisi 

yang berhubungan dengan acara agamis, biasanya pagi 

acara pengajian.  

33. Dari berbagai upaya yang anda lakukan sebagai kepala keluarga dan ayah, 

upaya yang seperti apa yang menurut anda paling efektif dalam 

menanamkan nilai-nilai keutamaan pada diri remaja anda? 

Jawab   : pada saat kita melaksanakan makan malam. Itu yang paling 

efektif, sharing. Orang tua dan anak seperti teman. 
34. Jika ibu bekerja. 

Dengan ibu yang tidak sepenuhnya berada di rumah setiap harinya, 

bagaimana usaha yang coba anda dan istri anda lakukan agar penanaman 

nilai pada diri anak remaja anda tetap dapat berlangsung secara maksimal? 

Jawab : ibu di rumah. 
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Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja dalam 

Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

 

(Untuk Ibu) 

 

C. Identitas Informan 

Nama  : Wiwin Safitri 

Umur  : 38 tahun 

Pendidikan : SMEA 

Alamat  : Asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

Profesi  : Ibu Rumah Tangga 

 

D. Daftar Pertanyaan 

9. Sebagai seorang ibu, seberapa dekat hubungan anda dengan anak 

remaja anda? 

Jawab : sangat dekat sekali.  

10. Kedekatan seperti apa yang anda dan anak remaja anda miliki? 

Jawab : setiap waktu deket, sharing, sering nglendot. 

11. Sebagai ibu rumah tangga dan orang tua (ibu), hal-hal apa saja yang 

anda coba tanamkan kepada diri anak remaja anda sebagai bentuk 

penanaman nilai-nilai moral? 

Jawab : ya sholat, belajar, bersih-bersih, dan sebagainya. 

12. Sebagai seorang ibu, dengan cara seperti apa anda melakukannya? 

Jawab : membagi tugas rumah tangga dikerjakan bareng-bareng. 

13. Adakah keteladanan yang anda berikan terhadap anak remaja anda 

sebagai bentuk penaman nilai-nilai keutamaan pada diri anak remaja 

anda? 

h. Untuk  kejujuran keteladanan apa yang anda berikan? 

Jawab : belanja, uang kembalian harus pas. 

i. Untuk nilai otentik keteladanan apa yang anda berikan? 

Jawab : nasehat berulang-ulang untuk jadi diri sendiri. 
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j. Dalam kesediaan untuk tanggungjawab keteladanan apa yang 

anda berikan? 

Jawab : mengerjakan tugas saya sehari-harinya. 

k. Bagaimana dengan nilai kemandirian moral anak remaja anda, 

keteladanan apa yang anda berikan? 

Jawab : dari anaknya aja. Pinter-pinter milii baik buruk. 

l. Bagaimana halnya dengan keberanian moral anak remaja anda, 

apa keteladanan yang anda berikan? 

Jawab : bertindak dengan apa yang diayakini. 

m. Rendah hati, bagaimana anda memberikan keteladanan kepada 

anak remaja anda? 

Jawab : menghormati yang lebih tua, paling itu. Tidak 

memilih-milih teman. Yang penting baik gitu. 

n. Kritis dan realistik, bagaimana anda memberikan keteladanan 

kepada anak remaja anda? 

Jawab :  membenarkan ketika benar, mengoreksi saat ada 

salah. Biarpun bapak yang salah. 

14. Pernahkan anda menyuruh anak remaja anda membantu pekerjaan 

rumah anda? 

Jawab : sering. Paling kerjaan perempuan, masak, bersih-

bersih. 
15.  Bagaimana sikap anda jika anak remaja anda menolak membantu 

anda melakukan pekerjaan rumah? 

Jawab :  kadang mengeluh capek, ya perlu diingatkan. Paling 

kalau begitu hanya ngedumel. Cuma saya bilangin. 
16. Jika ibu bekerja. 

Sebagai seorang ibu yang tidak sepenuhnya berada di rumah, 

bagaimana anda mengupayakan diri anda untuk tetap dapat 

memberikan pendidikan nilai terhadap anak remaja anda secara 

maksimal? 
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Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja dalam 

Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

 

(Untuk Kakak/ Adik) 

 

C. Identitas Informan 

Nama  : Dinar Syahputri 

Umur  : 17 tahun 

Pendidikan : SMA 

Profesi  : Pelajar 

 

D. Daftar Pertanyaan 

7. Seberapa dekat hubungan anda dengan kakak/ adik remaja anda? 

Jawab : dekat sekali. Sampai-sampai dia sama orang tua malah 

lebih dekat sama aku. Cerita apa-apa sama aku. 
8. Pernahkah anda berbicara berdua dengan kakak/ adik remaja anda 

membahas tentang sesuatu hal yang bersifat pribadi? 

Jawab :  iya pernah. Kalau sekolah sering, tapi kalau pacaran 

nggak pernah, belum pernah. 

9. Pernahkan anda terlibat pertentangan dengan kakak/ adik remaja 

anda? 

Jawab : kalau ribut kaya perang dunia. Sering. Marahan 

kadang seminggu gitu. 

10. Bagaimana penyelesaiannya? 

Jawab :  gak tau. Tiba-tiba aja ntar lama kelamaan ngomong, 

senyum-senyum, bercandaan, terus srawung lagi gitu. 

Kalau udah ketawa-ketawa tinggal minta maaf. 
11. Adakah peran serta Ayah dan/ atau Ibu dalam memberikan jalan 

keluar? 

Jawab : bapak ibu nyerahin buat diselesein sendiri gitu. Tapi 

kalau udah gak baik-baik saling ntar dikumpulin. 
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Kaya sidang gitu. Ditanyain kenapa kenapanya, baru 

nanti diselesein bareng-bareng. 
12. Untuk kakak. 

Sebagai seorang kakak yang memiliki adik usia remaja, adakah 

hal-hal yang coba anda lakukan untuk menanamkan nilai-nilai 

moral kepada adik anda? 

Jawab : iya 

13. Seperti apa bentuk konkretnya? 

Jawab : menasehati paling. Soalnya bapak ibu gitu. Porsinya 

aku sama adik udah beda, kalau sama aku masih bisa 

diomongin. Tapi kalau adiku jarang, jadi kalau ada 

apa-apa dia ngomong ke aku, trus aku yang 

ngomongin ke bapak. Apa yang bapak bilangin ke aku, 

baru aku bilangin ke adik. 

h. Untuk nilai kejujuran 

Jawab : paling aku tanya nilai test bagus nda. Kalau bagus 

ya bilang bagus, kalau jelek ya bilang jelek. 

i. Untuk nilai otentik 

Jawab : temen-temen sekolahnya ya kaya gitu-gitu, tapi dia 

tidak ikut-ikutan temen-temennya. Dia ya tetep 

dia gitu. Malah kadang dia yang lebih dewasa dari 

aku. Sering nasehatin aku, apalagi kalau lagi 

berantem sama ibu. 

j. Untuk kesediaan bertanggungjawab 

Jawab : selalu ngerjain pr. Tapi kalau suruh bantu-bantu 

masih susah. Disindir-sindir baru bantu-bantu 

kerja. Bangun tidur ngrapihin kamar, ngeluarin 

sepatu, mandi, siap-siap berangkat sekolah. 

k. Untuk kemandirian moral 

Jawab : udah mulai berfikir kalau lulus smp mau lanjut ke 

sekolah mana. 
l. Untuk keberanian moral 

Jawab : adik saya gak pernah nyontek. Takut dia kalau 

nyontek. Biar teman-temannya pada nyontek dia 

gak nyontek. 

m. Untuk rendah hati 

Jawab : adiku sekolah naik sepeda, meskipun teman-

temannya ada yang naik motor, atau dianterin. 

Kalau ketemu orang ya senyum, nyapa gitu. 

n. Untuk realistik dan kritis 

Jawab : ya kalau ada salah minta maaf. Aku salah ya 

dibilangin, bapak salah, ibu salah ya dibilangin 

juga. Sopan, paling ngomong dikit. 
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Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja dalam 

Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

 

(Untuk Orang Tua) 

 

C. Identitas Informan 

Nama  : Suntono 

Umur  : 42 tahun 

Pendidikan : SMA 

Profesi  : TNI-AD satuan Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro 

 

D. Daftar Pertanyaan 

Kaitannya dengan moral, terdapat tujuh nilai yang menjadi keutamaan 

daripadanya, diantaranya yaitu: nilai kejujuran, otentik, kesediaan 

bertanggungjawab, kemandirian moral, keberanian moral, rendah hati, 

realistik kritis. 

9. Dalam rangka menanamkan nilai-nilai keutamaan pada anak remaja 

anda, adakah kesulitan yang anda rasai? Seperti apa? 

Jawab :  satu pastinya sifat anak, saya pernah muda, terutama segi 

egonya sendiri tidak memikirkan orang tua, orang tua 

cerewet dianya nesu. Karena egonya itu, untuk 

memikirkan orang lain belum. Untuk merawat barang-

barangnya sendiri pun kadang masih susah. Orang tua 

ngomong dianggap angin lalu. 
10. Menurut anda, bagaimana diri anak remaja anda dalam menyikapi upaya 

anda menanamkan nilai-nilai keutamaan pada dirinya? 

Jawab : selama di rumah baik. Setiap harinya dia sekolah, dan 

waktunya banyak dihabiskan di sekolah. Main hanya 

kalau hari minggu, itu juga sesuai batas waktu.  
11. Pernahkan anda mendapati anak remaja anda memiliki teman 

sepergaulan yang kurang baik menurut anda? 
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Jawab : tidak. Sejauh ini saya melihat anak saya, saya kontrol. Dia 

main hanya hari minggu, sekolah hampir tiap hari nyampe 

rumah ya jam setengah enam jam enam. Jarang main dia. 

12. Apakah teman-teman anak remaja anda memberikan sumbangsih positif 

untuk anda dalam menanamkan nilai-nilai keutamaan pada anak remaja 

anda, atau sebaliknya? 

Jawab : rata-rata orang tua anak remaja di sini lebih senang untuk 

mengeleskan anaknya. Sampai antar jemput. Orang tua 

hanya meminta anaknya untuk belajar. Saya tak pernah 

membatasi dia bergaul, selama itu positif. 

13. Dengan berbagai kemudahan yang disediakan oleh teknologi serta 

kemudahan mengakses informasi oleh anak remaja anda, apakah 

memberikan pengaruh terhadap upaya penanaman nilai-nilai keutamaan 

pada diri anak remaja anda? 

Jawab : saya nggak tahu. Mungkin dalam rumah seperti itu, siapa 

tahu di luar rumah. Dari yang di rumah A B, di luar bisa A 

B C dan seterusnya. Saya mengecek hp dan leptop siapa 

tahu ada film-film yang tak jelas yang aka mengganggu 

psikisnya. Setiap seminggu, dua minggu, sebulan saya cek. 
14. Semisal apa contohnya? 

Jawab : ya seperti itu, takutnya anak kan rawan, tidak laki-laki tidak 

perempuan. Mau anak SMP, SMA, mahasiwa pun juga 

sama. Kalau baik ya didukung, kalau salah diluruskan. 

Anak bebas memilih, orang tua mengarahkan.  

15. Adakah kesulitan-kesulitan lain yang menjadikan hambatan dalam 

penanaman nilai-nilai keutamaan pada diri anak remaja anda? 

Jawab : ya paling itu. Dari diri anak itu sendiri. Masih sulit untuk 

manut kalau diomongi. Apalagi anak laki-laki. Terkadang 

disuruh belajar pun anak masih seperti begitu. 
16. Dari segala bentuk hambatan yang anda dapati, adakah solusi yang paling 

tepat  menurut anda untuk meminimalisirnya? 

Jawab : saya sebagai orang tua tidak pernah membatasi apa 

keinginan anak, cita-cita anak. Biar mereka memilih 

sendiri apa yang menjadi keinginan mereka di masa 

depan. Daripada dibatasi, dilarang-larang nanti patah di 

tengah jalan. Yang penting itu positif. Tidak dengan 

membatasi anak.  
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Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan pada Remaja dalam 

Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) Secata 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 

 

(Untuk Remaja) 

 

Hari/ tanggal : 

Waktu  : 

Gunakan tanda cheklist (√) satu pilihan jawaban yang sesuai dengan diri 

anda ! 

Petujuk : 

SL : Selalu JR : Jarang  TP :  Tidak 

SR : Sering KD : Kadang-kadang     pernah 

 

No. Pertanyaan SL SR JR KD TP 

1. Anda bangun pagi setiap 

hari untuk sholat subuh 
44 

(86,3%) 

7 

(13,7%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

2. Anda melaksanakan sholat 

lima waktu setiap harinya 
44 

(86,3%) 

7 

(13,7%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

- 

(0%) 

3. Anda berpamitan dan 

mencium tangan orang tua 

ketika hendak berangkat 

sekolah/ keluar rumah 

16 

(31,4%) 

25 

(49%) 

8 

(15,7%) 

2 

(4%) 

- 

(0%) 

4. Anda belajar meskipun 

tidak ada tugas/ ujian 
6 

(11,8%) 

17 

(33,3%) 

7 

(13,7%) 

17 

(13,3%

) 

4 

(7,9% 

5. Anda membantu teman 

mengerjakan tugas/ PR 
1 

(2%) 

3 

(5,9%) 

10 

(19,6%) 

27 

(52,9%

) 

10 

(19,6%) 

6. Anda mengumpulkan tugas 

sekolah tepat waktu 
23 

(45,1%) 

19 

(37,2%) 

2 

(4%) 

7 

(13,7) 

- 

(0%) 

7. Anda tidak mencontek saat 

ujian/ test 
13 

(25,5%) 

9 

(17,5%) 

2 

(4%) 

2 

(4%) 

25 

(49%) 
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8. Anda berkata jujur ketika 

ditanya perihal apapun oleh 

orang lain 

6 

(11,8%) 

7 

(13,7%) 

5 

(9,8%) 

31 

(60,7%

) 

1 

(2%) 

9. Anda menghabiskan 

banyak waktu di rumah  
6 

(11,8%) 

8 

(15,6%) 

13 

(25,5%) 

23 

(45,1%

) 

1 

(2%) 

10. Anda melakukan tugas 

sekolah/ tugas rumah 

dengan sebaik-baiknya 

23 

(45,1%) 

20 

(39,2%) 

5 

(9,8%) 

3 

(5,9%) 

- 

(0%) 

11. Anda yakin dengan setiap 

keputusan yang anda ambil 
29 

(56,9%) 

12 

(23,5%) 

2 

(4%) 

8 

(15,6%

) 

- 

(0%) 

12. Anda percaya diri dengan 

segala apa yang anda 

miliki 

31 

(60,8%) 

15 

(29,4%) 

- 

(0%) 

5 

(9,8%) 

- 

(0%) 

13. Anda ikhlas jika dimintai 

pertolongan oleh siapapun  
36 

(70,5%) 

13 

(25,5%) 

- 

(0%) 

1 

(2%) 

- 

(0%) 

14. Anda bekerja keras dalam 

berbagai hal untuk 

mencapai tujuan anda 

30 

(58,8%) 

12 

(23,5%) 

6 

(11,8%) 

3 

(5,9%) 

- 

(0%) 

15. Anda berbagi bekal 

makanan dengan teman 
3 

(5,9%) 

4 

(8%) 

9 

(17,5%) 

32 

(62,7%

) 

3 

(5,9%) 

16. Anda mencari solusi untuk 

permasalahan yang anda 

hadapi 

30 

(58,8%) 

13 

(25,5%) 

4 

(7,85%) 

4 

(7,85%

) 

- 

(0%) 

17. Anda membagi curahan 

hati anda dengan keluarga/ 

teman/ sahabat 

10 

(19,6%) 

20 

(39,2%) 

14 

(27,5%) 

6 

(11,8%

) 

1 

(2%) 

18. Anda bertanya berbagai hal 

yang tidak anda ketahui 

kepada orang lain 

6 

(11,8%) 

9 

(17,6%) 

14 

(27,4%) 

21 

(41,2%

) 

1 

(2%) 

19. Anda tidak serta merta 

menerima keputusan/ 

pendapat 

2 

(4%) 

3 

(5,9%) 

14 

(27,4%) 

25 

(49%) 

7 

(13,7%) 

20. Anda membantu melerai/ 

menjadi penengah teman 

anda yang terlibat konflik 

1 

(2%) 

3 

(5,9%) 

3 

(5,9%) 

25 

(49%) 

19 

(37,2%) 

21. Anda meminta tambahan 

uang saku setiap kali naik 

kelas 

4 

(7,85) 

5 

(9,8%) 

7 

(13,7%) 

24 

(47,05

%) 

11 

(21,6%) 
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PENANAMAN NILAI-NILAI KEUTAMAAN MORAL PADA REMAJA 

DALAM KELUARGA TNI-AD DI ASRAMA DEPO PENDIDIKAN 

(DODIK) SECATA RINDAM IV/ DIPONEGORO KECAMATAN 

GOMBONG  

KABUPATEN KEBUMEN
1 

 

Tri Maryani
2.   

Suyahmo
3.  

Sumarno
4
. 

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang  

Gedung C7 Kampus Sekaran, Gunung Pati Telp. (024) 8508006 Semarang 

Email: rianaryani69@gmail.com 

 

Sari: Nilai keutamaan moral merupakan nilai moral yang mendasari 

kemantapan pribadi manusia, yaitu manusia yang memiliki kekuatan moral 

sebagai pribadinya. Membuat manusia memiliki alasan-alasan moral yang 

memberikan jawaban atas kritik-kritik yang dilontarkan kepada pilihan 

moralnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana interaksi 

antara orang tua dengan remaja sebagai upaya penanaman nilai-nilai 

keutamaan moral pada remaja, hambatan apa sajakah yang ditemui dalam 

upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada remaja, bagaimana bentuk 

internalisasi nilai-nilai keutamaan moral oleh remaja. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah asrama Depo 

Pendidikan (Dodik) SECATA Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong 

Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi, angket, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penanaman nilai-nilai keutamaan moral  oleh orang tua kepada remaja 

telah dilakukan secara komprehensif melalui metode pendekatan pendidikan 

moral mencangkup dimensi normatif, dimensi sosial, dan dimensi spiritual 

dalam bentuk komunikasi langsung berupa sharing serta pemberian nasehat, 

dan komunikasi tidak langsung dalam bentuk pemberian teladan dan bermain 

peran (simulasi). Hambatan dalam penanaman nilai-nilai keutamaan moral 

pada remaja utamanya dikarenakan ego dari remaja itu sendiri, sedang pola 

asuh, lingkungan tempat tinggal, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tidak menjadi hambatan. Bentuk internalisasi nilai-nilai keutamaan 

moral oleh remaja telah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan nilai-nilai 

keutamaan moral yang berdasar Pancasila. Saran dalam penelitian ini adalah: 

Bagi orang tua hendaknya mengajarkan bahwa perilaku mencontek tidak 

sebaiknya dilakukan serta jangan berfokus pada kemampuan paedagogik 

remaja saja, melainkan juga pada kemampuan psikomotorik remaja; bagi 

remaja hendaknya belajar menghargai kemampuan diri sendiri dan lebih 

bersungguh-sungguh untuk belajar sehingga tidak mencontek saat ulangan, 

meredam egonya untuk lebih mendengarkan dan menjalankan nasehat orang 

tua, kenali potensi diri sendiri sehingga menjadi nilai tambah untuk dirinya. 

Kata Kunci : Penanaman, Nilai-Nilai Keutamaan Moral, Remaja, Keluarga 

TNI-AD 
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Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian skripsi dengan judul Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan 

Moral pada Remaja dalam Keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. 
2 
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES 

3 
Pembimbing 1 adalah dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES 

4
 Pembimbing 2 adalah dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES 

 

 

Abstract: 

The value of moral virtue is moral values that underlie the stability of the 

human person, the man who has the moral strength as personal. Make 

human beings have moral reasons that give answers to the criticisms leveled 

the moral choice. The aim of the study is to examine how the interaction 

between parents and teens as a value investment of moral virtue in their 

teens, what are the obstacles encountered in the effort to plant the values of 

moral virtue in teens, how to shape the internalization of the values of moral 

virtue by teens. The method used is a qualitative approach. The research 

location is boarding Depo Pendidikan (Dodik) Secata Rindam IV/ 

Diponegoro Gombong District of Kebumen Regency. Data collection 

technique used observation techniques, questionnaires, documentation and 

interviews. The results showed that the cultivation of the values of moral 

virtue by a parent to a teenager has been done in a comprehensive manner 

through moral education approximation method covers the normative 

dimension, social dimension, and the spiritual dimension in the form of 

direct communication in the form of sharing and giving advice, and indirect 

communication in the form giving an example and role playing 

(simulations). Barriers in planting values moral virtue in young adolescents 

primarily due to the ego of itself, was parenting, living environment, and the 

development of science and technology is not a barrier. Form of 

internalization of the values of moral virtue by teenagers has done fairly 

well in accordance with the primacy of moral values that is based on 

Pancasila. Suggestions in this study are: For parents should be taught that 

cheating behavior should not do and do not focus on the ability paedagogic 

adolescents, but also on the ability of psychomotor adolescents; for 

adolescents should learn to appreciate the ability of themselves and more 

earnestly to learn that no cheating during replay, dampen his ego to better 

listen to and execute the advice of parents, recognize the potential of 

themself so an added value for themselves. 

 

Keywords: Planting, Values Moral Virtue, Teens, Family Army 

 

PENDAHULUAN  

Keluarga merupakan lingkungan terpenting dalam kehidupan seorang 

manusia, dimana keluarga menjadi agen sosialisasi pertama dan utama sebagai 
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salah satu fungsi pranata sosial. Selain sebagai pemberi rasa aman, peran orang 

tua di dalam keluarga dituntut pula dapat memberikan pendidikan yang nantinya 

akan mempengaruhi perilaku dan pola berfikir anak di masa dewasa. Mulai dari 

sikap mental, sosilalisasi dalam masyarakat, hingga terkait etika juga norma sosial 

kehidupan yang ada di dalam masyarakat. 

Tanggung jawab keluarga dalam memberikan pendidikan sikap dan 

perilaku hendaknya dilandasi dengan beberapa aspek, diantaranya rasa saling 

menyayangi dan mengasihi dari orang tua kepada anak, dari kakak kepada adik, 

dan berlaku pula sebaliknya. Adapun aspek lainnya ialah sikap keterbukaan yang 

nantinya akan membuat adanya kedekatan di antara tiap-tiap anggota keluarga 

sehingga komunikasi yang baik akan terbentuk. Hal ini akan menjadikan proses 

sosialisasi dan transformasi  nilai di dalam keluarga terselenggara dengan baik. 

Hubungan yang timbul merupakan hubungan timbal balik yang menjadikan tidak 

adanya dominasi berlebihan dari orang tua terhadap anak, kakak terhadap adik, 

maupun sebaliknya. 

Keluarga sendiri terdiri dari apa yang dinamakan sebagai keluarga batih 

(inti), yaitu keluarga yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, 

sedang keluarga yang lebih luas adanya dinamakan keluarga konjugnal. Setiap 

keluarga memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda. Ada yang 

berlatarbelakang sebagai keluarga petani, nelayan, pedagang, PNS, guru, maupun 

militer. Setiap latar belakang sosial yang dimiliki pastinya juga memberikan 

perbedaan dalam hal pendidikan dan pola asuh di dalam keluarga. 

Keluarga TNI merupakan salah satu keluarga yang terbentuk dari adanya 

latarbelakang pekerjaan orang tua yang menjadi seorang anggota Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, maupun TNI 

Angkatan Laut. Seorang anggota TNI yang telah menikah akan mendapatkan 

sebuah hunian sebagai tempat tinggal atau biasa disebut sebagai rumah dinas. 

Terbentuk sebagai sebuah kesatuan hidup bermasyarakat yang berada di dalam 

lingkungan perumahan atau asrama militer. Dengan begitu, keadaan lingkungan 

yang terbentuk ialah dominasi sikap kemiliteran, sebagai pembawaan dari 
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lingkungan keluarga dan dari kondisi sosial masyarakat tempat mereka 

bersosialisasi. 

Remaja menjadi tahap penting dalam kehidupan manusia, di mana peran 

orang tua dan keluarga sangat dubutuhkan untuk mampu mengawal mereka 

menuju manusia dewasa yang seutuhnya. Saat remaja faktor yang cenderung 

menghegemoni ialah lingkungan, di mana kawan sepermainan dan juga kelompok 

sosial dari lingkungan tempat ia berada memberikan lebih banyak suntikan nilai 

dibandingkan yang mampu diberikan oleh keluarga. Hal ini tentu memberikan 

efek yang meminimalisir peran keluarga di dalam usahanya membentuk mereka 

menjadi manusia utama sebagaimana yang diharapkan. 

Sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa, 

remaja dituntut untuk dapat bertindak lebih “matang” dalam menyikapi berbagai 

permasalahan pribadi terkait perannya sebagai makhluk individu maupun 

permasalahan kemasyarakatan terkait perannya sebagai makhluk sosial. 

Timbulnya ketidakstabilan emosi dan passion akibat pengaruh hormon pada usia 

remaja, mengharuskan adanya suatu pola pendidikan moral yang dikhususkan 

untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan moral terhadap remaja dalam 

menentukan setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan begitu, usia remaja 

merupakan usia di mana sangat dibutuhkan adanya pengawasan dan kontrol oleh 

orang dewasa, terutama ialah orang dewasa yang ada di dalam keluarga. Orang 

dewasa yang dimaksud terutama ialah ayah dan ibu, setelahnya bisa saudara laki-

laki maupun perempuan remaja yang usianya lebih tua. 

Ada berbagai perilaku remaja yang timbul sebagai reaksi dirinya atas 

penerimaan nilai yang berasal dari lingkungannya. Perlu diketahui memang, tidak 

semua pengaruh yang berasal dari luar adalah negatif, banyak di antara pengaruh 

itu merupakan pengaruh positif, sebagai bentuk transformasi dari nilai dan norma 

yang ada di dalam masyarakat. Di sinilah peran keluarga sangat dibutuhkan. 

Pengawasan dan pemberian “filter” akan nilai yang diperoleh dari lingkungan 

sang remaja menjadi tugas penting orang tua dan juga sesama anggota keluarga. 

Salah satu  nilai terpenting yang harus dimiliki manusia ialah “nilai keutamaan 

moral”. Di mana nilai keutamaan moral yang terinternalisasi dalam diri, akan 
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menjadikan seseorang memiliki panduan moral untuk mengarahkan etika 

keutamaan dalam dirinya. Yaitu pembawaan atau watak manusia yang 

melatarbelakangi setiap manusia dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan 

tertentu. Sehingga apa yang dilakukan merupakan tindakan-tindakan yang secara 

moral adalah benar, dan sesuai dengan nilai serta norma yang ada di dalam 

keluarga maupun masyarakat, serta memberikan orientasi bagaimana dan kemana 

manusia harus melangkah dalam menjalani hidup. 

Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan hendaknya dilatarbelakangi 

oleh alasan-alasan yang secara moral adalah diperbolehkan. Tidak melakukan 

suatu tindakan jika secara substansial menyimpang dari falsafah moral. 

Berperilaku sebagaimana “ nilai kebaikan” yang ada di dalam masyarakat dan 

mematuhi segala norma yang ada, menjadi kewajiban semua manusia. Oleh 

karena itu perlu adanya pengahayatan nilai moral secara murni dan konsekuen 

guna menjadikan manusia tidak hanya bermoral namun juga memiliki “etika” 

dalam menentukan moralitas di dalam dirinya. 

Akhir-akhir ini perilaku menyimpang dari remaja sering kali ditemui di 

berbagai tempat. Perilaku ini “notabene” dilakukan oleh  mereka yang masih 

dalam masa belajar di sekolah. Selain dari faktor eksternal, terdapat faktor internal 

yang juga mempengaruhi setiap perilaku remaja. Keluarga diharapkan mampu 

menjadi “sekolah” yang tidak hanya mengajarkan nilai baik dan buruk, yang 

boleh ataupun tidak boleh dilakukan, melainkan juga harus dapat menjadi “polisi” 

yang mampu memberikan perlindungan, penerangan, dan sanksi terhadap anggota 

keluarga yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. 

Meski kadangkala fungsi ini tidak dijalankan dengan baik oleh setiap keluarga. 

Terlepas dari bagaimana pendidikan moral di dalam keluarga, hendaknya setiap 

keluarga mampu menjadi “sumber” belajar utama dalam memaknai nilai dan 

norma, agar remaja dan anggota keluarga lainnya di dalam setiap perilaku 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak hanya berdasar 

subyektifitas pribadi masing-masing.  

Setiap keluarga memiliki caranya masing-masing dalam memberikan 

pendidikan terkait upayanya dalam menumbuhkan internalisasi nilai moral kepada 
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masing-masing anggota keluarga, di mana salah satu  diantaranya ialah apa yang 

disebut sebagai “nilai-nilai keutamaan” moral. Yang terdiri dari  kejujuran, 

otentik, tanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, kerendahan hati, 

dan realistis-kritis.  Tak terkecuali keluarga yang memiliki kepala keluarga 

dengan latar belakang profesi sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Kesan militer 

yang “disiplin dan tegas” sedikit banyak menimbulkan berbagai persepsi tentang 

pola pendidikan nilai di dalam keluarganya. Bagaimana suatu penanaman nilai 

dapat disampaikan dengan baik kepada setiap anggota keluarga, terutama remaja, 

khususnya remaja dalam keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. 

Serta perilaku seperti apa yang nantinya diharapkan terlihat sebagai “manifestasi” 

nilai keutamaan yang diberikan kepada remaja, sehingga remaja dapat berfikir 

rasional tentang moral dan merefleksikan secara kritis nilai tersebut dalam sikap 

dan perilakunya terkait hakekat manusia sebagai makhluk monodualis. Mengerti 

akan hal apa yang mendasari moral manusia mengharuskan seseorang bertindak 

atau melakukan sesuatu, serta mengapa seseorang melakukan atau bertindak 

sesuatu.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan model 

naratif. Creswell menyebutkan bahwa strategi naratif merupakan strategi dalam 

penelitian kualitatif di mana peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan 

meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan 

mereka. Informasi ini diceritakan kembali oleh peneliti dalam bentuk naratif, di 

mana di akhir penelitian peneliti harus menggabungkan pandangan-pandangannya 

tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangan tentang kehidupan 

peneliti sendiri (Rachman, 2011:151). 

Metode kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, 

2, dan 3. Lokasi penelitian di Asrama Depo Pendidikan (Dodik) SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, Jalan Sapta 

Marga No. 35 Gombong Kabupaten Kebumen. Informan berjumlah enam puluh 

satu orang, terdiri dua orang tua beserta empat anak remaja, lima puluh satu 

remaja asrama, serta dua orang pegawai Dodik Secata. Informan pada penelitian 
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ini adalah: 1) Sugeng Rohyadi (42 tahun), anggota TNI-AD beranak dua. 2) 

Wiwin Safitri (38 tahun), istri Sugeng Rohyadi. 3) Suntono (43 tahun), anggota 

TNI-AD beranak satu. 4) Joeni Astuti (37 tahun), istri Suntono. 5) Dinar Safitri 

(17 tahun), anak remaja Sugeng Rohyadi. 6) Yudha Dwi S. (15 tahun), anak 

remaja Sugeng Rohyadi. 7. Lusiana Dila P.S (18 tahun), anak remaja Ponirah 

Sutardjo. 8) Mahardika Aulia S. (16 tahun) anak remaja Suntono. 9) Ilham 

Wiranegara (17 tahun), anak remaja Kadisan. 10) Mutia Kusumawati (13 tahun), 

anak remaja Suroso. 11) Sri Mugiyati (44 tahun), staff Kaurum Secata, dan 12) 

remaja asrama berjumlah lima puluh satu orang. Penetapan fokus penelitian 

dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang 

akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, 

penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi 

bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi  kriteria 

inklusif-eksklusif atau masuk-keluar  suatu informasi yang baru diperoleh di 

lapangan (Moleong, 2010:94). Fokus penelitian tersebut dirinci menjadi beberapa 

indikator penelitian sebagai berikut: 1) Bentuk interaksi antara orang tua dengan 

remaja dalam keluarga TNI-AD sebagai upaya penanaman nilai-nilai keutamaan 

moral pada remaja di Asrama Depo Pendidikan (DODIK) SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, yaitu (a) Komunikasi 

langsung antara lain sharing dan pemberian nasehat kepada remaja, dan (b) 

Komunikasi tidak langsung berupa pemberian teladan dan simulasi. 2) Hambatan 

yang ditemui dalam upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada remaja 

dalam keluarga TNI-AD di Asrama Depo Pendidikan (DODIK) SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, yaitu (a) 

Faktor internal seperti pola asuh orang tua dan pribadi remaja itu sendiri, dan (b) 

Faktor eksternal berupa arus globalisasi dan perkembangan iptek serta pengaruh 

lingkungan. Menurut lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2010: 157) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen sumber tertulis, dokumentasi, dan data 

statistik. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
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langsung dilapangan dari informan yang memberikan data langsung kepada yang 

bersangkutan. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis (tabel, catetan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, 

dan lainnya yang dapat memperkaya data primer. (Arikunto, 2006: 22). Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman, 2011: 99). 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi langsung. 

Data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari hasil observasi awal 

ketika awal masuk, ketika pelaksanaan, dan ketika test. Metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat, kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 

tertulis terkait hasil Pratest dan Posttest, foto-foto kegiatan, dan hasil observasi. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu (Moleong 2010, 186). Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna suatu topik tertentu (Rachman, 2011: 163). Kuesioner 

adalah suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah 

pertanyaan secara tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. 

Kuesioner seperti layaknya interviu, dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

tentang diri responden atau informasi tentang orang lain (Rachman, 2011:106). 

Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Trianggulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2010:330-331). Dalam hal ini akan diperoleh dengan jalan: 1) 

Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 2) 

Membandingkan apa yang dikatan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakan sepanjang waktu. 3) Membandingkan keadaan dan perspektif 
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seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. dan 4) 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang dikaitkan. 

Teknik analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman yang tahapan-

tahapannya adalah: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, dan 

4) Verifikasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Interaksi Antara Orang Tua dengan Remaja sebagai Upaya 

Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan Moral 

Pada hakikatnya setiap manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa 

berinteraksi dengan makhluk hidup lain. Tidak hanya dengan masyarakat sebagai 

suatu kesatuan sosial individu, melainkan juga dengan lingkungan juga alam yang 

memberikan sumbangan kehidupan kepada manusia. Keluarga sebagai unit 

terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakteristik 

individu untuk menjadi manusia yang tidak hanya berguna untuk diri mereka 

sendiri, melainkan juga berguna untuk orang lain dan kehidupan di sekitarnya. 

Antar anggota keluarga haruslah memiliki kedekatan yang sangat baik, terlebih 

orang tua dengan anak-anaknya,  baik berupa kedekatan secara fisik maupun 

secara emosional. 

Dengan adanya kedekatan yang sangat baik antara masing-masing anggota 

keluarga pada akhirnya akan menumbuhkan komunikasi antar anggota keluarga 

yang sangat baik pula. Dengan begitu proses penanaman nilai-nilai moral dalam 

keluarga akan berlangsung dengan sangat baik dan sesuai.  

Kaitannya dengan moral, terdapat tujuh nilai yang menjadi keutamaan 

daripadanya, diantaranya yaitu: nilai kejujuran, otentik, kesediaan 

bertanggungjawab, kemandirian moral, keberanian moral, rendah hati, dan 

realistik kritis. Berdasar pada Pancasila, nilai-nilai tersebut haruslah dimiliki 

setiap orang tak terkecuali remaja. 

Dari hasil wawancara pada hari Selasa, 14 April 2015 dengan narasumber 

Bapak Sugeng Riyadi (42 tahun), beserta istri Wiwin Safitri (38 tahun), dan anak 

remajanya Dinar Syahputri (17 tahun); interaksi yang terjadi terkait proses 
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penanaman  nilai-nilai keutamaan moral kepada remaja dilakukan dalam dua 

model komunikasi. Yaitu dengan komunikasi langsung dan komunikasi tidak 

langsung. 

Dalam keseharian remaja utamnya dibekali dengan nilai keagamaan sebagai 

dasar untuk menuju kehidupan ke depannya. Melalui pendidikan informal dari 

keluarga, maupun pendidikan formal melalui Taman Pendidikan Al Quran (TPA), 

yang sengaja orang tua lakukan agar kelak agama menjadi penuntun bagi anak 

remaja mereka untuk dapat bertindak sebagaimana nilai dan norma yang ada di 

dalam masyarakat. 

Komunikasi langsung dilakukan dengan berbagi cerita antara anak dan 

orang tua (sharing), dan membekali remaja dengan nasehat baik dan buruk suatu 

perkara. Nasehat yang diberikan seringkali dilakukan ketika remaja tanpa sengaja 

maupun tidak telah melakukan kesalahan. Bukan sanksi fisik seperti yang 

terkadang orang lain lakukan, hanya sebatas memberi nasehat, mengingatkan 

remaja untuk tidak mengulanginya lagi dengan mengutarakan sebabnya.  

Sedang komunikasi tidak langsung dilakukan melalui simulasi dan teladan-

teladan yang diberikan baik secara terencana maupun secara spontan. Adapun 

beberapa simulasi dan keteladanan yang diberikan orang tua kepada remaja yaitu: 

Tabel 4.1 

Simulasi dan Keteladanan untuk Remaja 

 

No Nilai Bentuk Keterangan 

1. Ketuhanan  Simulasi Mengajak remaja untuk melakukan sholat 

berjamaah di rumah dan melihat acara pengajian di 

televisi setiap paginya 

2. Kejujuran  Simulasi Remaja mengambil sendiri uang saku di dompet ibu 

sesuai dengan jatahnya, membantu ibu berbelanja 

dengan uang kembalian yang harus sesuai 

3. Otentik  Simulasi Membiasakan remaja menjadi diri sendiri, diizinkan 

melihat konser/ hiburan musik namun tidak serta 

meniru apa yang dilihat 

4. Bertanggungjawab  Simulasi Membiasakan remaja untuk merapihkan tempat 

tidur setiap paginya dan mengurus sendiri 
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keperluannya berangkat sekolah 

5. Kemandirian Moral Teladan Ayah membantu melakukan bersih-bersih rumah 

ketika tidak sedang bertugas 

6. Keberanian Moral Teladan Meminta maaf kepada orang lain ketika memliki 

salah, terutamanya kepada istri/ suami dan anak 

7. Rendah Hati Teladan 

& 

Simulasi 

Menanamkan sifat rendah hati, menjaga silaturahmi 

dengan tetangga dan tidak bersikap sombong,  

8. Realistik-kritis Teladan 

& 

Simulasi  

Mengingatkan remaja dan anggota keluarga lain 

ketika berbuat salah, bersikap adil kepada diri 

sendiri maupun orang lain 

 

. 

Faktor Penghambat Penanaman Nilai-Nilai Keutamaan Moral pada Remaja 

Upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral kepada remaja, khususnya 

remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro memiliki tantangan 

tersendiri. Bagi orang tua yang adalah seorang prajurit TNI-AD, menemukan 

strategi yang tepat merupakan awal utama yang harus dilakukan. Agar nilai-nilai 

yang ditanamkan tidak hanya sebatas dalam ingatan anak remaja mereka saja, 

namun juga benar-benar dihayati dan kemudian dilakukan secara sadar dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Orang tua remaja di asrama Dodik SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro sadar bahwasanya pendidikan yang diberikan haruslah 

dilakukan secara komprehensif dengan berbagai cara yang menarik dan mudah 

untuk dilakukan. Memberi kebebasan dan fasilitas dengan tetap memberi kontrol 

perlu adanya untuk meminimalisir hal-hal negatif yang dapat mengganggu upaya 

penanaman nilai-nilai keutamaan pada remaja. 

Terkait pola asuh orang tua sebagai faktor internal, tidak ada permasalahan. 

Penanaman nilai-nilai keutamaan kepada remaja menerapkan konsep pendidikan 

moral demokratis di mana remaja diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai 

hal, dengan catatan hal tersebut adalah baik. Adanya berbagai kemudahan seiring 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak menjadi hambatan 

dalam penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada remaja di asrama Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro. Kondisi lingkungan tempat tinggal yang 
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mendukung, memberikan sumbangan positif terhadap upaya penanaman nilai-

nilai keutamaan moral pada remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro, terkait dengan pola pendidikan dan pengembangan kepribadian 

remaja. Dengan adanya kontrol dari lingkungan, menjadikan setiap remaja 

memiliki kesadaran partisipatif untuk menahan dirinya dari hal buruk dan 

pengaruh negatif pergaulan. Adapun nilai keagamaan yang orang tua tanamkan 

sedari mula memberikan sumbangan utama sebagai benteng bagi diri remaja 

Selain menjalankan fungsi kontrol, lingkungan asrama juga mejalankan fungsi 

sebagai “tanggul penahan” remaja supaya tidak berbuat negatif. 

Kesulitan dalam upaya penanaman nilai-nilai keutamaan moral pada remaja 

di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro pada kenyataannya berasal 

dari dalam diri anak remaja itu sendiri. Meskipun nantinya ada kesadaran dari diri 

remaja itu sendiri untuk menerimanya. Adakalanya remaja melakukan sesuatu hal 

yang orang tua mereka inginkan dengan terpaksa  dikarenakan ego dari remaja itu 

sendiri yang masih saja ada, sehingga terkadang  tidak memikirkan kebaikan yang 

dimaksudkan oleh orang tua. 

 

Bentuk Internalisasi Nilai-Nilai Keutamaan Moral oleh Remaja 

Sebagaimana nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila sebagai 

pandangan hidup bangsa Indonesia, setiap manusia dituntut untuk dapat 

menunjukkan penghambaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Remaja di asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro telah beribadah dengan sangat baik 

sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bangun pagi setiap 

harinya untuk sholat subuh dan melaksanakan sholat lima waktu setiap harinya 

bagi yang beragama Islam. Pergi ke gereja setiap minggunya bersama keluarga 

untuk beribadat bagi mereka yang beragama Kristen. Adapun kehidupan 

beragama di asrama memang sangat didukung pelaksanaannya. Selain itu, sikap 

menghormati antara umat Muslim sebagai mayoritas dan Kristiani sebagai 

minoritas itu ada. 

Dasar dari setiap usaha untuk menjadi orang yang bermoral adalah 

kejujuran. Sebab tanpa adanya kejujuran, seseorang tidak akan dapat maju 
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selangkah pun sebab belum berani menjadi diri sendiri. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa remaja di Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro kurang 

baik untuk bersikap dan bertindak jujur dalam keseharian. Bersikap jujur hanya 

dalam hal tertentu dan kepada orang tertentu saja. Berkata jujur terhadap orang 

lain terkait pertanyaan yang ditujukan padanya rupanya belum dapat serta merta 

remaja lakukan. Selain itu, separuh remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro seringkali mencontek ketika mengerjakan ulangan, sebagian lagi 

pernah mencontek, dan hanya seperempat dari mereka yang tidak pernah 

mencontek saat ulangan. Meskipun mencontek bukanlah indikator mutlak dari 

nilai kejujuran, namun mencontek merupakan salah satu perilaku yang dapat 

dijadikan indikasi sejauh mana remaja dapat secara real menggunakan 

kemampuan diri mereka sendiri. Mencapai hasil sesuai kapasitas diri sendiri tanpa 

melihat apalagi bergantung pada kemampuan orang lain. 

Sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat 

menjadi diri sendiri dan bukan meniru dari orang lain, akan menempatkan 

seseorang menjadi manusia yang memiliki pendirian. Dengan begitu, seseorang 

akan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan dan proporsinya. 

Remaja asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro telah baik dalam 

mencerminan nilai otentik dalam dirinya, kepercayaan diri yang baik akan apa 

yang menjadi pilihan moral menjadi cermin dari kekuatan moral yang dimiliki. 

Tidak ikut-ikutan berperilaku sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman dan 

orang di sekitarnya. Bertahan seperti apa adanya. Sederhana, hormat pada orang 

tua, dan tidak mudah berganti penampilan. Tetap menjaga diri untuk menjadi 

seperti pilihan moral yang dia yakini, meskipun lingkungan di mana ia sedang 

berada tidak selalu sama dengan pilihan moral dirinya. Selain nilai otentik, 

memiliki sikap tanggungjawab sebagai keutamaan moral yang didasari oleh nilai 

kejujuran haruslah dimiliki setiap orang untuk menjadikan dirinya memiliki 

kualitas kepribadian moral yang baik. Remaja di asrama Dodik SECATA Rindam 

IV/ Diponegoro sangat baik dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Dari 

tanggungjawab untuk dapat menjaga serta merawat barang mereka sendiri dan 

melakukan segala hal dengan sebaik mungkin untuk apa yang menjadi pilihannya. 
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Bertanggungjawab dengan apa yang sudah menjadi kewajiban terhadap dirinya 

sendiri maupun terhadap orang lain. Membereskan tempat tidur setiap paginya, 

dan membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu atau mencuci piring 

meski terkadang ada rasa malas. Mengerjakan tugas sekolah dengan sebaik 

mungkin meski tak ada pengawasan dari orang tua, dan selalu mengumpulkannya 

tepat waktu. Selalu bekerja keras dalam berbagai hal unuk mencapai tujuan, 

karena mereka sadar tanpa adanya perjuangan dan kerja keras yang lebih tidak 

akan ada keberhasilan sebagaimana yang dicita-citakan. 

Mengedepankan asas persamaan dalam sila keadilan sosial, remaja dengan 

sangat baik telah berlatih membuat penilaian terhadap diri orang lain terlepas dari 

kondisi fisik sesorang tersebut, belajar memperlakukan semua teman-temannya 

tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonomi dan sosial. Membentuk 

pandangannya sendiri dan belajar mengambil sikap moral tersendiri terkait 

fenomena sosial di sekitarnya dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan 

yang diberikan orang tua, serta mengambil keputusan untuk permasalahan mereka 

sendiri setelah mendiskusikannya dengan anggota keluarga. Mampu membedakan 

mana yang baik dan yang buruk, mana hak dan mana kewajiban. Menjalankan 

sholat lima waktu setiap harinya, dan belajar meskipun tidak ada ujian/ ulangan. 

Dengan cukup baik remaja asrama Dodik SECATA Rindam IV/ 

Diponegoro telah bertindak yakin akan keputusan yang telah diambil dan 

melaksanakan sebagaimana yang dia yakini, berani mengakui kesalahan dan 

meminta maaf kepada orang tua maupun orang lain, tercermin dari perilaku 

remaja asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro sehari-harinya. Meski 

setiap kali ada pertentangan yang terjadi di antara teman sepergaulannya, remaja 

tidak selalu berani bertindak untuk menjadi penengah. Selain itu, remaja hanya 

terkadang saja bertanya kepada orang lain setiap kali ada hal yang tidak 

dimengerti. Dikarenakan mereka belum memahami secara baik apa yang menjadi 

kekurangan dan kelebihan dirinya, serta karena alasan malu dan segan, 

menyebabkan mereka urung bertanya  tentang berbagai hal yang belum dapat 

dipahaminya. 
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Sebagai wujud kesadaran akan pentingnya kerukunan dalam hidup 

bermasyarakat sebagai semangat persatuan, remaja di asrama Dodik SECATA 

Rindam IV/ Diponegoro telah cukup baik kaitannya dengan sikap rendah hati. 

Mereka memiliki “unggah ungguh” yang baik dan mampu bertutur kata baik 

untuk menghargai pada lawan bicara. Seperti pada saat peneliti berkunjung untuk 

melakukan wawancara, mereka menyambut dengan ramah dan menjawab segala 

pertanyaan dengan bahasa yang santun. Selain itu, dalam berteman remaja asrama 

Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro tidak memandang latar belakang sosial 

ekonomi seseorang, bersedia membantu dengan ikhlas terhadap orang yang 

membutuhkan. Adapun hal lainnya, yaitu mereka selalu menyapa ketika bersua 

dengan siapa saja yang dikenalnya, terutama orang-orang yang usianya lebih tua 

dibandingkan mereka. Bagi mereka utamanya adalah kesederhanaan. Namun, 

remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro tidak selalu mau 

membantu temannya mengerjakan tugas sekolah dan untuk berbagi bekal 

makanan yang dibawanya ke sekolah.  

Sebagai wujud perilaku demokratis sebagaimana yang tercermin dalam sila 

kerakyatan di dalam Pancasila, remaja telah cukup baik untuk dapat besikap kritis 

dan realistis, berusaha memperbaiki yang ada agar sesuai dengan martabat 

manusia. Remaja pada umumnya terbuka pada orang tua membicarakan apa yang 

menjadi pilihannya, mengatakan apa yang ia rasa tidak sesuai dari keputusan 

orang tua untuk dirinya, belajar dari kesalahan yang diperbuat dan tidak 

mengulangi lagi perbuatannya. Berusaha memberi manfaat kepada orang lain dan 

bertindak adil baik terhadap diri sendiri maupun terhadap anggota keluarga lain. 

Meminta apa yang menjadi haknya, dan memberikan apa yang menjadi hak orang 

lain. Selain itu, ketika orang tua melakukan kesalahan, mereka mengingatkan 

orang tua mereka dengan perkataan yang santun. Meskipun mendapat nilai baik 

dan naik kelas, remaja di asrama Dodik SECATA Rindam IV/ Diponegoro jarang 

sekali meminta tambahan uang saku setiap kali naik kelas. Dan pada umumnya 

mereka mudah menerima keputusan/pendapat orang lain 

. 
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PENUTUP 

Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, adapun 

kesimpulan yang diperoleh yaitu: (1) Interaksi antara remaja dengan orang tua 

sebagai upaya penanaman nilai-nilai keutamaan pada remaja di asrama Dodik 

SECATA Rindam IV/ Diponegoro dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung 

berupa pemberian nasehat serta sharing, dan komunikasi tidak langsung berupa 

pemberian teladan dan bermain peran (simulasi), (2) Faktor penghambat dalam 

proses penanaman nilai-nilai keutamaan pada remaja terdapat pada ego remaja itu 

sendiri sebagai faktor internal, sedang pola asuh dari orang tua sebagai faktor 

internal lainnya, lingkungan tempat tinggal, dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sebagai faktor eksternal tidak menjadi hambatan, (3) Internalisasi 

nilai-nilai keutamaan oleh remaja telah dilakukan dengan cukup baik. Nilai-nilai 

keutamaan moral yang ditanamkan pada remaja dalam tataran kognitif, 

pengetahuan, dan pengertian telah mereka terima dan pahami. Tetapi, ada 

sebagian remaja yang belum sepenuhnya menyikapi dan melaksanakan dengan 

baik nilai-nilai keutamaan moral yang diterimanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran yang diberikan peneliti sebagai 

berikut Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi 

orang tua, dalam upaya penanaman nilai kejujuran hendaknya dari orang tua lebih 

memberi perhatian, menanamkan pada remaja bahwa mencontek merupakan 

perilaku tidak terpuji dan memberikan contoh akibat buruk dari mencontek; dan 

sebagai pengembangan diri remaja hendaknya orang tua tidak hanya berfokus 

pada kemampuan paedagogik saja, melainkan juga pada kemampuan 

psikomotorik. (2) Bagi remaja hendaknya lebih dapat meredam egonya untuk 

lebih mendengarkan dan menjalankan nasehat orang tua, menyadari bahwa semua 

adalah untuk kebaikan dirinya; belajar menghargai kemampuan yang dimiliki 

dirinya dengan belajar lebih bersungguh-sungguh sehingga tidak mencontek 

ketika ulangan; mulailah untuk mengenali potensi diri yang dimiliki, karena 
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dengan begitu orang tua dapat memberikan support dan ketika potensi itu 

dikembangkan remaja akan memiliki nilai tambah pada dirinya 
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