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ABSTRAK 

Wardhani, Primandha Sukma Nur. 2015. Pembinaan Moral Remaja Dissosial 

Di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang. Skripsi. Politik 

dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd Pembimbing II Drs. Suprayogi, M.Pd. 

160 halaman. 

Kata kunci: Pembinaan Moral, Remaja Dissosial, Balai Rehabilitasi Sosial 

Mandiri Semarang II Kota Semarang 

Pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II di Kota 

Semarang juga termasuk dalam pemulihan remaja yang mengalami gangguan 

kepribadian antisosial. Pembinaan moral bertujuan untuk mengurangi ataupun 

menghilangkan penyimpangan tersebut hingga menciptakan kembali pribadi-

pribadi yang bermoral atau dengan moral yang baik. Nantinya akan membentuk 

remaja-remaja dengan memiliki nilai moral yang tinggi yang nantinya akan ikut 

memperbaiki nilai-nilai moral yang menyimpang dan juga remaja-remaja yang 

memiliki kompetensi moral yang tinggi. Diharapkan nantinya akan membentuk 

keluarga, lingkungan masyarakat, negara yang menjalankan nilai-nilai moral yang 

ada. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah pelaksanaan 

pembinaan moral remaja dissosial di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang 

II Kota Semarang. (2) Apa sajakah faktor yang berkontribusi dalam pembinaan 

moral remaja dissosial di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota 

Semarang. (3) Apa sajakah kendala dalam pembinaan moral remaja dissosial di 

Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang 

digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Pembinaan moral yang dilakukan 

oleh pekerja sosial dan pembimbing agama. Materi yang disampaikan oleh 

pembimbing agama adalah tentang tingkah laku yang seharusnya dilakukan pada 

saat di bulan puasa. Metode ceramah atau tauisyah, diskusi, syaring dan praktek 

tetapi lebih banyak praktik daripada ceramah. Metode ini juga sering digunakan 

karena dapat diterima penerima manfaat dengan baik. Media yang digunakan pada 

pembinaan moral yang dilakukan oleh pembimbing agama di Balai Rehabilitasi 

Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” Semarang yaitu menggunakan 

pengeras suara, papan tulis, spidol, meja dan buku. Waktu pelaksanaan pembinaan 

moral yang dilakukan oleh pembimbing agama di Balai Rehabilitasi Sosial Eks 

Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” Semarang karena waktu penelitian ini 

dilakukan pada saat bulan puasa sehingga waktu pelaksanaan pembinaan moral 

setiap hari senin sampai jum‟at jam 13.00-15.00 WIB sehabis sholat dzuhur 

berjamaah hingga sholat asar berjamaah. (2) Faktor internal yang berkontribusi 

dalam pembinaan moral remaja dissosial adalah sarana prasarana, pembimbing 
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agama dan pekerja sosial. Sarana prasarana yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial 

Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” Semarang sudah mendukung adanya 

kegiatan pembinaan moral yang dilakukan di sana. Pembimbing agama dan 

pekerja sosial memiliki andil yang besar dalam pembinaan moral di Balai 

Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” Semarang karena 

mereka yang berhadapan langsung dengan Penerima Manfaat (Remaja Dissosial). 

Sedangkan faktor eksternal yang berkontibusi dalam pembinaan moral remaja 

dissosial adalah masyarakat sekitar Balai Rehabilitasi karena untuk dapat 

menciptakan lingkungan yang bermoral harus membiasakan tingkah laku yang 

santun. (3) Hambatan internalnya yaitu kemauan Penerima manfaat (Remaja 

Dissosial), kemauan Penerima manfaat (Remaja Dissosial) dalam mengikuti 

berbagai kegiatan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan 

NAPZA “Mandiri” Semarang, hubungan Penerima manfaat (Remaja Dissosial) 

dengan pembimbing, hubungan Penerima manfaat (Remaja Dissosial) dengan 

lainnya. Dalam hal ini pengaruh dari masyarakat sekitar balai rehabilitasi tentang 

pembinaan moral yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan 

NAPZA “Mandiri” Semarang adalah jangan terlalu cuek dengan pembinaan moral 

yang dilakukan di Baresos karena masyarakat sekitar balai rehabilitasi yang 

memiliki kemampuan dalam agama dapat mengisi kegiatan pembinaan moral 

yang dapat menambah ilmu bagi penerima manfaat (Remaja Dissosial), atau 

syaring tentang berbagai pengalaman yang didaptkan selama didalam maupun 

diluar balai. 

Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut : (1) Bagi Balai 

Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” Semarang, 

pembinaan moral yang disampaikan oleh pembimbing agama dan pekerja sosial 

sudah cukup baik. Sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali dengan 

cara menambah waktu dalam penyampaian pembinaan moral agar pembinaan 

moral lebih lama dan menentukan materi pembinaan moral diluar kegiatan agar 

kualitas perilaku moral penerima manfaat (remaja dissosial) menjadi lebih baik. 

(2) Bagi masyarakat sekitar balai rehabilitasi, diharapkan dapat memberikan 

teladan yang baik kepada penerima manfaat (remaja dissosial) dan senantiasa 

mengawasi mereka terkait dengan perkembangan dan perubahan tingkah laku 

dalam kehidupan sehari-hari. (3) Bagi pemerintah, pemerintah diharapkan untuk 

membantu Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” 

Semarang dengan memberikan sarana dan prasarana yang menunjang dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remaja merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. 

Mereka adalah penerus bangsa yang akan menerima estafet kepemimpinan 

di kelak kemudian hari. Sebagai pewaris kemerdekaan pemuda bertugas 

mengisi kemerdekaan, memikul tanggung jawab masa depan terhadap 

maju mundurnya suatu negara. Agar remaja mampu melaksanakan tugas-

tugas melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan dari generasi 

pendahulunya, maka kepadanya perlu mendapatkan kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohaniah, 

jasmaniah maupun sosial.  

Remaja merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi 

untuk menjadi pemimpin di masa depan. Remaja dapat melaksanakan 

kewajibannya dengan didasari atas kesadaran dan tanggung jawab yang 

diperoleh dari bimbingan, pembinaan/asuhan yang intensif, terprogram 

dan berkesinambungan.  

Remaja yang tumbuh dan berkembang pada lingkungan keluarga, 

sekolah yang kondusif yang penuh rasa aman secara psikologis, pola 

interaksi yang demokratis, penuh kasih sayang dan religius dapat 

diharapkan berkembang menjadi remaja yang berbudi luhur, moralitas 

tinggi, serta sikap dan perilaku yang terpuji. 



2 
 

 

Usia remaja merupakan usia rawan karena karakteristik di usia 

remaja yaitu tidak stabilnya emosi sebagai contohnya remaja yang sangat 

antusias belajar di sekolah tiba-tiba menjadi lesu dan tidak bersemangat, 

dari sangat gembira menjadi sangat sedih, dari merasa percaya diri 

menjadi sangat ragu dan lain-lain. Banyaknya masalah yang dihadapi 

remaja dengan sifat emosionalnya menjadikan remaja menghadapi banyak 

masalah, karena emosionalitasnya lebih mendominasi daripada 

kemampuan sehingga remaja kurang mampu untuk menerima pendapat 

orang lain. Masa yang kritis yaitu kebimbangan remaja dalam menghadapi 

dan memecahkan atau menghindari suatu masalah menjadi indikasi 

kritisnya masa remaja ini. 

Fenomena menunjukkan pergeseran moral remaja semakin 

memprihatinkan, pergeseran nilai-nilai positif nampak jelas terjadi dalam 

lingkungan remaja. Banyak dijumpai perbuatan melanggar moral yang 

dilakukan oleh remaja, seperti: berjudi, mabuk-mabukan, seks bebas, 

penyalahgunaan narkoba yang sangat meresahkan masyarakat. Ditemukan 

merebaknya perilaku seks yang menyimpang, seperti hamil diluar nikah, 

aborsi dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang kini banyak 

mewarnai kehidupan remaja. 

Dari berbagai media kerapkali dimunculkan anak-anak sekolah 

menengah yang ditemukan oleh gurunya atau polisi mengantongi obat-

obat terlarang, gambar-gambar cabul, alat-alat kontrasepsi seperti kondom 

dan benda-banda tajam. Semua alat-alat tersebut biasanya digunakan 
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untuk hal-hal yang dapat merusak moral. Namun, gejala penyimpangan 

tersebut terjadi karena pola hidup yang semata-mata mengejar kepuasan 

materi, kesenangan hawa nafsu dan tidak mengindahkan nilai-nilai agama. 

Derasnya arus budaya yang demikian diduga termasuk faktor yang paling 

besar andilnya dalam menghancurkan moral para remaja dan generasi 

muda umumnya. Contohnya remaja yang oleh orang tua dan gurunya 

dianggap nakal (memang kelakuannya yang nakal, misalnya tidak mau 

belajar, menentang orang tua, mengganggu keamanan, merusak dan 

sebagainya) dan remaja yang telah menjadi korban dari penyalahgunaan 

narkotika. Nilai-nilai moral yang akan diambilnya menjadi pegangan, 

terasa kabur, terutama remaja yang hidup di kota besar dari keluarga yang 

kurang mengindahkan ajaran agama dan tidak memperhatikan pendidikan 

agama bagi anak-anaknya. 

Beberapa contoh kasus di atas terkait dengan persoalan moral, 

yang sebenarnya  memberikan pesan bahwa ada yang salah dengan moral 

para remaja saat ini. Ketika dikritisi, ternyata kasus-kasus ini memiliki 

hubungan erat dengan penurunan moral yang terjadi pada para remaja. 

Derasnya arus budaya yang demikian diduga termasuk faktor yang paling 

besar andilnya dalam menghancurkan moral para remaja dan generasi 

muda umumnya. Sehingga ini sebenarnya perlu diberikan perhatian 

khusus untuk dicarikan jalan keluarnya. 

Banyak remaja yang terkena masalah sosial yang memerlukan 

penanganan khusus agar remaja yang berperilaku menyimpang atau 
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dissosial dapat menjadi remaja yang berperilaku sesuai dengan norma 

moral yang ada di masyarakat. 

Terlalu sibuknya pemerintah dengan berbagai masalah politik dan 

ekonomi yang terjadi di dalam negeri membuat pemerintah 

mengesampingkan masalah moral remaja yang hanya menjadi bagian kecil 

dari masalah sosial. Akibat kelalaian dan kurangnya perhatian pemerintah 

terhadap masalah moral remaja, sekarang moral remaja mengalami tingkat 

memprihatikan yang tinggi.  

Masalah moral remaja merupakan suatu keprihatinan yang sangat 

mendalam bagi suatu bangsa. Di mana tulang punggung bangsa rapuh 

karena termakan oleh hancurnya moral. Sedangkan moral adalah cerminan 

hidup bagi penegak bangsa. Remaja adalah harapan bangsa, di pundak 

merekalah masa depan bangsa dipertaruhkan. Jika remajanya hancur, 

maka hancurlah bangsa tersebut. 

Sering pemerintah terlena akan timbulnya hal-hal kecil yang dapat 

menyebabkan bangsa ini hancur. Keluar masuknya budaya asing pada 

suatu bangsa menjadikan budaya sebelumnya tergantikan dan terabaikan, 

sehingga budaya baru itu membuat remaja tidak mau lagi mengenal akan 

budaya lama dan menjadikan budaya baru sebagai pedoman hidupnya.  

Dissosial adalah gangguan kepribadian yang ditandai oleh pola-

pola tidak bertanggung jawab, perilaku antisosial seperti pelanggaran 
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hukum, tindakan kekerasan, dan perilaku-perilaku ceroboh dan impulsif 

lainnya yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. 

Seperti yang ditemukan oleh seorang peneliti yaitu Carole Wade, 

mereka yang menderita gangguan kepribadian antisosial (dissosial) mulai 

menunjukkan perilaku melanggar peraturan dan tidak bertanggungjawab 

sejak masa kanak-kanak, dan kemudian saat mereka menjalani tahapan 

perkembangan yang berbeda, mereka akan menunjukkan perilaku tersebut 

ditunjukkan dengan cara yang berbeda: “menggigit dan memukul pada 

usai 4 tahun, mencuri dan membolos pada usia 10 tahun, menjual obat-

obatan terlarang dan mencuri mobil pada usia 16 tahun, merampok dan 

memperkosa pada usia 22 tahun, serta menipu dan melakukan tindakan 

kekerasan pada anak-anak di usia 30 tahun. 

Hal inilah yang paling ditakuti, di mana moral bangsa terabaikan. 

Jika moral bangsa telah tercemar, maka tidak ada damai untuk ditempati 

sebagai sarana kelangsungan hidup warganya. Lingkungan tempat hidup 

regenerasi juga sangat mempengaruhi berlangsungnya proses sosialisasi 

dan interaksi sesama hidup yang kedepannya menentukan. Pemerintah 

bertanggungjawab atas masalah moral remaja untuk mengatasinya, 

pemerintah melalukan berbagai upaya yaitu salah satunya dengan 

mendirikan Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II di Kota 

Semarang. 
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Pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II 

di Kota Semarang juga termasuk dalam pemulihan remaja yang 

mengalami gangguan kepribadian antisosial. Pembinaan moral bertujuan 

untuk mengurangi ataupun menghilangkan penyimpangan tersebut hingga 

menciptakan kembali pribadi-pribadi yang bermoral atau dengan moral 

yang baik. Nantinya akan membentuk remaja-remaja dengan memiliki 

nilai moral yang tinggi yang nantinya akan ikut memperbaiki nilai-nilai 

moral yang menyimpang dan juga remaja-remaja yang memiliki 

kompetensi moral yang tinggi. Diharapkan nantinya akan membentuk 

keluarga, lingkungan masyarakat, negara yang mampu menjalankan nilai-

nilai moral yang ada. 

Berpijak dari uraian tersebut di atas, melatar belakangi penulis 

untuk melakukan suatu penelitian secara mendalam yang dituangkan 

dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi dengan judul “PEMBINAAN 

MORAL REMAJA DISSOSIAL DI BALAI REHABILITASI 

SOSIAL MANDIRI SEMARANG II KOTA SEMARANG”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan 

uraian diatas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan moral remaja dissosial di Balai 

Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang? 
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2. Apa sajakah faktor yang berkontribusi dalam pembinaan moral remaja 

dissosial di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota 

Semarang? 

3. Apa sajakah kendala dalam pembinaan moral remaja dissosial di Balai 

Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian untuk mengadakan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan moral remaja dissosial di Balai 

Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui faktor yang berkontribusi dalam pembinaan moral 

remaja dissosial di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota 

Semarang. 

3. Untuk mengetahui kendala dalam pembinaan moral remaja dissosial di 

Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara 

teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Secara Teoretis  

a. Dapat mengetahui pelaksanaan pembinaan moral remaja dissosial di 

Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang. 

b. Dapat mengetahui faktor yang berkontribusi dalam pembinaan moral 

remaja dissosial di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota 

Semarang. 

c. Dapat mengetahui kendala dalam pembinaan moral remaja dissosial di 

Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang. 

d. Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam 

kegiatan penelitian berikutnya bagi masyarakat dan mahasiswa tentang 

Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya 

adalah:  

a. Peneliti 

Memberikan pengalaman baru mengenai pembinaan moral remaja 

dissosial di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang. 
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b. Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang. 

Memberikan masukan agar dijadikan pedoman bagi Balai 

Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang bahwa pembinaan 

moral sangat penting bagi remaja dissosial di sana sebagai bekal di masa 

yang akan datang untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. 

c. Pemerintah 

Memberikan tinjauan baru tentang Balai Rehabilitasi Sosial 

Mandiri Semarang II Kota Semarang sehingga dapat memudahkan 

pemerintah dalam menentukan kebijakan yang bersentuhan baik secara 

langsung maupun tidak lansung dengan balai rehabilitasi sosial. 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk upaya agar penelitian lebih terarah diperlukan batasan-batasan 

yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun batasan-batasan penggunaan 

istilahnya yaitu: 

1. Pembinaan Moral 

a. Pembinaan 

Menurut Mangunhardjana (1989:12), Pembinaan adalah 

“suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki 

dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan 

membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta 
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mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai 

tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih efektif”. 

b. Moral 

Dari segi etimologis kata “moral” berasal dari bahasa latin 

“mores” yang berasal dari suku kata “mos”. Mores berarti adat 

istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, yang kemudian artinya 

berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang 

baik. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang 

berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi (Ali, 2011:136).  

c. Pembinaan Moral 

Pembinaan kehidupan moral dan agama itu lebih banyak 

terjadi melalui pengalaman hidup daripada pendidikan formal dan 

pengendali dan pengaruh dalam kehidupan manusia itu adalah nilai-

nilai yang masuk dan terjalin ke dalam pribadinya (Daradjat, 

2005:156). 

2. Remaja Dissosial 

a. Remaja 

Remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi 

terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak 

tidak merasa sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat 

dewasa ini mengandung banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari 

usia pubertas (Ali, 2011:9). 
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Masa remaja itu terbagi dua tingkat, yaitu pertama masa 

remaja pertama, kira-kira dari umur 13 sampai dengan umur 16 

tahun, di mana pertumbuhan jasmani dan kecerdasan berjalan sangat 

cepat. Dan kedua masa remaja terakhir, kira-kira dari umur 17 

sampai dengan umur 21 tahun, yang merupakan 

pertumbuhan/perubahan terakhir dalam pembinaan pribadi dan 

sosial. Sedangkan kemantapan beragama biasanya dicapai pada 

umur 24 tahun (Daradjat, 2005:141). 

b. Dissosial  

Gangguan kepribadian antisosial (Dissosial) adalah gangguan 

kepribadian yang ditandai oleh pola-pola tidak bertanggung jawab, 

perilaku antisosial seperti pelanggaran hukum, tindakan kekerasan, 

dan perilaku-perilaku ceroboh dan impulsif lainnya yang 

berlangsung sepanjang hidup seseorang (Wade, 2007:344). 

c. Remaja Dissosial 

Penyesuaian sosial juga dapat dirusak oleh pelanggaran 

peraturan dan hukum. Beberapa remaja dissosial mengabaikan 

peraturan dan hukum-hukum yang diharapkan untuk dipatuhi, dan 

beberapa lainnya tidak mampu mempelajari apa yang benar dan apa 

yang salah. Banyak remaja membenarkan perbuatan-perbuatan yang 

mereka ketahui sebagai perbuatan yang salah dengan mengatakan 
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bahwa “semua orang” mengutil, menipu atau menggunakan obat-

obatan terlarang (Hurlock, 1999:238). 

3. Balai Rehabilitasi Sosial 

Menurut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 

ayat 3 Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

Jadi, Balai Rehabilitasi Sosial adalah tempat proses 

refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang 

mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan 

masyarakat. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah dalam menelaah skripsi ini, penulisan skripsi ini 

terdiri dari 3 bagan yang mencakup 5 bab yang disusun berdasarkan 

sistematika sebagai berikut: 

1. Bagian awal Skripsi  

Bagian ini terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, abstrak, 

halaman pengesahan halaman motto dan persembahan, prakata, daftar isi, 

daftar gambar dan daftar lampiran.  
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2. Bagian isi skripsi 

Bagian ini terdiri dari :  

BAB I    :  PENDAHULUAN       

    Meliputi latar belakang, identifikasi masalah, perumusan   

    masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.  

BAB II  : LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini diuraikan mengeai landasan teori yang digunakan 

yang berhubungan dengan penulisan skripsi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus  

penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, 

keabsahan data, analisis data dan prosedur penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

       Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembinaan Moral 

1. Pengertian Pembinaan 

 Pembinaan merupakan suatu cara yang diterapkan untuk 

mempertahankan sesuatu, namun sebelum dilakukan pembinaan biasanya 

terlebih dahulu dilakukan upaya penanaman. Penanaman itu sendiri 

sebenarnya juga termasuk dalam usaha pembinaan. 

Istilah pembinaan menunjuk pada suatu kegiatan mempertahankan 

dan menyempurnakan apa yang telah ada (Soetopo, 1993:13). 

Pembinaan dimengerti sebagai terjemahan dari kata Inggris training, 

yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan merupakan 

bagian dari pendidikan. Pembinaan menekankan pengembangan 

manusia secara praktis: pengembangan sikap, kemampuan dan 

kecakapan. Sedangkan pendidikan menekankan pengembangan 

manusia pada segi teoritis: pengembangan pengetahuan dan ilmu 

(Mangunhardjana, 1986:11). 

Mangunhardjana (1989:12) menarik kesimpulan sebagai berikut. 

Pembinaan adalah “suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal 

yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum 

dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk 

membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang 

sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk 

mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih efektif”. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pembinaan adalah 

suatu proses belajar untuk memperbaiki diri yang tadinya mempunyai 

perilaku tidak baik menjadi manusia yang lebih baik lagi agar hidup 
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berjalan sebagaimana mestinya sesuai potensi yang dimiliki supaya 

mempunyai tujuan hidup yang lebih cerah. 

2. Tujuan dan Karakteristik Pembinaan 

Pembinaan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang akan 

dicapai. Yusuf (2009: 13) berpendapat bahwa tujuan diberikan pembinaan 

adalah agar individu dapat: 

a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta 

kehidupannya di masa yang akan datang; 

b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya 

seoptimal mungkin; 

c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan 

masyarakat serta lingkungan kerjanya; 

d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, 

penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun 

lingkungan kerja. 

Karakteristik Pembinaan  

Dalam pembinaan, orang tidak sekedar dibantu untuk 

mempelajai ilmu murni, tetapi ilmu yang dipraktekkan. Tidak 

dibantu untuk mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan, tetapi 

pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan orang terutama 
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dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya, agar 

dapat memanfaatkannya secara penuh dalam hidup mereka. oleh 

karena itu unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan 

sikap, attitude, dan kecakapan, skill (Mangunhardjana, 1986:11-

12). 

Dalam pembianaan terjadi proses melepas hal-hal yang 

sudah dimiliki, delearning, berupa pengetahuan dan praktek 

yang sudah tidak membantu dan menghambat hidup, dan 

mempelajari, learning, pengetahuan dan praktek baru yang 

meningkatkan hidup. Tujuannya agar orang yang menjalani 

pembinaan mampu mencapai tujuan hidup secara lebih 

efisien dan efektif daripada sebelumnya (Mangunhardjana, 

1986:12). 

3. Fungsi Pokok Pembinaan 

Fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal. 

a. Penyampaian informasi dan pengetahuan 

b. Perubahan dan pengembangan sikap. 

c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan 

(Mangunhardjana, 1986:14). 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa fungsi pokok 

pembinaan adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang 

dilakukan selama pembinaan agar dapat mengubah dan 

mengembangkan sikap untuk menjadi lebih baik lagi dengan cara 

latihan dan mengembangkan keterampilan. 
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4. Nilai dan Norma 

a. Nilai  

1) Pengertian Nilai 

Secara sadar atau tidak sadar, manusia mengadakan 

penilaian dalam hubungan antar  manusia, baik antar sesamanya 

maupun dengan lingkungan alam semesta. Individu dalam bersikap 

lebih mendasarkan pada sistem nilai tertentu yang dimilikinya 

daripada sekedar melihat karakteritik objek tersebut. Misalnya, 

apabila seseorang menilai dan percaya bahwa jujur lebih penting 

daripada disiplin, maka kejujuran mempunyai nilai lebih tinggi 

daripada disiplin sehingga individu memiliki dorongan kuat untuk 

jujur daripada disiplin. 

Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi 

manusia dalam menentukan pilihanya diantara cara-cara 

tindakan alternatif. Pengertian ini memliki tekanan utamaa 

pada norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi 

tingkah laku manusia. Pengertian ini lebih mencerminkan 

pandangan sosiolog. Seperti sosiolog pada umumnya, 

Kuppermen memandang norma sebagai salah satu bagian 

terpenting dalam kehidupan  sosial, sebab dengan 

penegakan norma seseorang dapat merasa tenang dan bebas 

dari tuduhan masyarakat yang merugikan dirinya. Oleh 

sebab itu, salah satu bagian terpenting dalam proses 

pertimbangan nilai (value judgement) adalah pelibatan nilai-

nilai normatif yang berlaku di masyarakat (Kuppermen 

dalam Mulyana 2004:9). 

Pengertian nilai lebih lengkap diungkapkan Kluckhohn 

(Mulyana 2004:10), ia mendefinisikan nilai sebagai konsepsi 

(tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu atau 
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ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi 

pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. 

Selain pengertian nilai diatas Handoyo, dkk (2010:28-29) 

mengemukakan nilai dapat dibagi menjadi dalam empat macam, 

yaitu: 

a) Nilai Manusiawi 

Nilai manusiawi timbul karena manusia terdiri atas unsur 

fisik atau biologis, unsur indrawi dan budi. Terdapat tiga tingkat 

nilai manusiawi. Pertama, nilai-nilai yang cocok bagi manusia 

pada tingkat hidup fisik-biologisnya. Nilai ini terdapat pada 

hidup sendiri, pada hal-hal yang diperlukan untuk menjaga dan 

melangsungkan kehidupan, seperti benda dan barang material 

untuk rumah, pakaian, makan dan minum dan pada kerja sebagai 

cara untuk mendapatkan nafkah. Kedua, nilai-nilai yang 

berhubungan dengan manusia makhluk yang berpancaindera,  

berkat pengalaman enak tidak enak, senang tidak senang dan 

suka dukanya kehidupan. Nilai-nilai yang cocok bagi manusia 

sebagai makhluk berpanca indera meliputi seks, pernikahan, 

otoritas orang tua dan pendidikan. Ketiga, nilai yang merupakan 

nilai yang khas manusiawi, yaitu manusia sebagai makhluk 

rohani, spiritual. Nilai-nilai rohani mencakup nilai sosial, nilai 

kebudayaan, nilai moral dan nilai religius.  

b) Nilai Sosial 

Nilai sosial merupakanm nilai yang berporos pada 

manusia sebagai makhluk sosial. Sesuai kodratnya, manusia 

dapat mencari kesempurnaan sebagai manusia dengan hidup dan 

berhubungan dengan orang lain. Terdapat dua macaam nilai 

sosial yaitu Pertama, nilai yang pada hakikatnya bersifat sosial. 

Nilai ini meliputi ikatan keluarga, persaudaran, persahabatan 

dan cinta tanah air. Kedua, nilai yang berkaitan dengan nilai 

yang mendukung nilai yang pada hakikatnya sosial. Nilai ini 

meliputi kreativitas yang mempunyai peranan penting untuk 

memajukan dan mengembangkan hidup bersama, sikap-sikap 

sosial seperti kesediaan untuk menerima, mengakui, 

menghargai, mengampuni, memaafkan, mendukung, 

mengembangkan dan perumpamaan antar manusia yang 

merupakam sarana dan bentuk perwujudan kesosialan manusia. 

Terdapat nilai ynag bersifat mutlak dan relatif. Nilai sosial 

mutlak adalah nilai yang berlaku pada manusia umumnya. 

Contoh: Kesadaran dan Tanggung jawab sosial, prakarsa, 
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kebebasan berekspresi dan berkomunikasi dan keterlibatan 

dalaam bidang ekonomi dan politik. Nilai sosial relatif adalah 

nilai-nilai sosial. Contoh: tenggang rasa dan bersedia 

“mengalah”. 

c) Nilai Budaya 

Nilai budaya merupakaan perwujudan nyata dari proses 

perjuangan dan perenungan manusia berhadapan denngan 

tantangan zaman. Bagi manusia, nilai budaya merupakan bentuk 

nyata dari usahanya untuk memanuisakan diri, penguasaan alam 

dan penciptaaan lingkungan serta susana kehidupannya. Nilai 

budaya, sebagai hasil proses dari kemajuan manusia dari masa 

lampau, menjadi titik tolak sekaligus pegangan untuk mencapai 

nilai yang lebih lanjut ke masa depan. Nilai budaya meliputi 

nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang membuat manusia 

bernilai, baik dan bermutu sebagai manusia. Nilai moral dalam 

perwujudannya dibagi menjadi nilai moral yang berhubungan 

dengan diri sendiri, nilai moral untuk sesama, dan nilai moral 

untuk masyarakat.  

d) Nilai Religius  

Nilai religius dibedakan dari nilai agama. Nilai religius 

lebih menitikberatkan relasi manusia dan Tuhan, entah apapun 

nama-Nya dan apapun agama yang menjadi wadahnya. Nilai 

agama adalah nilai yang ada antara manusia dengan Tuhan yang 

dikonkretkan dalam agama tertentu. Nilai religius sifatnya 

universal,  berlaku bagi semua manusia, sedangkan nilai agama 

terbatas  untuk para penganut agama tertentu saja.  

 

2) Sumber Nilai 

Manusia sebagai pendukung nilai-nilai dengan kesadarannya 

memberikan penilaian manakah suatu perbuatan yang baik dan manakah 

perbuatan yang buruk. Dengan ini perbuatan dikatakan baik atau buruk 

dapat diperoleh dari kesadaran etis yang ada pada manusia. 

Menurut Mulyana (2004:81-82), Nilai dapat diperoleh melalui dua 

cara yaitu: 
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a) Nilai diperoleh melalui otak dan fungsi akal 

  Pengetahuan diperoleh melalui proses penginderaan 

diikuti oleh sikap, kemudian melahirkaan keyakinan dan 

disusul oleh kesadaran. Semua itu berlangsung dalam 

proses berfikir yang terjadi dalam otak. Maka pengetahuan 

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 haanya dapat  diperoleh melalui 

ketajaman mata hati. Perolehan nilai secara mistik dapat 

terarah pada wilayah supranatural, ia tidak memenuhi 

kecukupan pengetahuan untuk dipahami secara filosofis 

dan ilmiah.  

Maka dapat disimpulkan nilai dapat diperoleh dari dua hal, 

yaitu nilai yang diperoleh dari fungsi otak dan akal, juga nilai 

dapat diperoleh dari fungsi hati dan rasa. Kedua hal tersebut 

merupakan sumber nilai yang dapat dijelaskan dengan bentuk 

interaksi sosial antara individu atau kelompok dengan 

lingkungannya.  

3) Klasifikasi nilai 

Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, 2004: 89) klasifikasi 

nilai dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

a) Nilai material, Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material 

ragawi manusia. 

b) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 

c) Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

rohani manusia nilai kerokhanian ini dapat dibedakan atas 

empat macam: 

(1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, 

budi, cipta) manusia. 
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(2) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber 

pada unsur perasaan (esthetis, gevoel, rasa) manusia. 

(3) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada 

kehendak (will, wollen, karsa) manusia. 

(4) Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian 

tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada 

kepercayaan atau keyakinan manusia. 

Dari gambaran klasifikasi nilai dapat disimpulkan bahwa 

nilai yang terdapat dalam diri manusia meliputi nilai material, 

nilai vital dan nilai kerohanian. Nilai-nilai tersebut berujung 

pada nilai hakiki yang terdapat dan terabstraksi dalam diri 

manusia.  

4) Fungsi nilai  

Nilai memiliki fungsi utama dapat dijelaskan dalam 

(Schwartz, 2012) sebagai berikut: 

a) Nilai yang terkait keyakinan terkait untuk mempengaruhi. 

Ketika nilai-nilai yang diaktifkan, mereka menjadi 

diresapi dengan perasaan. Orang untuk siapa kemerdekaan 

adalah nilai penting menjadi terangsang kalau 

kemerdekaan mereka terancam, putus asa ketika mereka 

tidak berdaya untuk melindunginya, dan senang ketika 

mereka bisa menikmatinya. 

b) Nilai mengacu pada tujuan yang diinginkan yang 

memotivasi tindakan. Orang untuk siapa tatanan sosial, 

keadilan, dan menolong adalah nilai-nilai penting yang 

termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. 

c) Nilai melampaui tindakan dan situasi tertentu. Ketaatan 

dan kejujuran nilai, misalnya, mungkin relevan di tempat 

kerja atau sekolah, dalam bisnis atau politik, dengan teman 

atau orang asing. Fitur ini membedakan nilai-nilai dari 

norma-norma dan sikap yang biasanya mengacu pada 

tindakan tertentu, benda, atau situasi. 

d) Nilai berfungsi sebagai standar atau kriteria. Nilai 

memandu pemilihan atau evaluasi tindakan, kebijakan, 

orang, dan peristiwa. Orang memutuskan apa yang baik 

atau buruk, dibenarkan atau tidak sah, layak dilakukan 

atau menghindari, berdasarkan kemungkinan konsekuensi 
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untuk mereka nilai dihargai. Namun dampak dari nilai-

nilai dalam keputusan sehari-hari jarang sadar. Nilai 

memasuki kesadaran ketika tindakan atau keputusan yang 

sedang mempertimbangkan memiliki implikasi yang 

bertentangan untuk nilai yang berbeda satu menghargai. 

e) Nilai yang diperintahkan oleh kepentingan relatif satu 

sama lain. Nilai-nilai masyarakat membentuk Sistem 

memerintahkan prioritas yang menjadi ciri mereka sebagai 

individu. Apakah mereka atribut lebih penting untuk 

prestasi atau keadilan, terhadap hal baru atau tradisi. 

Hirarkis ini Fitur ini juga membedakan nilai-nilai dari 

norma-norma dan sikap. 

f) Kepentingan relatif dari beberapa nilai panduan tindakan. 

Setiap sikap atau perilaku biasanya memiliki implikasi 

untuk lebih dari satu nilai. Sebagai contoh, pergi ke gereja 

mungkin mengekspresikan dan mempromosikan tradisi 

dan nilai-nilai sesuai dengan mengorbankan hedonisme 

dan nilai-nilai stimulasi.  

Fungsi langsung dari nilai sebagai motivasional adalah 

mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari -hari, 

sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk 

mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan 

memiliki fungsi motivasional. 

Fungsi motivasional (Schwartz, 2012) dapat ditandai 

dengan  menguraikan tujuan motivasi pusatnya : 

(1) Membimbing diri meliputi tindakan dan pikiran 

mandiri, memilih, menciptakan dan menyelidiki. 

(2) Rangsangan meliputi kegembiraan, hal-hal baru, dan 

menghadapi tantangan dalam hidup. 

(3) Hedonisme meliputi kesenangan dan kepuasan perasa 

untuk dirinya. 

(4) Prestasi meliputi sukses pribadi melalui atau sampai 

mempertunjukkan kemampuan atau wewenang 

menurut standar sosial. 

(5) Menggerakkan meluputi gengsi dan status sosial, 

kendali atau kekuasaan (di) atas orang-orang dan 

sumber daya. 
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(6) Keamanan meliputi keselamatan, keselarasan, dan 

stabilitas masyarakat, tentang hubungan, dan tentang 

diri. 

(7) Penyesuaian meliputi pengekangan tindakan, 

kecenderungan atau kemiringan, dan dorongan atau 

gerakan hati yang mungkin untuk mengganggu atau 

merugikan (orang) yang lain dan melanggar norma-

norma atau harapan sosial. 

(8) Tradisi meliputi rasa hormat, komitmen, dan 

penerimaan terhadap kebiasaan dan gagasan yang 

agama atau kultur tradisional. 

(9) Kebajikan meliputi pemeliharaan dan tingkatkan 

kesejahteraan itu semua  dengan siapa satu adalah di 

(dalam)  kontak pribadi sering ( in-group). 

(10) Universal meliputi Pemahaman, Penghargaan, 

Toleransi, dan perlindungan untuk kesejahteraan dari 

semua orang-orang dan untuk alam. 

 

Sedangkan menurut A. Hakam dan Setiadi (2007:122) 

menjelaskan fungsi dari nilai adalah sebagai berikut :  

(a) Menyempurnakan manusia 

(b) Memuaskan hasrat manusia dan menyebabkan 

manusia tertarik 

(c) Untuk menilai 

(d) Untuk bertingkahlaku  

(e) Pembimbing atau menyeleksi tujuan atau perilaku 

(f) Memandang sesuatu yang penting dalam hidup 

(g) Menggerakkan perilaku atau perbuatan dan menolak  

perbuatan 

(h) Menggerakkan atau menyebabkan pertimbangan dan 

menjadi standar atau prinsip 

(i) Berguna bagi jasmani dan rohani 

(j) Dikehandaki masyarakat 

(k) Berhubungan dengan apresiasi atau minat.  

Berdasarkan pernyataan di atas fungsi nilai adalah sebagai 

standar atau ukuran-ukuran dalam bersikap dan bertingkahlaku. 

Nilai sebagai motivasional atau penggerak bagi manusia untuk 

menilai dalam bertingkahlaku dan penggerak dalam hal 
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pertimbangan yang berguna bagi jasmani dan rohani serta 

dikehendaki oleh masyarakat.  

5) Hakikat dan makna nilai  

Berdasarkan  beberapa  pengertian  di atas,  dapat  

dikemukakan  kembali  bahwa nilai itu adalah rujukan dan 

keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai bersifat  abstrak,  

berada  dibalik  fakta,  memunculkan  tindakan,  terdapat  dalam 

moral  seseorang,  muncul  sebagai  ujung  proses  psikologis,  

dan  berkembang kearah yang lebih kompleks. 

Kattsoff    dalam  Soejono  Soemargono  (2004:  323)  

mengatakan  bahwa hakekat  nilai  dapat  dijawab  dengan  tiga  

macam  cara sebagai berikut:  

a) Pertama, nilai  sepenuhnya berhakekat  subyektif,  

tergantung  kepada  pengalaman  manusia  pemberi  nilai  

itu sendiri.  

b) Kedua, nilai  merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari 

segi ontology, namun  tidak  terdapat  dalam  ruang  dan  

waktu.  Nilai-nilai  tersebut  merupakan esensi  logis    dan  

dapat  diketahui  melalui  akal.   

c) Ketiga,  nilai-nilai  merupakan unsur-unsur objektif yang 

menyusun kenyataan. 

Rumusan yang  bisa  penulis  kemukakan  tentang  makna  

nilai  itu  adalah bahwa  sesuatu  itu  harus  mengandung  nilai  

(berguna),  merupakan  nilai  (baik, benar,  atau  indah),  

mempunyai nilai artinya merupakan objek keinginan, 

mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang  

mengambil sikap menyetujui atau mempunyai sifat nilai 
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tertentu, dan memberi nilai, artinya menanggapi sesuatu  sebagai  

hal  yang  diinginkan  atau  sebagai  hal  yang  menggambarkan 

nilai tertentu. 

 

b. Norma 

1) Pengertian Norma 

Norma adalah kaidah tau aturan-aturan yang berisi petunjuk 

tentang tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan 

oleh manusia dan bersifat mengikat. Kata mengikat di sini 

berarti bahwa setiap orang dalam lingkungan berlakunya norma 

itu wajib menaatinya. Ketika terjadi pelanggaran, kepada setiap 

pelanggar norma itu akan dikenakan sanksi-sanksi tertentu 

(Rochmadi, 2007: 35). 

Diberlakukannya suatu norma pada dasarnya bertujuan 

untuk menjamin terciptanya ketertiban dan teraturan dalam 

kehidupan bermasyarakat (Rochmadi, 2007: 35). 

Norma pada umumnya berlaku dalam suatu lingkungan 

masyarakat etnis atau negara tertentu. oleh karena itu, sering 

ditemukan perbedaan norma antara masyarakat yang satu 

dengan masyarakat yang lain, bahkan kadang bersifat sangat 

kontradiktif. Namun ada pila norma-norma yang bersifat 

universal, yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Misalnya 
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larangan menipu, mencuri, menganiaya, membunuh, dan 

berbohong (Rochmadi, 2007: 35). 

2) Macam-macam Norma 

Berbagai macam norma dalam masyarakat dapat 

dikelompokan menjadi empat kelompok besar, yaitu norma 

agama, norma kesusilaan, norma kesopanan (adat), dan norma 

hukum. 

a) Norma Agama 

Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang 

bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Menutur Dudu 

Durachman, kaidah agama terbagi menjadi dua, yaitu 

agamawahyu dan agama budaya. Agama wahyu adalah suatu 

ajaran Allah yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan 

yang disampaikan kepada umat manusia berupa wahyu 

melalui Malaikat dan Rasul-Nya, sedangkan agama budaya 

adalah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan 

manusia secara kumulatif sebagai berikut : hormat kepada 

orang tua agar selamat di dunia dan di akhirat, jangan 

membunuh sesama manusia, dan menjaga kebersihan karena 

kebersihan sebagian dari iman (Rochmadi, 2007: 35-36). 

Oleh karena itu, para penganut agama merasa yakin 

bahwa sesuatu yang diatur dalam ajaran agama merupakan 
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kaidah yang datangnya dari Tuhan. Meskipun ajaran agama 

hanya diyakini oleh para pemeluknya, dalam hubungan 

antarsesama manusia dan lingkungannya, agama-agama 

tersebut mengajarkan hal-hal yang pada umumnya sama. 

Misalnya, larangan membunuh, larangan mencuri, larangan 

berdusta, larangan berkhianat, berbakti kepada orang tua, 

mencintai sesama manusia, dan menyantuni fakir miskin 

(Rochmadi, 2007: 36). 

b) Norma Kesusilaan 

Norma kesusilaan adalah aturan-aturan tentang tingkah 

laku yang bersumber dari hati nurani manusia. Sesuai 

dengan kodratnya, manusia adalah makhluk yang berbudi, 

yakni unsur batin yang merupakan perpaduan antara akal 

dan perasaan, yang mampu membedakan antara perbuatan 

yang baik dan buruk. Apabila manusia tidak mengingkari 

hati nuraninya, niscaya ia akan mampu membedakan hal-

hal yang baik dan yang buruk menurut kesusilaan 

(Rochmadi, 2007: 36). 

Menurut C.S.T Kansil, norma kesusilaan adalah 

peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari 

umat manusia. Peraturan-peraturan hidup tersebut 

berkenaan dengan bisikan hati atau suara batin yang diakui 

dan disadari oleh setiap orang sebagai pedoman dalam 
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sikap dan perbuatannya. Contoh norma kesusilaan adalah 

menghormati orang tua, dilarang membunuh sesama 

manusia, berbuat dan bersikap jujur (Rochmadi, 2007: 36). 

Norma kesusilaan bersifat universal, artinya berlaku 

di mana pun dan kapan pun dalam kehidupan umat 

manusia. Dalam bahasa fisika, universal dapat dimaknai 

bebasdari dimensi ruang dan waktu. Sebagai contoh, 

pelecehan seksual merupakan perbuatan melanggar norma 

kesusilaan, yang bertentangan dengan budi  dan nurani 

manusia, di mana pun dan kapan pun juga. Namun, 

perbuatan yang di kategorikan pelecehan di tiap masyarakat 

berbeda (Rochmadi, 2007: 36). 

Norma kesusilaan sering disebut norma moral 

karena menetapkan baik dan buruknya suatu perbuatan 

manusia dan turut memelihara ketertiban manusia dalam 

masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Wignyodipuro 

bahwa perbedaan antara susila dan moral hanya pada 

perbedaan tingkatan. Susila bersumber pada moral manusia 

adalah makhluk bermoral, berperasaan, yaitu perasaan 

susila (Rochmadi, 2007: 36-37). 
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c) Norma Kesopanan (adat) 

Norma kesopanan adalah aturan-aturan tentang 

tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan kelompok 

masyarakat tertentu, yang bersumber dari adat istiadat, 

budaya, atau tradisi setempat. Norma kesopanan kadang 

disebut juga dengan norma adat (kemasyarakatan), sopan 

santun, tata krama atau adat istiadat. Hal itu dikarenakan 

kaidah atau aturan hidup yang timbul dalam norma 

kesopanan dari pergaulan hidup suatu masyarakat. Landasan 

kaidah ini adalah kepatutan, kepantasan, dan kebiasaan yang 

berlaku pada suatu masyarakat (Rochmadi, 2007: 37). 

Norma kesopanan sering diklasifikasikan sebagai 

norma moral. Akan tetapi, berbeda dengan norma kesusilaan 

yang bersifat universal, norma kesopanan itu bersifat lokal, 

kultural, tradisional, atau kontekstual. Oleh karena itu, norma 

kesopanan sering disebut juga dengan norma adat. Artinya, 

norma kesopanan itu berlaku di suatu wilayah tertentu, dalam 

lingkungan budaya tertentu, berdasar tradisi tertentu, atau 

dikaitkan dengan konteks tertentu. Sesuatu yang dianggap 

sopan di suatu daerah mungkin dianggap tidak sopan di 

daerah lain. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang 

dianggap tidak sopan pada masa lalu mungkin dianggap 

sopan pada masa sekarang. Sebagai contoh, dalam 
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lingkungan masyarakat  Jawa, seorang anak yang berbicara 

dengan orang tua sebaiknya menggunakan bahasa Jawa 

krama inggil (suatu strata bahasa jawa yang halus dan tinggi). 

Dengan demikian, norma kesopanan itu terikat pada ruang 

dan waktu (Rochmadi, 2007: 37). 

Norma kesopanan atau norma adat merupakan bagian 

dari kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, 

mempelajari norma adat atau kesopanan berarti mempelajari 

sebagaian dari kebudayaan bangsa. Norma adat dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari, tetapi banyak orang tidak 

menyadari kalau mereka sedang melaksanakan norma adat. 

Selain itu, sering orang mencampuradukan pengertian adat 

yang mengandung sanksi hukum dengan pengertian adat 

yang tidak mengandung sanksi hukum, yaitu kebiasaan 

(Rochmadi, 2007: 37). 

d) Norma Hukum 

Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber 

atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang 

bersifat mengikat dan memaksa. Negara berkuasa untuk 

memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi dan bagi 

siapa saja yang bertindak melawan hukum dapat diancam dan 

dijatuhi hukuman tertentu. sifat memaksa dengan sanksi 
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hukumannya yang tegas dan nyata inilah kelebihan norma 

hukum dibanding dengan norma-norma yang lain. Demi 

tegaknya hukum, negara mempunyai lembaga beserta 

aparatnya di bidang penegakan hukum, yakni hakim, jaksa, 

dan polisi. Contoh, mengendarai kendaraan bermotor harus 

dilengkapi dengan surta-surat, barang siapa melanggar akan 

dikenakan tilang, barang siapa menghilangkan nyawa orang 

lain, dipidana penjara selama-lamanya 15 tahun, tersangka, 

terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian dan 

diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang 

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 

orangnya atau hukum yang diterapkan (Rochmadi, 2007: 37-

38). 

Menurut C.S.T Kansil dalam Rochmadi, (2007:38) 

mengemukakan bahwa suatu norma hukum haruslah 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 

(1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam 

pergaulan masyarakat. 

(2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang 

berwajib. 

(3) Peraturan itu bersifat memaksa. 
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(4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut 

tegas. 

(5) Berisi perintah dan atau larangan. 

(6) Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi 

(ditaati) oleh setiap orang. 

Norma hukum ada dan timbul dalam masyarakat suatu 

negara karena dirasakan ketiga norma yang telah ada belum 

mencakupi untuk menjamin suatu ketertiban dalam hidup 

bermasyarakat, karena tidak adanya sanksi yang tegas dan paksaan 

dari negara. Dengan demikian, orang memerlukan norma hukum 

dikarenakan sebagai berikut. 

(a) Tidak semua orang menaati dan patuh pada norma 

kesusilaan, norma kesopanan (adat), dan norma 

agama. 

(b) Masih banyak kepentingan-kepentingan dan 

permasalahan-permasalahan manusia yang tidak 

dijamin ketiga norma yang disebutkan siatas, 

misalnya keharusan berjalan di sebelah kiri, 

keharusan memiliki SIM bagi pemakai kendaraan 

bermotor (peraturan lalu lintas) merupakan salah 

satu contoh norma hukum. 
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(c) Masih adanya kepentingan-kepentingan manusia 

yang bertentangan dengan ketiga norma tersebut, 

padahal masih memerlukan perlindungan. Misalnya 

pemberian surat keterangan dari seorang majikan 

kepada seorang buruh yang diberhentikan dari 

pekerjaannya dalam surat tersebut. Hal ini 

dikarenakan untuk menjaga agar ia tidak mengalami 

kesulitan dalam mencari pekerjaannya yang baru 

(Rochmadi, 2007: 38). 

Tidak sedikit bentuk-bentuk perbuatan atau tingkah laku 

yang sama-sama dianjurkan atau dilarang oleh berbagai norma itu. 

Misalnya, berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap atau 

perbuatan yang dianjurkan oleh norma agama, norma kesusilaan, 

maupun norma kesopanan atau norma sosial. Perbuatan penipuan 

adalah perbuatan yang dilarang oleh norma agama, norma 

kesusilaan, norma kesopanan atau norma sosial, maupun norma 

nukum. Perbuatan mengendarai motor tanpa memiliki Surat Izin 

Mengemudi (SIM) adalah perbuatan yang melanggar norma 

hukum, tetapi tidak melanggar norma agama, kesusilaan, maupun 

kesopanan (Rochmadi, 2007: 38). 
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5. Pengertian Moral 

Dari segi etimologis kata “moral” berasal dari bahasa latin “mores” 

yang berasal dari suku kata “mos”. Mores berarti adat istiadat, kelakuan, 

tabiat, watak, akhlak, yang kemudia artinya berkembang menjadi sebagai 

kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Moral pada dasarnya 

merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus 

dipatuhi (Ali, 2011:136).  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pelajar (Taqdir 

dkk, 2011:331), moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima 

umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. W. J. S. 

Poerdarminta menyatakan bahwa moral merupakan ajaran baik buruknya 

perbuatan dan kelakuan (Darmadi, 2009:51).  

Driyarkara dalam bukunya Percikan Filsafat dikatakan “Moral atau 

kesusilaan” adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia. Dengan kata lain 

moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan sebagai manusia atau 

kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia (Daroeso, 1986:22) 

Dari Wila Huky B.A. 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 di dalam lingkungan tertentu. 
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c. Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik 

berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu (Daroeso, 

1986:22). 

Pengertian lain tentang moral berasal dari Bouman yang 

mengatakan bahwa: moral adalah suatu perbuatan atau tingkah laku 

manusia yang timbul karena adanya interaksi antara individu-individu di 

dalam pergaulan (Daroeso, 1986:22). 

Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur 

perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan 

masyarakat. Moral merupakan standar baik-buruk yang ditentukan 

bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya di mana individu 

sebagai anggota sosial. Perilaku moral diperlukan demi 

terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, 

dan keharmonisan (Ali, 2011:136).  

Moral merupakan tatanan perilaku yang memuat nilai-nilai tertentu 

untuk dilakukan individu dalam hubungannya dengan individu, kelompok 

atau masyarakat. Moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan 

atau dihindari (Ali, 2011:144). 

Moral adalah ajaran tentang baik buruk suatu perbuatan dan 

kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur 

segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, serta 

sesuatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral 

berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antar 

perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral 

juga mendasari dan mengendalikan seseorang dalam bersikap dan 

bertingkah laku. Moral merupakan kontrol dalam bersikap dan 

bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud 

(Fatimah, 2008:120). 

Moral atau “ethos” seseorang atau sekelompok orang, maka yang 

dimaksud adalah bukan hanya apa yang biasa dilakukan orang atau 

sekelompok orang itu, melainkan juga apa yang menjadi pemikiran dan 

pendirian mereka mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, 
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mengenai apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan. Perbuatan-

perbuatan atau perilaku orang pada umumnya, tidak selalu adalah tanda, 

adalah manifestasi keyakinan atau pandangan hidup orang (Gunawan, 

1990:90-91). 

Moral (secara objektif) adalah relasi antar perbuatan manusia 

sebagai manusia dan tujuan akhir hidupnya. Perbuatan manusia itu moral 

baik apabila perbuatan itu mendekatkan manusia sebagai subjek perbuatan 

itu pada tujuan akhir hidupnya. Sebaliknya perbuatan manusia itu adalah 

moral jahat apabila perbuatan itu menjauhkan manusia dari tujuan akhir 

hidupnya (Gunawan, 1990:100). 

Sumber langsung moral objektif adalah kodrat manusia. Kodrat 

manusia janganlah dilihat secara abstrak. Kita harus melihat dalam 

kodrat manusia-manusia menurut keadaannya yang sesungguhnya, 

ialah manusia pribadi, yang mempunyai budi sendiri, dan 

mempunyai kehendak merdeka, mempunyai perasaan dan 

keinginan sendiri. Manusia pribadi yang terpanggil untuk 

memperkembangkan diri menjadi kepribadian. Manusia yang 

dengan budinya dapat mengenal Tuhan pencipta dan sumber 

kebahagiannya, dapat mengenal dunia dan dirinya sendiri. Manusia 

yang dengan kehendaknya yang merdeka dapat menentukan sendiri 

akan berbuat sesuatu atau tidak. Manusia yang hidup bersama 

dengan sesamanya. Manusia yang terpanggil untuk mengolah alam, 

menciptakan kebudayaan (Gunawan, 1990:101-102). 

Moral atau kesusilaan itu tidak mungkin hanya berdasarkan 

pendapat atau pendirian masyarakat saja. Pedoman langsung moral 

subjektif atau kesadaran moral dalam bentuknya yang konkret ialah suara 

batin atau suara hati. Setiap perbuatan yang kita lakukan dengan sadar 

pasti mempunyai tujuan. Bahwa pengertian dan hidup moral itu 
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mempunyai permulaan. Sebelumnya manusia ada di luar lingkungan 

kesusilaan, pada saat ia masuk dalam lingkungan moral itu. 

Jika kesadaran moral itu datang untuk pertama kalinya, maka 

manusia mempunyai dua kemungkinan: dia menerima atau dia ditolak. 

Jika ia menerima maka dia menjadi manusia baik. Baik dalam arti yang 

seutuh-utuhnya, baik sebagai manusia. Dia dia dapat menolak, dan dia 

menjadi jelek sebagai manusia. 

Moral adalah pengaturan perbuatan manusia sebagai manusia 

ditinjau dari segi baik buruknya dipandang dari hubungannya dengan 

tujuan akhir hidup manusia berdasarkan hukum kodrati. 

Moral sebaliknya tidak pernah dipaksakan. Moral menuntut dari 

kita kepatuhan penyerahan dari kita secara mutlak. Moral tidak mengenal 

tawar menawar: menuntut ketaatan secara mutlak. Tetapi moral tidak 

mengenal aparat atau sarana untuk menuntut dari kita manusia supaya kita 

melaksanakan apa yang diminta oleh moral. Moral tidak dapat 

melembaga. 

Moral menuntut bukan hanya perbuatan lahiriah manusia, 

melainkan juga sikap batin manusia. Manusia secara total sebagai pribadi 

maupun sebagai makhluk sosial tunduk kepada norma moral. 

Moral tidak terikat pada waktu tertentu, juga tidak tergantung pada 

tempat tertentu (Gunawan, 1990:115). Moral sebagai pengaturan 

perbuatan-perbuatan manusia yang sadar ditinjau dari segi baik 

buruknya dalam rangka menuju ke tujuan akhir hidup manusia. 

Moral itu bukan hanya menuntut pelaksanaan secara batin saja, 
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melainkan juga menuntut sikap batin sosial. Moral dapat dibagi 

menjadi dua: moral individu dan moral sosial. Moral individu 

mengatur perbuatan-perbatan manusia sebagai pribadi dalam 

kehidupan pribadi; sedangkan moral sosial (public morality) 

mengatur perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota 

masyarakat atau sebagai makhluk sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. (Gunawan, 1990:168). 

Moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja, terutama 

sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan 

hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran 

yang selalu terjadi dalam masa transisi. Meskipun moral erat kaiatanya 

dengan hubungan interpersonal, namun sejak lama ia telah menjadi 

wilayah pembahasan dalam filsafat (Maraat, 2006:206). 

6. Faktor yang menyebabkan merosotnya moral 

Menurut Zakiyah Dradjat (1971:13), faktor-faktor penyebab dari 

kemerosotan moral dewasa ini sesungguhnya banyak sekali, antara lain 

yang terpenting adalah : 

a. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam  

masyarakat. 

Keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang 

sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya 

kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut 

merupakan benteng moral yang paling kokoh. Semakin jauh 

masyarakat dari agama, semakin susah memelihara moral orang 

dalam masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana karena 

semakin banyak pelanggaran-pelanggaran atas hak dan hukum. 

b. Keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, 

sosial, dan politik. 

Ketidakstabilan suasana yang melingkupi seseorang menyebakan 

gelisah dan cemas akibat tidak dapatnya mencapai rasa aman dan 

ketentraman dalam hidup. Dengan demikian akan terjadi banyak 

penyimpangan moral. 

c. Pendidikan moral tidak terlaksana menurut semestinya.  

Jika anak dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang tidak 

bermoral atau tidak mengerti cara mendidik, ditambah pula dengan 
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lingkungan masyarakat yang goncang dan kurang mengindahkan 

moral, maka sudah tentu hasil yang akan terjadi tidak 

menggembirakan dari segi moral. 

d. Suasana rumah tangga yang kurang baik. 

Tidak rukunnya orang tua menyebabkan gelisah anak, mereka 

menjadi takut, cemas dan tidak tahan berada ditengah-tengah 

orangtua yang tidak rukun. Maka anak-anak yang gelisah dan 

cemas itu mudah terdorong kepada perbuatan-perbuatan yang 

merupakan ungkapan dari rasa hatinya, biasanya akan mengganggu 

ketentraman orang lain. 

e. Diperkenalkannya secara populer obat-obat dan alat-alat anti 

hamil. 

Seperti kita ketahui bahwa usia muda adalah usia yang baru 

mengalami dorongan seksual akibat pertumbuhan biologis yang 

dilaluinya, mereka belum mempunyai pengalaman dan jika mereka 

juga belum mendapat didikan agama yang mendalam, mereka akan 

mudah dibujuk oleh orang-orang yang tidak baik, yang hanya 

melampiaskan hawa nafsunya. Dengan demikian, anak-anak muda 

akan menggunakan obat-obat dan alat-alat anti hamil untuk 

memenuhi kemauan mereka sendiri yang mengikuti arus darah 

mudanya tanpa terkendali. 

f. Banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, 

kesenian-kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan 

tuntunan moral. 

Suatu hal yang belakangan ini kurang mendapat perhatian kita 

ialah tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, kesenian-

kesenian yang seolah-olah mendorong anak muda untuk mengikuti 

arus mudanya. Segi-segi moral dan mental kurang mendapat 

perhatian, hasil-hasil seni itu sekedar ungkapan dari keinginan dan 

kebutuhan yang sesungguhnya tidak dapat dipenuhi begitu saja. 

Lalu digambarkan dengan sangat realistis, sehingga semua yang 

tersimpan didalam hati anak-anak muda diungkap dan realisasinya 

terlihat dalam cerita, lukisan atau permainan tersebut. Inipun 

mendorong anak muda ke jurang kemerosotan moral. 

g. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang dngan cara 

yang baik, dan yang membawa kepada pembinaan moral. 

Suatu faktor yang juga telah ikut memudahkan rusaknya moral 

anak-anak muda ialah kurangnya bimbingan dalam mengisi waktu 

luang dengan baik dan sehat. Umur muda adalah umur suka 

berkhayal, melamunkan hal yang jauh. Kalau mereka dibiarkan 

tanpa bimbingan dalam mengisi waktunya maka akan banyak 

lamunan dan kelakuan yang kurang sehat timbul dari mereka. 
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7. Fungsi Moral bagi Manusia 

Moral dapat dipelajari oleh siapa saja karena sifatnya yang praktis, 

normatif dan fungsional sehingga mudah bagi siapa saja untuk 

mempelajarinya. Namun perlu diketahui bahwa moral mempunyai fungsi 

yang sangat fundamental bagi kehidupan seseorang, yaitu mensinkronkan 

kerja jiwa dengan kerja otak, dimana kemauan itu diletakkan sebagai 

indikator, supaya hidup ini dapat ditempuh dengan harmonis (Salam, 

2000:20). 

Selain itu, moral juga dapat menjadi azas dan menjiwai norma-

norma dalam kehidupan, disamping itu sekaligus memberikan penilaian 

terhadap corak perbuatan seseorang sebagai manusia. 

Penilaian yang berkadar kualitas baik dan benar dari perilaku 

manusia dalam konteks moral meliputi semua aspek kehidupannya, 

yang terkait hubungannya terhadap diri manusia sendiri, terhadap 

sesama manusia, terhadap ikatan sosialnya yang berupa komunitas 

masyarakat, bangsa, dan negara, serta keluarga juga terhadap 

Penciptanya. Fungsi moral, pada hakikatnya hanya diperuntukkan 

bagi manusia. Moral adalah mutlak bagi kehidupan manusia, 

karena manusia diposisikan sebagai makhluk rasional, animal 

rasional. Hal demikian ini tidak berlaku bagi binatang, karena 

binatang diposisikan sebagai animal rasional, sehingga moral tidak 

berlaku bagi binatang. Oleh karena itu, selama manusia ingin 

bernilai manusiawi, atau sebagai manusia yang ingin dilekati kadar 

kemanusiaannya, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali ia 

harus mempertahakan nilai moral (Suyahmo, 2015:41). 

Peranan moral menjadi keharusan dan mutlak untuk dipertahankan, 

bahkan moral sebagai bagian dari kehidupan manusia, sebagai miliknya, 

yaitu sebagai kelengkapan kodrat manusia. Moral mempunyai otoritas, 

sehingga di dalam masalah-masalah kemanusiaan ia tentu akan menuntut 
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otoritasnya. Untuk bersikap dan berperilaku moral memang bukanlah hal 

yang mudah, karena dalam diri manusia terlekati oleh hak kebebasan, 

kebebasan menentukan arah tujuan hidupnya, yang bisa bergerak ke arah 

dua dimensi, dimensi positif dan dimensi negatif. Dimensi positif itulah 

yang perlu dibangun dan dikembangkan manusia dalam meraih tujuan 

hidupnya, karena hal ini sejalan dengan tuntutan moral, tuntutan untuk 

bersikap dan berperilaku baik dan benar (Suyahmo, 2015:42). 

8. Tahap-Tahap Perkembangan Moral 

a. Pandangan Piaget 

Tahap-tahapan perkembangan moral yang dikembangkan oleh 

Piaget disajikan dalam tabel berikut: 

Heteronomous (Anak-anak) Otonomous (Dewasa) 

Penalaran moral didasarkan pada 

hubungan keterpaksaan. 

Penalaran moral didasarkan pada 

hubungan kerjasama, pengakuan 

bersama antar kesamaan individu, dan 

setiap individu dianggap sama. 

Penalaran moral didasarkan pada 

realisme moral. Aturan dipandang 

sebagai sesuatu yang kaku, berasal dari 

luar dirinya dan dipegang oleh orang 

yang memiliki kekuasaan, tidak 

terbuka untuk bernegosiasi, dan 

Penalaran moral direfleksikan pada 

sikap moral yang rasional. Aturan 

dipandang sebagai produk dari 

kesepakatan bersama, terbuka untuk 

bernegosiasi ulang, dilegitimasi oleh 

setiap orang, dan kebenaran itu 
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kebenaran itu berkaitan dengan 

ketaatan pada orang dewasa dan aturan. 

berkaitan dengan kegiatan yang sesuai 

dengan persyaratan kerjasama dan 

saling menghormati. 

Kejahatan dinilai dari konsekuensi atas 

tindakan, keadilan disamakan dengan 

isi keputusan orang dewasa, 

kesewenang-wenangan dan hukuman 

dipandang sebagai keadilan. Hukuman 

dipandang sebagai konsekensi dari 

pertahanan. 

Kejahatan dipandang sebatas perilaku 

yang bersifat relatif, keadilan 

diperlakukan secara sama, atau 

memperhitungkan kebutuhan individu, 

dan kewajaran hukuman dimaknai 

melalui kelayakan terhadap pertahanan. 

(Achmad, 2011:57-58) 

b. Pandangan Kohlberg 

Tahap-Tahap perkembangan moral yang sangat terkenal adalah yang 

dikemukakan oleh Lawrence E. Kohlberg berikut ini. 

1) Tingkat prakonvensional: aturan-aturan dan ungkapan-

ungkapan moral masih ditafsirkan oleh individu/anak 

berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya, baik 

berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenikmatan. Tingkat 

ini memiliki dua tahap, yaitu orientasi hukuman dan 

kepatuhan serta orientasi relativis instrumental. 

2) Tingkat konvensional atau konvensional awal: aturan-

aturan dan ungkapan-ungkapan moral dipatuhi atas dasar 

menuruti harapan keluarga, kelompok, atau masyarakat. 

Tingkat ini memiliki dua tahap, yaitu orientasi kesepakatan 

antara pribadi atau disebut “orientasi anak manis” serta 

orientasi hukum dan ketertiban. 

3) Tingkat pascakonvensional: aturan-aturan dan ungkapan-

ungkapan moral dirumuskan secara jelas berdasarkan nilai-

nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat 

diterapkan, terlepas dari otoritas kelopmok atau orang yang 

berpegangan pada prinsip tersebut dan terlepas pula dari 

identifikasi diri dengan kelompok tersebut. Tingkat ini 
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memiliki dua tahap, yaitu orientasi kontrak sosial legalitas 

dan orientasi prinsip etika universal (Ali, 2011:140). 

Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja 

adalah bahwa sesuai dengan tingkatan perkembangan kognisi yang mulai 

mencapai tahapan berpikir operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir 

abstrak (dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis 

(menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia) maka pemikiran remaja 

terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, 

dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup 

mereka (Ali, 2011:145). 

Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai 

tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan 

pranata yang ada karena dianggapnya sebagai suatu yang bernilai, walau 

belum mampu mempertanggungjawabkannya secara pribadi (Ali, 

2011:145). 

Moral sebagai standar yang muncul dari agama dan lingkungan 

sosial remaja, memberikan konsep-konsep yang baik dan buruk, 

patut dan tidak patut, layak atau tidak layak secara mutlak. Remaja 

tidak begitu saja menerima konsep-konsep dimaksud, tetapi 

dipertentangkannya dengan citra diri dan struktur kognitif, remaja 

menilai moral dengan kecenderungan praktis. Remaja menganggap 

bahwa yang benar ialah kesesuaian antara ideal dengan prakteknya. 

Antara apa yang seharusnya dilakukan dengan apa yang senyatanya 

nampak, selalu diperbandingkannya (Mappiare, 1982:68). 

Remaja dituntut mengadaptasikan diri, mengembangkan diri. 

Adaptasi dan pengembangan diri itu menyebabkan remaja lebih banyak 

mengubah diri (auto-plastis) dibanding mengubah lingkungannya yang 

demikian luas (allo-plastis) (Mappiare, 1982:69). 
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9. Sanksi Moral 

Orang melanggar norma moral, kalau orang melakukan perbuatan 

yang moral buruk, maka orang sebagai pelanggaran tidak mendapat sanksi 

yuridis, sejauh pelanggaran itu bukan sekaligus pelanggaran norma hukum 

(Gunawan, 1990:106). 

 Sanksi pada umumnya merupakan suatu janji untuk memberi 

ganjaran apabila hukum ditaati, dan untuk memberi hukuman apabila 

hukum dilanggar. Juga berarti ganjaran atau hukumannya sendiri. Tetapi 

sanksi lazimnya dipakai dalam arti hukuman. Fungsi sanksi adalah: 

a.Untuk mendorong orang supaya mentaati hukum dan mencegah 

orang supaya jangan sampai melanggarnya. 

b. Memulihkan tata keadilan setelah hukum dilanggar. 

Hukum kodrati pada hakikatnya tidak mempunyai sanksi positif. 

Hukum kodrati mempunyai sanksi di dunia ini. Kalau orang 

mentaati hukum kodrati, kalau orang hidup moral baik dengan 

mendengarkan dan mentaati seruan suara hati, maka orang akan 

mengalami perdamaian jiwa, ketenangan dalam dirinya, sering kali 

mengalami kesehatan jiwa dan bahkan juga badan. Sebaliknya 

apabila orang melanggar hukum kodrati, orang akan mengalami 

dalam dirinya kegelisahan, kadang-kadang kemunduran dalam 

kesehatan jiwa dan badan. Tetapi sanksi-sanksi itu selama manusia 

masih hidup di dunia bersifat tidak sempurna. Baru kelak dalam 

kehidupan alam baka sanksi itu akan sempurna adanya (Gunawan, 

1990:107). 

Sanksi moral dapat berupa: 

1) Sanksi yang dijatuhkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang 

berupa nestapa di akherat nanti. 

2) Sanksi terhadap diri sendiri yang bersifat Ketuhanan, yang 

mungkin pula sampai pada kematian. 
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3) Sanksi pada diri sendiri yang bersifat kejiwaan, misalnya: 

sedih, resah, malu dan sebagainya. 

4) Sanksi yang berasal dari keluarga atau masyarakat, misalnya: 

dihina, disingkirkan atau diasingkan dari masyarakat itu 

(Daroeso, 1986:40). 

Dalam moral orang juga mengenal sebuah sanksi. Tetapi sanksinya 

tidak bersifat lahiriah. Sanksinya bersifat batin, dan dialami oleh manusia 

yang melangar norma-norma moral, dalm bentuk menyesal, malu terhadap 

dirinya sendiri karena manusia menyadari bahwa ia telah melakukan 

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kodratnya sebagai 

manusia. Orang tidak tenang, tidak tentram setelah melakukan perbuatan-

perbuatan yang moral tidak baik (Gunawan, 1990:115). 

10. Perbuatan Moral 

Sebelum melakukan perbuatan, manusia menemukan sendiri apa 

yang akan dikerjakan. Ia telah menentukan sikap mana yang harus 

dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Sikap ini ditentukan 

oleh kehendak yang merupakan sikap batin manusia, yang mengamati 

perbuatan apa yang dilakukan. Perbuatan yang akan dilakukan merupakan 

objek yang ada dalam suara hati manusia. Dalam diri manusia ada dua 

suara yaitu: 

a. Suara hati yang mengarah ke kebaikan 

b. Suara was-was yang mengajak ke keburukan 
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Menurut pendapat Driyarkara dalam (Daroeso, 1986: 25) apabila 

keinginan untuk berbuat baik di tekan, dalam arti meninggalkan 

untuk berbuat baik sesuai dengan norma yang berlaku, maka suara 

hati memanggil-manggil dan ingin mengarah kearah yang baik dan 

benar. Suara batin menjadi alat untuk menahan manusia agar tidak 

melakukan perbuatan yang tidak baik. Memang manusia juga dapat 

mencoba untuk tidak mendengarkan suara itu, bahkan akan 

menindas agar diam, tetapi suara batin itu tetap berseru agar 

manusia tidak menyimpang dari kesusilaan. Suara itu berupa 

seruan dan himbauan yang memaksa untuk didengarkan. Meskipun 

pada dasarnya manusia itu selalu cenderung berbuat baik tetapi 

kesadaran seperti diuraikan diatas, hal itu tidaklah datang dengan 

sendirinya. Kesusilaan harus dapat diajarkan dengan contoh yang 

baik, sehingga dapat terbentuk manusia yang susila lahir dan batin. 

Martyn Heidegger mengatakan bahwa suara itu datangnya  tidak 

terduga-duga sebelumnya dan tanpa di kehendaki. “Es ruft 

widererwertenund gar widerwillen”juga martin Heidegger 

mengatakan bahwa itu datang dari diriku, akan tetapi juga 

menguasai diriku (Daroeso, 1986: 25). 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa objek moral adalah 

tingkah laku manusia, perbuatan manusia, tindakan manusia, baik secara 

individual maupun secara kelompok yang didorong oleh tiga unsur 

pendorong yaitu: 

1) Kehendak, yaitu pendorong pada jiwa manusia yang memberi 

 alasan pada manusia untuk melakukan perbuatan; 

2) Perwujudan dari kehendak, yang berbentuk cara melakukan 

 perbuatan dalam segala situasi dan kondisi; 

3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar, dan kesadaran inilah 

 yang memberi corak dan warna perbuatan tersebut.  

 (Daroeso,1986:26). 
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11. Hubungan Nilai, Norma dan Moral 

Berbicara tentang moral tidak lepas dengan kajian tentang nilai dan 

norma. Hal ini dikarenakan ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh 

dan tidak dapat dipisahkan, apalagi dalam konteks pendidikan. Berbicara 

tentang perilaku baik dan buruk, manusia bermoral, ataupun ajaran baik 

dan buruk, tidak terlepas dari norma dan nilai sebagai kriteria dan 

indikator untuk mengidentifikasi perilaku manusia yang baik dan tidak 

baik (Rochmadi, 2007:41). 

Dari ketiga konsep tersebut, nilai merupakan sesuatu yang paling 

dasar, sesuatu yang bersifat hakiki, esensi, intisari, aau makna yang 

terdalam. Sebagaimana telah dikemukakan, nilai adalah sesuatu yang 

abstrak, yang terkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal 

yang bersifat ideal. Agar hal-hal yang bersifat abstrak itu menjadi konkret 

dan harapan itu dapat menjadi kenyataan, maka diperlukan perumusan 

yang lebih konkret. Perumusan yang lebih konkret dari nilai itu berwujud 

norma dengan berbagai jenisnya (Rochmadi, 2007:41). 

Norma yang berisi perintah atau larangan itu didasarkan pada suatu 

nilai yang dihargai atau dijunjung tinggi karena dianggap baik, benar, atau 

bermanfaat bagi umat manusia atau lingkungan masyarakat. Dengan 

demikian, hubungan antara nilai merupakan sumber dari suatu norma. 

Norma merupakan aturan-aturan atau standar penuntun tingkah laku agar 

harapan-harapan itu menjadi kenyataan. Agar lebih jelas dapat 
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dicontohkan bahwa kejujuran merupakan suatu nilai atau larangan menipu 

atau anjuran untuk bersikap jujur misalnya fair play dalam olahraga 

merupakan suatu norma. Demikian pula halnya dengan kebersihan yang 

merupakan suatu nilai. Anjuran membuang sampah di tempat sampah atau 

larangan membuang sampah sembarangan tempat merupakan suatu norma. 

Apabila anda membuang bungkus permen sembarangan tempat 

merupakan suatu norma, berarti anda melanggar norma kesusilaan, serta 

melanggar nilai kebersihan (Rochmadi, 2007:41). 

Adapun moral dalam pengertian sikap dan perbuatan yang baik, 

akhlak, budi pekerti, watak, atau tabiat adalah merupakan perwujudan dari 

suatu norma. Perlu dikemukakan kembali bahwa moral juga dapat 

dipahami dalam tatanan norma sehingga disebut norma moral. Dengan 

demikian, secara hierarkis dapat dikemukakan bahwa nilai merupakan 

landasan dari norma, selanjutnya norma menjadi dasar penuntut dari moral 

atau sikap dan perbuatan baik (Rochmadi, 2007:41). 

12. Hubungan Moral dengan Hukum 

Moral mencakup dan mengatur hidup manusia dalam segala 

seginya. Moral mengatur hidup manusia sebagai manusia, maksudnya 

manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial; 

moral mengatur hidup baik batin maupun lahir manusia. Semua yang 

terlibat dan berperan dalam proses yang panjang dalam pembentukan 

hukum, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun para ejabat 

pemerintahan eksekutif, khususnya para fungsionaris dalam departemen 
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kehakiman, para sarjana hukum, para filsuf hukum, yang sering kali 

memberi sumbangan yang sangat berharga, harus selalu ingat pada hukum 

alam. Ini adalah segi etis hukum. Hukum harus disusun, harus mengingat 

martabat dan harkat manusia sebagai pribadi. Mereka itu harus 

menciptakan tatanan hukum, manusia dapat mencapai penyempurnaannya 

secara sebaik-baiknya. Aparatur pemerintahan, mulai dari kepala negara, 

para menteri, para hakim yang harus mengambil keputusan yang 

menentukan, tetapi juga para jaksa, polisi, sipir, singkatnya semua orang, 

yang harus menjunjung tinggi hukum dalam memenuhi tugas kewaiban 

mereka. manusia, yang mereka hadapi, entah ia adalah warga negara biasa. 

Entah ia itu adalah seorang tertuduh, ya bahkan kalau ia sudah terbukti 

bersalah, seorang terpidana, harus diperlakukan sebagai pribadi, yang 

harus dihormati karena kehendaknya merdeka dan karena budinya, karena 

hak-hak asasinya. Hak pertama-tama adalah hak setiap pribadi, tanpa 

kecuali, hak yang dimiliki setiap orang karena eksistensinya ialah untuk 

diakui dan diperlakukan sebagai manusia (Gunawan, 1990:116-117). 

Plato telah mencoba untuk menghubungkan hukum dengan moral. 

Thomas Aquino dengan jelas membedakan antara hukum alam dengan 

hukum positif. Adalah tidak jelas untuk setiap orang apa yang sesuai 

dengan hukum alam; oleh karena itu hukum positif perlu untuk membantu 

hukum alam sebagai sumber norma-norma moral (Gunawan, 1990:117). 

Untuk kewajiban moral itu tidak mungkin adanya hukum yang 

datang dari luar kita, sedangkan untuk kewajiban hukum kemungkinan 
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adanya hukum semacam itu adalah esensial. Oleh karena itu, secara 

yuridis hanya dapat dituntut suatu ketaatan lahiriah kepada norma, 

sedangkan moral menuntut supaya perbuatan yang diperintahkan itu 

dilaksanakan karena itu adalah wajib. Namun demikian, ada suatu 

hubungan, kedua-duanya hukum dan moral itu berada di bawah 

“Grundgesetz” kesusilaan. Pemisahan itu adalah pemisahan dari dua 

bidang yang secra tajam dibedakan tetapi akhirnya tetap berhubungan 

(Gunawan, 1990:117-118). 

13. Pembinaan Moral dan Model-Model Pembinaan Moral 

Moral itu bertumbuh dan berkembang dari pengalaman-

pengalaman yang dilalui oleh anak-anak sejak ia lahir. Pertumbuhannya 

baru dapat dikatakan mencapai kematangannya pada usia remaja, ketika 

kecerdasannya telah selesai bertumbuh (Daradjat, 2005:97). 

Pembinaan moral, terjadi melalui pengalaman-pengalaman dan 

kebiasaan-kebiasaan, yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua. Yang 

mulai dengan pembiasaan hidup sesuai dengan nilai-nilai moral, yang 

ditirunya dari orang tua dan mendapat latihan-latihan untuk itu (Daradjat, 

2005:97). 

Moralitas itu tidak dapat terjadi, hanya melalui pengertian-

pengertian tanpa latihan-latihan, pembiasaan dan contoh-contoh yang 

diperoleh sejak kecil. Kebiasaan itu tertanam dengan berangsur-angsur 



51 
 

 

sesuai dengan pertumbuhan kecerdasannya, sesudah itu, barulah si anak 

diberi pengertian-pengertian tentang moral (Daradjat, 2005:98). 

Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang 

penting, karena nilai-nilai moral yang datang dari agama, tetap, tidak 

berubah-ubah oleh waktu dan tempat (Daradjat, 2005:98). 

Akan tetapi, jika kita mengambil nilai-nilai moral yang ditentukan 

oleh agama, maka tidak akan ada perbedaan dari suatu masyarakat ke lain 

masyarakat (Daradjat, 2005:98). 

Karena itu, agama mempunyai peranan penting dalam 

pengendalian moral seseorang. Tapi harus diingat bahwa pengertian 

tentang agama, tidak otomatis sama dengan bermoral. Betapa banyak 

orang yang mengerti agama, akan tetapi moralnya merosot. Dan tidak 

sedikit pula orang yang tidak mengerti agama sama sekali, moralnya 

cukup baik (Daradjat, 2005:98). 

Semua petugas dalam pembinaan kehidupan beragama, tak lain 

adalah pembina jiwa atau konsultan jiwa. Sukses atau tidaknya 

mereka dalam melakukan pembinaan, tergantung kepada 

kemampuan dan kecakapan mereka untuk membina itu. Pemuda-

pemudi yang akan dibina adalah orang-orang muda yang haus akan 

bimbingan, nasehat dan petunjuk. Mereka sedang mencari jalan 

untuk mempersiapkan hari depan yang di angan-angankan 

(Daradjat, 2005:150). 

Kehidupan moral tidak dapat dipisahkan dari keyakinan beragama. 

Karena nilai-nilai moral yang tegas, pasti dan tetap, tidak berubah karena 

keadaan, tempat dan waktu, adalah nilai yang bersumber kepada agama. 

Karena itu dalam pembinaan generasi muda, perlulah kehidupan moral dan 
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agama itu sejalan dan mendapat perhatian yang serius (Daradjat, 

2005:152). 

Model-Model Pembinaan Moral 

a. Pembinaan orientasi 

Pembinaan orientasi, orientation training program, diadakan untuk 

sekelompok orang yang baru masuk suatu bidang hidup. Bagi orang yang 

sama sekali belum berpengalaman dalam bidangnya, pembinaan orientasi 

membantunya untuk mendapatkan hal-hal pokok. 

b. Pembinaan kecakapan 

Pembinaan kecakapan, skill training, diadakan untuk membantu 

para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki atau 

mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan untuk pelaksanaan 

tugasnya. 

c. Pembinaan pengembangan kepribadian 

Pembinaan pengembangan kepribadian, personality development 

training, juga disebut pembinaan pengembangan sikap, attitude 

development training. Tekanan pembinaan ini berguna untuk membantu 

para peserta, agar mengenal dan mengembangkan menurut gambaran atau 

cita-cita hidup yang sehat dan benar. 

d. Pembinaan kerja 

Pembinaan kerja, in-service training, diadakan oleh suatu lembaga 

usaha bagi para anggota stafnya. Maka pada dasarnya pembinaan diadakan 
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bagi mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu. Tujuannya untuk 

membawa orang keluar dari situasi kerja mereka, agar dapat menganalisis 

kerja meeka dan membuat rencana peningkatan para peserta mendapatkan 

penambahan pandangan dan kecakapan serta diperkenalkan pada bidang-

bidang yang sama sekali baru. 

e. Pembinaan penyegaran 

Pembinaan penyegaran, refreshing training, hampir sama dengan 

pembinaan kerja. Hanya bedanya, dalam pembinaan penyegaran biasanya 

tidak ada penyajian hal yang sama sekali baru, tetapi sekedar penambahan 

cakrawala pada pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada. Banyak kali 

dalam pembinaan penyegaran para peserta meninjau pola kerja yang ada 

dan berusaha mengubahnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan baru. 

f. Pembinaan lapangan 

Pembinaan lapangan, field training, bertujuan untuk menempatkan 

para peserta dalam situasi nyata, agar mendapat pengetahuan dan 

memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang diolah dalam 

pembinaan. Pembinaan ini membantu para peserta untuk membandingkan 

situasi hidup mereka dengan situasi hidup di tempat yang dikunjungi. Hal 

ini dapat memberi pandangan dan gagasan yang baru dan segar. Maka 

tekanan pembinaan lapangan adalah mendapat pengalaman praktis dan 

masukan, input, khusus sehubungan dengan masalah-masalah yang 

ditemukan para peserta di lapangan (Mangunhardjana, 1986:21-23). 
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B. Remaja Dissosial 

1. Pengertian Remaja 

Remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke 

dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa sama, atau 

paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung 

banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari usia pubertas (Ali, 2011:9). 

Remaja adalah suatu masa ketika : 

a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat 

ia mencapai kematangan seksual; 

b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola 

identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa; 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang 

penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri (Wirawan, 

2008:9). 

Masa remaja itu terbagi dua tingkat, yaitu pertama masa remaja 

pertama, kira-kira dari umur 13 sampai dengan umur 16 tahun, di mana 

pertumbuhan jasmani dan kecerdasan berjalan sangat cepat. Dan kedua 

masa remaja terakhir, kira-kira dari umur 17 sampai dengan umur 21 

tahun, yang merupakan pertumbuhan/perubahan terakhir dalam pembinaan 

pribadi dan sosial. Sedangkan kemantapan beragama biasanya dicapai 

pada umur 24 tahun (Daradjat, 2005:141). 

Umur remaja adalah umur peraliahan dari anak menjelang dewasa, 

yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan kepribadian 

atau masa persiapan untuk memasuki umur dewasa, problemanya tidak 

sedikit (Daradjat, 2005:145). 
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Mores atau moral, yaitu tingkah laku yang sebaiknya dilakukan, 

misalnya: mengucapkan terima kasih atas jasa seseorang, atau 

memberikan salam pada waktu berjumpa (Wirawan, 2008:92). 

Mores memang tidak mempunyai sanksi seketat hukum, tetapi 

mores merupakan dasar moral yang menjadi tolok ukur dalam menilai 

seseorang (Wirawan, 2008:92). 

Untuk remaja, moral merupakan suatu kebutuhan tersendiri. Hal itu 

karena mereka sedang dalam keadaan membutuhkan pedoman atau 

petunjuk dalam rangka mencari jalannya sendiri. Pedoman atau petunjuk 

ini dibutuhkan juga untuk menumbuhkan identitas dirinya, menuju 

kepribadian matang (Wirawan, 2008:92-93). 

2. Karakteristik Masa Usia Remaja 

a. Periode yang penting 

Ada beberapa periode yang dianggap lebih penting 

daripada beberapa periode lainnya karena berakibat langsung 

terhadapa sikap dan perilaku, dan ada yang dianggap penting 

karena berakibat jangka panjang. Pada periode remaja keduanya 

dianggap penting. Demikian juga baik akibat fisik maupun 

akibat psikologis pada masa remaja kedua-duanya penting. 

b. Periode peralihan 

Dalam setiap periode peralihan, status individu tidak jelas 

dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. Pada 

masa ini remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang 

dewasa. Di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga 

menguntungkan karena memberi waktu kepadanya untuk 

mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola 

perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya. 

c. Periode perubahan 

Perubahan sikap dan perilaku sejajar dengan perubahan 

fisik. Ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat. Perubahan 

perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Ada 5 perubahan 

pada masa remaja. 
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Pertama, meningginya emosi yang intensitasnya bergantung 

pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi. Kedua, 

perubahan-perubahan yang menyertai kematangan seksual 

membuat remaja tidak yakin akan dirinya, kemampuan-

kemampuannya serta minatnya. Ketiga, perubahan tubuh, minat, 

dan peran yang diharapkan oleh lingkungan menimbulkan 

masalah baru bagi remaja. 

Keempat, perubahan dalam minat dan perilaku disertai pula 

perubahan dalam nilai-nilai. Kelima, sebagian remaja bersikap 

ambivalen terhadap setiap perubahan. Mereka ingin dan 

menuntut kebebasan tetapi sering takut bertanggungjawab akan 

akibatnya dan tidak yakin dengan kemampuannya untuk 

memikul tanggung jawab tersebut. 

d. Usia bermasalah 

Masalah remaja sering sulit diatasi baik oleh anak laki-laki 

maupun perempuan. Hal itu disebabkan oleh : 

Pertama, selama masa kanak-kanak masalahnya sebagian 

besar diselesaikan orang tua atau guru sehingga remaja tidak 

berpengalaman dalam mengatasi masalah. Kedua, remaja 

merasa mandiri sehingga ingin mengatasi masalahnya sendiri 

dan menolak bantuan orang tua dan guru. 

e. Mencari identitas 

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri 

dengan kelompok masih penting, kemudian lambat laun mereka 

mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan 

menjadi sama dengan teman-temannya dalam segala hal. 

f. Usia yang menimbulkan ketakutan 

Adanya anggapan bahwa remaja adalah anak-anak yang 

tidak rapi, tidak dapat dipercaya dan cenderung berperilaku 

merusak membuat orang dewasa yang harus membimbing dan 

mengawasi kehidupan remaja menjadi takut bertanggungjawab 

dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang 

normal. Ini menyebabkan peralihan ke masa dewasa menjadi 

sulit. 

g. Masa yang tidak realistik 

Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana 

yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam 

hal cita-cita. 

h. Ambang masa dewasa 

Remaja mulai bertindak dan berperilaku seperti orang 

dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan 

obat-obatan terlarang dan terlibat dalam perbuatan seks 

(Achmad, 2011:69-70). 
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3. Tugas-tugas Perkembangan Masa Remaja 

Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya 

meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk 

mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun 

tugas-tugas perkembangan masa remaja, menurut Hurlock (1991) adalah 

berusaha:  

a. Mampu menerima keadaan fisiknya; 

b. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa; 

c. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok 

yang berlainan jenis; 

d. Mencapai kemandirian emosional; 

e. Mencapai kemandirian ekonomi; 

f. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang 

sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota 

masyarakat; 

g. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa 

dan orang tua; 

h. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang 

diperlukan untuk memasuki dunia dewasa; 

i. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan; 

j. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab 

kehidupan keluarga (Ali, 2011:10). 

Kecemasan akan hari depan yang kurang pasti, itu telah 

menimbulkan berbagai problema lain, yang mungkin menambah suramnya 

masa depan remaja itu, misalnya semangat belajar menurun, kemampuan 

berpikir berkurang, rasa tertekan timbul, bahkan kadang-kadang sampai 

kepada mudahnya mereka terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, 

kenakalan dan penyalahgunaan narkotika. Perhatian mereka terhadap 

agama semakin berkurang, bahkan tidak jarang terjadi kegoncangan hebat 

dalam kepercayaan kepada Tuhan (Daradjat, 2005:146). 
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4. Paradigma Juvenile Delinquency sebagai kenakalan remaja 

Istilah baku perdana dalam konsep psikologi adalah Juvenile 

Delinquency yang secara etimologis dapat dijabarkan bahwa Juvenile 

berarti anak sedangkan Delinquency berarti kejahatan. Dengan demikian, 

pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak. Jika menyangkut 

subyek/pelakunya, maka menjadi Juvenile Delinquency yang berarti 

penjahat anak atau anak jahat (Sudarsono, 2004:10). 

Simanjuntak memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti 

Juvenile Delinquency. Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila 

perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada 

dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti-sosial 

di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif (Sudarsono, 

2004:10). 

Psikolog Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya dari 

Juvenile Delinquency sebagai berikut: tiap perbuatan, jika perbuatan 

tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan 

kejahatan. Jadi, merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang 

dilakukan oleh anak, khusunya anak remaja (Sudarsono, 2004:11). 

Sedangkan Fuad Hasan merumuskan definis delinquency sebagai 

berikut: perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang 

bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak 

kejahatan (Sudarsono, 2004:11). 
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Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja ialah 

perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak reamaja yang 

bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-

norma agama (Sudarsono, 2004:11). 

Paham kenakalan remaja dalam arti luas, meliputi perbuatan-

perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah 

hukum tertulis, baik yang terhadap dalam KUHP (pidana umum) 

maupun perundang-undangam di luar KUHP (pidana khusus). 

Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti 

sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, 

akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana 

khusus. Ada pula perbuatan anak remaja yang bersifat anti susila, 

yakni durhaka kepada kedua otang tua, sesaudara saling 

bermusuhan. Di samping itu dapat dikatakan kenakalan remaja, jika 

perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama yang 

dianutnya, misalnya remaja muslim enggan berpuasa padahal sudah 

tamyis bahkan sudah baligh, remaja Kristen enggan melakukan 

sembahyang/kebaktian. Demikian pula yang terjadi pada remaja 

Hindu dan Budha (Sudarsono, 2004:12). 

Paradigma kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan lebih 

dalam bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-

perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, 

sekolah maupun keluarga. Contohnya yang sangat sederhana dalam hal ini 

antara lain pencurian oleh remaja, perkelahian di kalangan anak didik yang 

kerap kali berkembang menjadi perkelahian antar sekolah, mengganggu 

wanita di jalan yang pelakunya anak remaja. Demikian juga sikap anak 

yang memusuhi orang tua dan sanak saudaranya, atau perbuatan-perbuatan 

lain yang tercela seperti menghisap ganja, mengedarkan pornografi dan 

coret-coret tembok pagar yang tidak pada tempatnya (Sudarsono, 

2004:13). 
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Apabila seorang anak masih berada dalam fase-fase usia remaja 

kemudian melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum, sosial, 

susila dan agama, maka perbuatan anak tersebut dapat digolongkan ke 

dalam kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) (Sudarsono, 2004:14). 

5. Dimensi Yuridis tentang kenakalan remaja 

Penentu utama dalam kenakalan remaja adalah hukum pidana. 

Dalam kaitan ini pembatasan dari para ahli hukum Anglo Saxon dapat 

diterima, bahwa: 

a. Juvenile Delinquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang 

merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan 

pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh 

anak-anak remaja. 

b. Juvenile Delinquency itu adalah offenders (pelaku pelanggaran) yang 

terdiri dari “anak” (berumur di bawah 21 tahun = pubertas), yang 

termasuk yuridiksi pengadilan anak (juvenile court) (Sudarsono, 

2004:16). 

Pada prinsipnya Juvenile Delinquency adalah “kejahatan 

pelanggaran” pada orang dewasa, akan tetapi menjadi Juvenile 

Delinquency oleh karena pelakunya adalah anak/kaum remaja, 

yaitu mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis 

formal. Bertitik-tolak pada konsep dasar ini maka wujud kenakalan 

remaja dapat dipaparkan sebagai berikut, pembunuhan dan 

penganiyaan (tergolong kejahatan-kejahatan kekerasan), pencurian 

(pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan), penggelapan, 

penipuan, pemerasan, gelandangan, anak sipil, remaja dan 

narkotika (Sudarsono, 2004:16). 

Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan 

tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat di 
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mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya 

terkandung unsur-unsur anti normatif (Sudarsono, 2004:114). 

Juvenile Delinquency (kenakalan remaja) bukan hanya merupakan 

perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga 

termasuk di dalamnya perbuatan yang melagggar norma 

masyarakat. Dewasa ini sering terjadi seorang anak digolongkan 

sebagai delinkuen jika pada anak tersebut nampak adanya 

kecenderungan-kecendurungan anti sosial yang sangat memuncak 

sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-

gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat, misalnya pencurian, pembunuhan, penganiyaan, 

pemerasan, penipuan, penggelapan dan gelandangan serta 

perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh anak remaja yang 

meresahkan masyarakat (Sudarsono, 2004:114). 

Pelanggaran hak orang lain di dalam masyarakat sering dilakukan 

oleh anak remaja antara lain : 

1) Delik-delik yang melanggar hak-hak orang lain yang bersifat 

kebendaan, seperti pencurian, penggelapan dan penipuan. 

2) Delik-delik yang menghilangkan nyawa orang lain, seperti 

pembunuhan dan penganiyaan yang menyebabkan hilangnya 

nyawa orang lain. 

3) Perbuatan-perbuatan lain yang berupa delik hukum, maupun 

yang berupa perbuatan anti sosial seperti gelandangan, 

pertengkaran, begadang sampai larut malam (Sudarsono, 

2004:124). 

Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan sosial sehingga 

kehidupan masyarakat tidak harmonis lagi dan jika ditinjau secara yuridis 

formal ternyata perbuatan anak remaja tersebut bertentangan dengan 

hukum yang berlaku. Kelakuan anak remaja yang melawan norma sosial 
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dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku biasanya disebut 

kenakalan remaja atau Juvenile Delinquency (Sudarsono, 2004:124). 

Kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat 

bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja tersebut 

timbul karena adanya beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dapat 

ditanggulangi dengan cara-cara tertentu (Sudarsono, 2004:124). 

6. Penyebab kenakalan remaja  

Penyebab Hubungan dengan 

kenakalan 

Deskripsi 

Identitas  Identitas negatif Erikson percaya bahwa kenakalan terjadi 

karena remaja gagal menemukan suatu 

identitas peran. 

Kontrol diri Rendah Beberapa anak dan remaja gagal 

memperoleh kontrol esensial yang sudah 

dimiliki orang lain selama proses 

pertumbuhan. 

Usia Dimulai pada usia dini Munculya tingkah laku antisosial di usia 

dini berhubungan dengan penyerangan 

serius nantinya di masa remaja. Namun 

demikian, tidak semua anak yang 

bertingkah laku seperti ini nantinya akan 

menjadi pelaku kenakalan. 
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Jenis 

kelamin 

Laki-laki Anak laki-laki lebih banyak melakukan 

tingkah laku antisosial daripada anak 

perempuan, walaupun anak perempuan 

lebih banyak yang kabur. Anak laki-laki 

lebih banyak melakukan tindakan 

kekerasan. 

Harapan 

terhadap 

pendidikan 

dan nilai-

nilai di 

sekolah 

Harapan yang rendah 

dan nilai-nilai rendah 

Remaja yang menjadi perilaku kenakalan 

sering kali memiliki harapan yang rendah 

terhadap pendidikan dan juga nilai-nilai 

yang rendah di sekolah. Kemampuan 

verbal mereka sering kali tergolong 

kurang. 

Pengaruh 

orang tua 

Pengawasan (rendah), 

dukungan (rendah), 

penerapan disiplin 

(tidak efektif) 

Para pelaku kenakalan seringkali berasal 

dari keluarga di mana orang tua jarang 

mengawasi anak-anak remajanya, 

memberikan mereka sedikit dukungan, dan 

menerapkan pola disiplin secara tidak 

efektif. 

Pengaruh 

teman 

sebaya 

Pengaruh besar, 

ketahanan diri sendiri 

Memiliki teman-teman sebaya yang 

melakukan kenakalan meningkatkan resiko 

untuk menjadi pelaku kenakalan. 

Status 

sosial 

Rendah  Penyerangan serius lebih sering dilakukan 

oleh laki-laki dari kelas sosial ekonomi 
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ekonomi yang lebih rendah. 

Kualitas 

lingkungan 

sekitar 

tempat 

tinggal 

Perkotaan, tingkat 

kriminalitas tinggi, 

tingkat mobilitas 

tinggi 

Masyarakat sering sekali menumpuk 

kriminalitas. Tinggal di suatu daerah 

dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, 

yang juga ditandai dengan kemiskinan dan 

kondisi pemukiman yang padat, 

meningkatkan kemungkinan seorang anak 

akan melakukan kenakalan. Komunitas 

seperti seringkali memiliki sekolah yang 

sangat tidak memadai. 

(Santrock, 2003:523) 

7. Macam-macam Kenakalan Remaja 

Norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak remaja pada 

umumnya tentang:  

a. Kejahatan-kejahatan kekerasan 

1. Pembunuhan 

2. Penganiyaan 

c. Pencurian 

1. Pencurian biasa 

2. Pencurian dengan pemberatan 

d. Penggelapan 

e. Penipuan 

f. Pemerasan 

g. Gelandangan 

h. Anak sipil 

i. Remaja dan narkotika (Sudarsono, 2004:32). 

 

8. Pembinaan Remaja 

Pembinaan pribadi dan moral itu terjadi melalui semua segi 

pengalaman hidup, baik melalui penglihatan, pendengaran dan 
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pengalaman/perlakuan yang diterimanya. Atau melalui pendidikan dalam 

arti yang luas (Daradjat, 2005:152). 

Kontradiksi yang terdapat dalam kehidupan remaja itu, 

menghambat pembinaan moralnya. Karena pembinaan moral itu 

terjalin dalam pembinaan pribadinya. Apabila faktor-faktor dan 

unsur-unsur yang membina itu bertentangan antara satu sama lain, 

maka akan goncanglah jiwa yang dibina terutama mereka yang 

sedang mengalami pertumbuhan dan perubahan cepat, yaitu pada 

usia remaja (Daradjat, 2005:152). 

Kegoncangan jiwa, akibat kehilangan pegangan itu telah 

menimbulkan berbagai ekses, misalnya kenakalan remaja, penyalahgunaan 

narkotika, dan sebagainya (Daradjat, 2005:152). 

Pembinaan kehidupan moral dan agama itu lebih banyak terjadi 

melalui pengalaman hidup daripada pendidikan formal, dan pengendali 

dan pengaruh dalam kehidupan manusia itu adalah nilai-nilai yang masuk 

dan terjalin ke dalam pribadinya (Daradjat, 2005:156). 

Penitikberatan pada pembinaan moral dan membina kekuatan 

mental anak remaja. Dengan pembinaan moral yang baik anak remaja 

tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan delinkuen. Sebab 

nilai-nilai moral tadi akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbautan 

delinkuen (Sudarsono, 2004:93). 

Pembinaan moral pun dapat dicapai melalui pemahaman agama 

dengan sebaik-baiknya. Menurut Zakiah Darajat yang dimaksud 

dengan moral ialah kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran 

(nilai-nilai) masyarakat, yang timbul dari hati dan bukan paksaan 

dari luar, yang disertai pula oleh tanggung jawab atas kelakuan 

(tindakan) tersebut. Tindakan itu haruslah mendahulukan 

kepentingan umum daripada keinginan/kepentingan pribadi 

(Sudarsono, 2004:163). 
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Pendidikan dan pembinaan moral dalam media pendidikan baik di 

rumah, sekolah dan masyarakat disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang 

menjadi panutan. Bagi anak remaja dan anak delinkuen yang beragama 

Islam ditanamkan kepada mereka nilai-nilai akhlaqulkarimah. Demikian 

pula bagi anak remaja dan anak delinikuen yang menganut agama Kristen 

baik Kristen Prostestan maupun Kristen Katolik ditanamkan kepada 

mereka nilai-nilai etik/moral Kristiani (Sudarsono, 2004:164). 

Dalam proses internalisasi nilai-nilai moral, pembinaan moral 

terhadap anak remaja dan anak delinkuen layak dilakukan dengan lengkap 

secara teoritis dan aplikatif. Secara teoritis anak remaja dan anak delinkuen 

diperkenalkan terhadap nilai-nilai moral, sedangkan secara aplikatif anak 

remaja dan anak delinkuen diberi contoh dalam kenyataan hidup sehari-

hari dalam masyarakat. Untuk mendukung berhasilnya usaha pelik ini 

maka melalui pelajaran agama, dalam kaitan ini diharapkan agar 

keimanan/keyakinan agama dapat menjadi bagian integral dari kesadaran 

moral anak remaja dan anak delinkuen. Dengan demikian berarti akidah-

akidah agama dan kepercayaan itulah yang akan dapat mengawasi segala 

tindakan, perbuatan dan perasaan anak remaja dan anak delinkuen 

(Sudarsono, 2004:164). 

Pembinaan moral yang dilandasi dengan pemahaman agama secara 

sungguh-sungguh dan mendalam, lebih banyak akan membantu anak 

remaja dan anak delinkuen dalam mempersiapkan diri untuk hidup di 

tengah-tengah masyarakat atau alam sekitarnya. Asumsi dasar yang harus 
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dijadikan pegangan bahwa apabila keyakinan agama sudah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dengan kesadaran moral, maka seandainya 

menjumpai bujukan orang untuk melakukan sesuatu yang seolah-olah 

menyenangkan dan menggembirakan niscaya akidah/keimananya cepat 

mengontrol/mengeroksi perbuatan tersebut, apakah perbuatan tersebut 

diperbolehkan atau dilarang oleh agama yang dianut. Bagi anak remaja 

dan anak delinkuen yang sudah memahami ajaran-ajaran agama dengan 

baik, jika perbuatan tersebut adalah larangan agama, maka mereka tidak 

akan melakukannya. Sebaliknya apabila perbuatan tersebut adalah perintah 

agama, maka merka akan melakukannya dengan ikhlas dan penuh 

tanggung jawab (Sudarsono, 2004:164-165). 

C. Asosial 

1. Pengertian Assosial  

Asosial adalah tidak memiliki rasa sosial. Tidak mempunyai 

perasaan kerukunan dalam masyarakat karena terlalu memikirkan 

kepentingan diri sendiri. Asosial adalah hilangnya nilai-nilai dan norma-

norma sosial individu karena faktor-faktor eksternal disertai dengan 

keterasingan dari kelompok mereka atau masyarakat. 

Asosial sering terlihat pada penderita skizofrenia. Ditandai dengan 

ketidakmampuan untuk simpati, untuk merasa dekat atau untuk 

membentuk hubungan dekat dengan orang lain. Asosial mengacu pada 



68 
 

 

kurangnya motivasi yang kuat untuk terlibat dalam interaksi sosial atau 

preferensi untuk kegiatan soliter. 

Psikolog menggunakan sinonim nonsosial, tidak sosial, dan 

ketidaktertarikan sosial. Asosial berbeda dari antisosial sebagai yang 

terakhir menyiratkan ketidaksukaan aktif atau antagonisme terhadap orang 

lain atau tatanan sosial umum. 

Asosial tidak selalu dianggap sebagai suatu sifat benar-benar 

negatif oleh masyarakat, karena mengekspresikan asosialitas telah 

digunakan sebagai cara untuk mengekspresikan kebebasan pikiran dari 

ide-ide yang berlaku (perbedaan pendapat). Asosial juga merupakan proses 

dimana suatu pengalaman seorang individu yang memiliki kerugian atau 

kekurangan dan kehilangan atas kekuasaan atau prestise yang terkait. 

Individu yang mengalami kehilangan identitas sosial yang 

mengakibatkan krisis identitas, hilangnya status sebaya, kehilangan citra 

diri dan harga diri, dan mengalami kesulitan menemukan kegiatan 

pengganti atau kelompok sosial yang sesuai yang lain. 

2. Perilaku Assosial 

Pengertian perilaku asosial adalah tidak memiliki kepedulian 

terhadap kepentingan atau kebutuhan lingkungannya. Kemampuan yang 

dimiliki, usaha yang dilakukan, kekayaan yang didapat hanya untuk 

kepentingannya sendiri, praktis seluruh hidupnya hanya untuk kepentingan 
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sendiri. Tidak peduli terhadap orang-orang lemah, tidak berdaya yang 

membutuhkan pertolongan. Perilaku asosial memiliki kecenderungan jika 

mau menolong atau membantu, maka akan memastikan apakah akan 

mendapatkan imbalan yang setimpal bahkan lebih, jika tidak, tentu tidak 

akan dilakukannya. Yang ada dalam pikirannya selalu mengenai untung 

dan rugi, kalau untung akan dilakukan, jika rugi akan dihindari. Jika 

dipakai alat ukur salah dan benar, maka perilaku seperti ini tidak salah, 

tetapi tidak benar juga. Tidak salah karena apa yang dimiliki, usaha yang 

dilakukan, kekayaan yang didapat cenderung tidak merugikan orang lain 

(istilah: “tidak urus, yang penting aku tidak merugikan orang lain”). Tidak 

benar, oleh karena posisi berada di lingkungan komunitas atau masyarakat 

yang cenderung tidak semua dalam kondisi beruntung, sehingga tidak 

butuh bantuan atau pertolongan pihak lain. Tetapi realita yang terjadi 

adalah ada sebagian dari anggota komunitas atau masyarakat butuh 

bantuan atau pertolongan orang lain. 

Sebagai contoh misalnya: ada keluarga miskin yang di dalam 

rumah itu ada ibu yang mau melahirkan, oleh karena situasi dan kondisi 

tidak mungkin untuk segera sampai ke rumah bersalin, maka yang harus 

dilakukan dari keluarga ini adalah minta bantuan orang lain yang memiliki 

kendaraan. Di lingkungan itu yang memiliki mobil di rumah adalah si 

asosial, maka apa yang dikatakan ketika salah satu anggota keluarga ini 

datang untuk pinjam mobil, apa yang dikatakan oleh si asosial, kurang 

lebih akan seperti ini “salah sendiri, kena apa kalau sudah tahu akan 
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melahirkan tidak segera datang ke rumah bersalin, malah santai di rumah”, 

tidak bisa tidak boleh, aku sibuk, cari pinjaman ke tetangga lain saja. 

Contoh lain misalnya: Di lingkungan asosial, beberapa warga 

sepakat melaksanakan gotong royong memperbaiki rumah tidak layak 

dihuni milik janda tua dan sudah tidak memiliki sanak famili. Ketika 

waktu yang ditentukan telah tiba, maka si asosial akan pergi dengan 

berbagai alasan tanpa rasa malu, tidak mau menengok walau hanya untuk 

memberi sedikit makanan kecil. 

D. Gangguan Kepribadian Dissosial 

1. Gangguan Kepribadian  

a. Pengertian Gangguan Kepribadian 

Gangguan Kepribadian meliputi karakteriktik-karakteristik yang 

bersifat menentap dan maladaptif yang menyebabkan penderitaan dan 

ketidakmampuan untuk berhubungan dengan orang lain. DSM IV 

mendeskripsikan gangguan kepribadian sebagai “suatu pengalaman 

pribadi dan perilaku kronis yang menyimpang dari harapan yang dimiliki 

oleh suatu kultur dan bersifat menyebar, dan tidak fleksibel”. Gangguan 

kepribadian tidak disebabkan oleh kondisi kesehatan, stres, atau situasi, 

yang menyebabkan seseorang secara sementara menunjukkan perilaku 

yang berlawanan dengan perilaku orang tersebut biasanya (Wade, 

2007:342). 

Sifat-sifat kepribadian sebagai cara-cara yang tetap dalam 

menghayati atau berhubungan denga lingkungan atau berpikir 
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tentang diri sendiri. Bila sifat-sifat kepribadian menjadi tidak luwes 

sehingga mengganggu kemampuan individu berfungsi, maka sifat-

sifat tersebut merupakan gangguan kepribadian. Gangguan 

kepribadian merupakan cara-cara yang tidak dewasa dan tidak 

wajar dalam mengatasi stress atau memecahkan masalah. Sifat-sifat 

tersebut biasanya muncul pada masa remaja dan dapat berlangsung 

sepanjang hidup. Orang yang menderita gangguan kepribadian 

biasanya tidak merasa sangat terganggu atau cemas dan tidak 

mempunyai motivasi untuk mengubah perilakunya (Atkinson, 

1996:281). 

Bentuk-bentuk manifestasi lain seharusnya juga menjadi 

pertimbangan sebagai dasar gangguan kepribadian: hubungan antara 

gangguang kepribadian disosial dan alkohol serta penyalahgunaan obat-

obatan terlarang secara khusus merupakan keadaan yang penting (Davies, 

2009:98). 

b. Klasifikasi WHO mengenai gangguan kepribadian 

F60-Gangguan Kepribadian Spesifik 

1) Paranoid termasuk kategori yang digunakan sebelumnya mengenai 

kepribadian sensitif dan curiga. 

2) Skizoid berbeda dengan gangguan skizotipal, yang berkaitan 

dengan skizofrenia. 

3) Disosial dahulu disebut dengan kepribadian antisosial, asosial, 

psikopatik atau sosiopatik. 

4) Emosi tidak stabil termasuk tipe kepribadian ambang dan implusif 

(eksplosif). 

5) Histrionik sebelumnya disebut kepribadian histerikal. 

6) Anankastik dahulu disebut kepribadian obsesif. 

7) Cemas disebut juga kepribadian menghindar. 
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8) Dependen sebelumnya disebut kepribadian astenik, inadekuat, atau 

pasif (Davies, 2009:97). 

c. Gambaran umum gangguan kepribadian 

1) Agresi 

2) Penyalahgunaan alkohol dan zat 

3) Ansietas dan depresi 

4) Mencelakai diri sendiri 

5) Pesta minuman, muntah, penggunaan pencahar, dan masalah 

makan lainnya (Davies, 2009:100). 

2. Gangguan Kepribadian Antisosial (Dissosial) 

a. Pengertian gangguan kepribadian antisosial (dissosial) 

Gangguan kepribadian antisosial (dissosial) adalah gangguan 

kepribadian yang ditandai oleh pola-pola tidak bertanggung jawab, 

perilaku antisosial seperti pelanggaran hukum, tindakan kekerasan, dan 

perilaku-perilaku ceroboh dan impulsif lainnya yang berlangsung 

sepanjang hidup seseorang (Wade, 2007:344). 

Gangguan Kepribadian Antisosial (Dissosial) yang diterapkan pada 

orang-orang yang menunjukkan “suatu pola yang bersifat 

menyebar yang tidak menghiraukan, dan atau melanggar hak-hak 

orang lain.” Mereka yang menderita gangguan kepribadian 

antisosial, akan berulangkali melanggar hukum; mereka bersifat 

implusif dan mencari ketegangan sesaat; mereka menunjukkan 

perilaku mengabaikan keamanan diri mereka sendiri dan keamanan 

diri orang lain; mereka sering kali terlibat dalam perkelahian fisik, 

atau serangan fisik terhadap orang lain; serta menunjukkan perilaku 
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tidak bertanggung jawab, tidak mampu mempertahankan pekerjaan, 

atau memenuhi kewajiban mereka (Wade, 2007:344). 

Seperti yang ditemukan oleh seorang peneliti, mereka yang 

menderita gangguan kepribadian antisosial mulai menunjukkan perilaku 

melanggar peraturan dan tidak bertanggungjawab sejak masa kanak-kanak, 

dan kemudian saat mereka menjalani tahapan perkembangan yang 

berbeda, mereka akan menunjukkan perilaku tersebut ditunjukkan dengan 

cara yang berbeda: “menggigit dan memukul pada usai 4 tahun, mencuri 

dan membolos pada usia 10 tahun, menjual obat-obatan terlarang dan 

mencuri mobil pada usia 16 tahun, merampok dan memperkosa pada usia 

22 tahun, serta menipu dan melakukan tindakan kekerasan pada anak-anak 

di usia 30 tahun (Wade, 2007:344-345). 

Menurut para praktis klinis, mereka yang melakukan tindakan 

kekerasan mungkin saja merupakan individu-individu yang antisosial, 

nekat, dan tidak bertanggung jawab, namun mereka memiliki motivasi 

yang berbeda-beda dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Orang-

orang yang menderita gangguan kepribadian antisosial juga memiliki 

kapasitas empati, penyesalan, rasa bersalah, kecemasan, atau kesetiaan 

yang berbeda-beda (Wade, 2007:345). 

Gangguan kepribadian antisosial merupakan refleksi dari interaksi 

yang terjadi antara genetik yang terdapat pada diri seseorang, dan 

kerentanan biologis, serta pengalaman, atau pemicu stres, pada kasus ini 

berarti kekerasan fisik, pola asuh yang salah dari orang tua, atau 
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penolakan, atau tempat tinggal mereka yang merupakan sub-kultur yang 

menghargai perilaku kejam dan tanpa perasaan (Wade, 2007:347). 

b. Ciri-ciri Gangguan Kepribadian Dissosial 

Gangguan Kepribadian antisosial ditandai dengan riwayat hidup 

mengenai pelanggaran peraturan, agresi, dan tidak bertanggung jawab. 

Kriteria diagnosis gangguan kepribadian antisosial yang terdapat pada 

DSM juga meliputi ”ketidakmampuan untuk merasa menyesal” (Wade, 

2007:347). 

Orang kepribadian antisosial tampak hanya sedikit sekali 

mempunyai rasa tanggungjawab, moralitas, atau perhatian pada 

orang lain. Perilaku mereka hampir seluruhnya ditentukan oleh 

kepentingan mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak berhati 

nurani. Bila orang pada umumnya menyadari sejak usia muda 

bahwa perilaku mempunyai beberapa batasan dan bahwa 

kesenangan kadang-kadang harus ditunda demi kepentingan orang 

lain, orang kepribadian antisosial ini jarang memperhatikan 

kemauan lain kecuali kemauannya sendiri. Mereka berperilaku 

yang implusif, mencari kepuasan segera dari keinginannya, dan 

tidak dapat menahan frustasi (Atkinson, 1996:281). 

Perilaku antisosial disebabkan oleh beberapa hal, termasuk menjadi 

anggota suatu gang remaja atau suatu subkultur kriminal, kebutuhan akan 

perhatian dan status, hilangnya kontak dengan realita, dengan 

ketidakmampuan mengendalikan impuls. Dan kebanyakan kenakalan 

remaja serta tindakan kriminal orang dewasa berkaitan dengan 

kepentingan orang lain (demi keluarga atau anggota gang) dan beberapa 

isyarat tindak moral (tidak akan mengadukan teman sendiri). Sebaliknya, 

kepribadian antisosial hampir tidak berperasaan dan tampaknya tidak 
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merasa bersalah atau menyesalinya, kendatipun tindakan-tindakan mereka 

menyakitkan orang lain (Atkinson, 1996:282). 

Ciri-ciri lain kepribadian antisosial adalah sangat mudah 

berbohong, senang sensasi dan bersukaria dengan hampir tidak 

memperhatikan akibat yang mungkin menyakitkan, dan tidak 

mampu mengubah perilakunya walau dia dihukum. Orang-orang 

semacam ini biasanya menarik, cerdas, berpenamplan 

menyenagkan dan cukup lihai untuk mengelabui orang lain – 

dengan kata lain, mereka adalah “pemain sandiwara”. Kemampuan 

dan ketulusan yang dibuat-buat menyebabkan mereka mendapatkan 

pekerjaan yang baik, tetapi mereka tidak dapat bertahan lama. 

Keresahan dan tindakan semau hatinya akhirnya membuka tabir 

sifat-sifat asli mereka; hutang mereka menumpuk, meninggalkan 

keluarga, menghambur-hamburkan uang perusahaan atau 

melakukan tindakan kriminal. Bila tertangkap pengakuan dan 

penyesalannya begitu meyakinkan sehingga seringkali mereka 

terhindar dari hukuman dan mendapatkan kesempatan lagi. Tetapi 

mereka jarang sekali dapat berbuat sesuai dengan yang diharapkan; 

apa yang dikatakan hampir tidak berkaiatan dengan apa yang 

dirasakan atau dilakukan (Atkinson, 1996:282). 

Dua ciri yang paling umum dari ganguan kepribadian antisosial 

adalah “ketiadaan rasa cinta” (tidak mampu merasa empati, atau setia pada 

orang lain) dan “ketiadaan rasa bersalah” (tidak merasa sesal atas 

tindakannya, walau tindakan tersebut sangat tercela) (Atkinson, 1996:282). 

c. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kepribadian Antisosial 

1. Faktor biologis. 

Kesan klinis bahwa individu antisosial hanya mengalami sedikit 

kecemasan tentang kesuliatan dan hukuman pada masa mendatang 

(Atkinson, 1996:282). 
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2. Pengaruh orang tua 

Menurut teori psikoanalisis, perkembangan hati nurani, atau 

superego, tergantung dari hubungan kasih sayang dengan seorang 

dewasa selama masa kanak-kanak. Anak-anak normal menginternalisasi 

nilai-nilai yang ada pada orang tuanya (yang biasanya mencerminkan 

nilai-nilai masyarakat) karena mereka ingin seperti orang tuanya dan 

takut kehilangan cinta orang tuanya bila mereka tidak berperilaku 

menurut nilai-nilai tersebut. Seorang anak yang tidak menerima cinta 

kedua orang tuanya tidak pernah takut akan kehilangan cinta tersebut; 

dia tidak mengidentifikasi orang yang tidak menyayangi dan tidak 

menginternalisasi nilai-nilainya. Sekalipun ini tampak logis, hal 

tersebut tidak selalu cocok untuk semua data. Banyak anak yang tidak 

menerima kasih sayang orang tuanya tidak berkembang menjadi orang 

kepribadian antisosial, dan beberapa orang antisosial disayang pada 

masa kanak-kanaknya (Atkinson, 1996:284-285). 

Menurut teori belajar sosial, perilaku antisosial dipengaruhi oleh 

teladan yang diberikan para orang tua dan perilaku yang mereka 

beri imbalan. Seorang anak dapat berkembang menjadi 

berkepribadian antisosial bila dia belajar bahwa hukuman dapat 

dihindari dengan bersikap manis, lemah-lembut, dan menunjukkan 

penyesalan. Seorang anak yang selalu dapat menghindari hukuman 

dengan menyatakan maaf dan janji “tidak akan melakukan lagi” 

dapat belajar bahwa bukanlah ulah mereka yang menyebabkan ada 

tidaknya hukuman tersebut tetapi sikap manis dan kemapuan 

berpura-pura menyesali perbuatannya. Jika anak yang sama dituruti 

dengan hal-hal lain dan tidak pernah harus menunggu atau bekerja 

untuk mendapatkan imbalan, dia tidak akan pernah belajar 

menahan frustasi. Dua ciri kepribadian antisosial ialah tidak dapat 

menahan frustasi dan pengakuan dengan bersikap manis serta 

tampak menyesal dapat menghapus kesalahan. Di samping itu, 
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seorang anak yang selalu dilindungi dari frustasi atau rasa sedih 

mungkin pula tidak dapat berempati dengan penderitaan orang lain 

(Atkinson, 1996:285). 

Tidak diragukan lagi, berbagai pola interaksi keluarga dapat 

memupuk perkembangan kepribadian antisosial. Pola-pola interaksi 

lainnya melibatkan para orang tua yang tidak ajek dalam meberikan kasih 

sayang, imbalan, dan hukuman; akibatnya, anak tersebut tidak mempunyai 

pedoman yang jelas untuk perilaku dan teladan yang dapat diandalkan 

yang dapat dijadikan dasar identitasnya sendiri (Atkinson, 1996:285). 
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KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa difinisi yang ada, maka kerangka 

berpikir yang ada dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Berfikir 
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Keterangan: 

 Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan moral yaitu suatu 

usaha yang dilakukan secara teratur, terarah dalam mendidik atau membina 

remaja dissosial agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermoral. 

Pembinaan moral dapat dilakukan oleh siapapun dan dapat dilakukan di 

manapun. Pembinaan moral tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan di 

sekolah saja, akan tetapi dilingkungan masyarakat juga dapat dilakukan 

suatu pembinaan. Pembinaan moral sangat penting untuk dilakukan karena 

moral dalam diri seseorang akan menjadi dasar atas perbuatan-perbuatan 

yang akan dilakukan. Pembinaan moral ini tidak hanya dibutuhkan untuk 

orang yang normal saja, akan tetapi remaja dissosial khususnya penerima 

manfaat yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota 

Semarang juga membutuhkan adanya suatu pembinaan moral  untuk 

membina segala aspek dari kehidupan mereka serta mengenal identitas diri 

mereka sehingga akan lebih mudah berinteraksi dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya.  

 Dalam pelaksanaan pembinaan moral terdapat faktor yang 

berkontribusi dan kendala. Faktor yang berkontribusi dalam pembinaan 

moral meliputi faktor internal (Pekerja Sosial dan Pembimbing agama), 

faktor eksternal (Masyarakat sekitar Baresos). Sedangkan kendala dalam 

pembinaan moral meliputi: kendala interal (pekerja sosial, pembimbing 

agama, saran dan prasaranan) faktor eksteral (masyarakat sekitar Baresos)  
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 Jadi, adanya suatu pelaksanaan pembinaan moral remaja dissosial 

diharapkan dapat membantu mereka untuk membentuk pribadi yang 

bermoral sehingga menjadi anak yang berguna dalam kehidupan
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembinaan Moral Remaja 

Dissosial di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA 

“Mandiri” Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembinaan moral yang dilakukan oleh pekerja sosial dan pembimbing 

agama. Materi yang disampaikan oleh pembimbing agama adalah 

tentang tingkah laku yang seharusnya dilakukan pada saat di bulan 

puasa. Metode ceramah atau tauisyah, diskusi, syaring dan praktek 

tetapi lebih banyak praktik daripada ceramah. 

 Media yang digunakan yaitu menggunakan pengeras suara, papan 

tulis, spidol, meja dan buku. Waktu pelaksanaan pembinaan moral 

setiap hari senin sampai jum‟at jam 13.00-15.00 WIB sehabis sholat 

dzuhur berjamaah hingga sholat asar berjamaah. Pelaksana pembinaan 

moral adalah pembimbing agama yaitu bapak Sumaryono.  

2. Faktor yang Berkontibusi dalam Pembinaan Moral Remaja Dissosial di 

Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” 

Semarang yaitu : 

a. Faktor internal 

Faktor internal yang berkontribusi dalam pembinaan moral 

remaja dissosial adalah sarana prasarana, pembimbing agama dan 
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pekerja sosial. Sarana prasarana yang ada di Balai Rehabilitasi 

Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” Semarang sudah 

mendukung adanya kegiatan pembinaan moral yang dilakukan di 

sana.  

Pembimbing agama dan pekerja sosial memiliki andil yang 

besar dalam pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial Eks 

Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” Semarang karena mereka 

yang berhadapan langsung dengan penerima manfaat (remaja 

dissosial).  

b. Faktor eksternal 

Sedangkan faktor eksternal yang berkontibusi dalam 

pembinaan moral remaja dissosial adalah masyarakat sekitar balai 

rehabilitasi karena untuk dapat menciptakan lingkungan yang 

bermoral harus membiasakan tingkah laku yang santun.  

Masyarakat sekitar balai rehabilitasi dapat berkontribusi 

dalam kegiatan pembinaan moral dengan cara menyumbangkan 

buku-buku tentang agama yang dapat digunakan oleh penerima 

manfaat (remaja dissosial) untuk dibaca agar dapat mendalami 

agama dengan baik dan benar. 
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3. Kendala dalam Pembinaan Moral Remaja Dissosial di Balai 

Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang yaitu 

a. Kendala internal 

 Kendala internalnya yaitu kemauan penerima manfaat 

(remaja dissosial), sudah terbilang bagus dalam mengikuti 

berbagai kegiatan yang sudah di jadwalkan hanya saja terkadang 

penerima manfaat (remaja dissosial) datang terlambat atau tidak  

mengikuti kegiatan tersebut karena alasan yang beragam. 

 Tingkat kepercayaan diri penerima manfaat (remaja 

dissosial) juga sudah terlihat bagus terlihat dari penerima manfaat 

(remaja dissosial) yang memiliki semangat belajar yang tinggi. 

Interaksi penerima manfaat (remaja dissosial) dengan 

pembimbing dan pekerja sosial juga terjalin sangat baik, ketika 

pembinaan moral dilaksanakan. Interaksi penerima manfaat 

(remaja dissosial) dengan teman lainnya juga terjalin baik. 

b. Kendala eksternal 

Dalam hal ini pengaruh dari masyarakat sekitar balai 

rehabilitasi tentang pembinaan moral yang dilakukan di Balai 

Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” 

Semarang adalah jangan hendaknya jangan terlalu tidak peduli 

dengan pembinaan moral yang dilakukan di Balai Rehabilitasi 

Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” Semarang karena 

masyarakat sekitar balai rehabilitasi yang memiliki kemampuan 
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dalam agama dapat mengisi kegiatan pembinaan moral yang 

dapat menambah ilmu bagi penerima manfaat (remaja dissosial). 

4. Relevansinya dengan PPKN 

Relevansi pembinaan moral remaja dissosial dengan PPKn adalah 

dengan pembinaan moral yang baik remaja dissosial yang semula 

berbuat melanggar moral bisa menjadi remaja yang bermoral 

diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan 

agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, 

perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan 

kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan 

sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi 

melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya 

untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia sesuai 

dengan Pancasila dan UUD 1945 

 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi dapat ditemukan berbagai hal sebagai berikut:  

1. Kegiatan pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial Eks 

Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” Semarang, waktunya kurang panjang 

dan materi yang disampaikan agar lebih dipersiapkan, oleh karena itu perlu 
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diupayakan penambahan waktu agar pembinaan moral bisa berlangsung 

lebih lama lagi. 

2. Masyarakat hendaknya jangan terlalu tidak peduli dengan kegiatan 

pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA 

“Mandiri” Semarang 

3. Pemerintah yang seharusnya dapat menunjang sarana dan prasarana untuk 

kegiatan pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan 

NAPZA “Mandiri” Semarang 

 Oleh karena itu penulis menyampaikan beberapa saran: 

a. Bagi Balai Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” 

Semarang, pembinaan moral yang disampaikan oleh pembimbing agama 

dan pekerja sosial sudah cukup baik. Sehingga perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan kembali dengan cara menambah waktu dalam penyampaian 

pembinaan moral agar pembinaan moral lebih lama dan menentukan materi 

pembinaan moral diluar kegiatan agar kualitas perilaku moral penerima 

manfaat (remaja dissosial) menjadi lebih baik. 

b. Bagi masyarakat sekitar balai rehabilitasi, diharapkan dapat memberikan 

teladan yang baik kepada penerima manfaat (remaja dissosial) dan 

senantiasa mengawasi mereka terkait dengan perkembangan dan perubahan 

tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Bagi pemerintah, pemerintah diharapkan untuk membantu Balai 

Rehabilitasi Sosial Eks Penyalahgunaan NAPZA “Mandiri” Semarang 
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dengan memberikan sarana dan prasarana yang menunjang dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Achmad, Rifa‟i RC. Catharina Tri Anni. 2011. Psikologi Pendidikan. Semarang:  

Universitas Negeri Semarang Press. 

Ali, Mohammad. Mohammad, Asrori. 2011. Psikologi Remaja Perkembangan  

Peserta Didik. Jakarta: Bumi aksara. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.  

Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Atkinson, Rita L. Richard C Atkinson. Ernest R Hilgard. 1996. Pengantar  

Psikologi Edisi Kedelapan Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

Daradjat, Zakiah. 1971. Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia. Jakarta: Bulan  

Bintang. 

----------------------. 2005. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang. 

Darmadi, Hamid. 2009. Dasar Konsep Pendidikan Moral. Bandung: Alfabet. 

Daroeso, Bambang. 1986. Dasar dan Konsep Pandidikan Moral Pancasila.  

Semarang: Aneka Ilmu. 

Davies, Teifion. 2009. ABC Kesehatan Mental. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 

Fatimah, Enung. 2008. Psikologi Perkembangan (perkembangan peserta didik). 

Bandung: CV Pustaka Setia.  



159 
 

 

Gunawan, A. Setiardja. 1990. Dialektika Hukum Dan Moral Dalam  

Pembangunan Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Kanisius. 

Gunarsa, Singgih D. Yulia Singgih D. Gunarsa. 2006. Psikologi Perkembangan  

Anak dan Remaja. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia. 

Hurlock, Elizabeth. B. 1999. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan  

Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga. 

Kaelan. 2005. Metode Penelitian Bidang Filsafat. Yogyakarta: Paradigma. 

Mangunhardjana, A. 1986. Pembinaan: arti dan metodenya. Yogyakarta:  

Kanisius. 

Mappiare, Andi. 1982. Psikologi Remaja. Surabaya: Usaha Nasional. 

Maraat, Samsunuwiyati. 2006. Desmita Psikologi Perkembangan. Bandung: PT  

Remaja Rosdakarya. 

Moleong, J.Lexy. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja  

Rosdakarya. 

Salam, Burhanudin. 2000. Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral. Jakarta: 

PT. Rineka Cipta. 

Santrock, John W. 2003. Adolescence Perkembangan Remaja. Jakarta: Erlangga. 

Soetopo, Hendyat. Wasty Soemanto. 1993. Pembinaan Dan Pengembangan  

Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan. Jakarta:  



160 
 

 

Bumi Aksara. 

Sudarsono. 2004. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Suyahmo. 2015. Filsafat Moral. Semarang 

Taqdir, Meity Qodratillah dkk. 2011. Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar  

badan pengembangan dan pembinaan kementerian pendidikan dan  

kebudayaan. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 

Wade, Carole. Carole, Tavris. 2007. Psikologi Edisi Kesembilan Jilid 2. Jakarta: 

Erlangga. 

Wirawan, Sarlito Sarwono. 2008. Psikologi Remaja. Jakarta: Rajagrafindo 

Persada. 

Yusuf, Syamsu. 2009. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: 

Remaja Rosdakarya.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

 

 

 

 

 




