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Kenapa Anak dan Remaja Melanggar 
Nilai? 

• Setiap anak/remaja pernah berperilaku buruk, terutama ketika lapar, takut, lelah, mood jelek, 
atau sedang belajar mandiri 

• Kenapa anak dan remaja? 

 - Membolos sekolah 

 - Melanggar disiplin dan peraturan 

 - Kurang sopan terhadap orangtua/orang dewasa lainnya 

 - Menolak instruksi orangtua  

 - Menyontek, dan seterusnya 



Pikiran mana yang digunakan untuk bertindak? 

Tindakan Pikiran 1 Pikiran 2 

Membolos sekolah Saya melanggar peraturan 
sekolah supaya dapat hukuman 
dari sekolah dan orangtua 

Saya boleh sesekali membolos karena teman-
teman banyak yang lebih sering membolos 

Melanggar disiplin 
dan peraturan (tidak 
mengerjakan PR) 

Saya tidak mau mengerjakan PR 
agar besok dimarahi guru di 
kelas 

Saya besok melihat hasil PR teman saya saja 
karena mengerjakan sendiri juga belum tentu 
benar dan kalua salah malah dimarahi 

Kurang sopan 
terhadap orangtua 

Saya tidak mau menghormati 
orangtua supaya saya bersalah 

Saya tidak perlu sopan karena orangtua dan 
orang di sekitar saya juga jarang yang 
menunjukkan kesopanan 

dst 



Regulasi moral Perilaku 
Moral 

disengagement 
Penalaran 

moral 



 Moral disengagement adalah proses dimana seseorang meyakinkan dirinya sendiri bahwa 
standar etika tidak berlaku untuk dirinya sendiri dalam situasi atau konteks tertentu (Bandura, 
2003) 

 Bentuk: 

 1. Justifikasi moral  menegaskan bahwa perilaku tidak bermoral dilakukan untuk mencapai hal 
yang lebih mulia 

 2. Pengaburan tanggungjawab  membelokkan/mengalihkan tanggung jawab atas kesalahan 
dengan mengaitkannya dengan tokoh-tokoh otoritas yang menentukan bahwa mereka harus 
terlibat dalam perilaku yang tidak etis 

  



 3. Mis-presenting Injurious Consequences  dilakukan dengan menegaskan bahwa tidak tidak 
bermoral tidak menimbulkan dampak yang tidak membahayakan 

 4. Dehumanisasi korban  Strategi ini bertujuan untuk menyalahkan korban yang telah 
membawa kerugian pada diri mereka sendiri. 



Regulasi motivasi dalam menerapkan nilai 

 Dalam  
 Hayton, 2015 



Bagaimana Nilai Ditanamkan? 

Aktivitas Bagaimana ajaran agama diperankan? 

- Diskusikan penalaran moral secara 
objektif, akurat dan komprehensif dengan 
membersihkan distorsi konsekuensi dari 
suatu tindakan 

- Gunakan nilai ajaran agama bukan hanya 
sebagai penghakiman benar/salah, tetapi 
dioperasionalkan secara kontekstual dan 
bermakna 

- Ajarkan otonomi dan tanggung jawab - Bahas dalam kaitannya dengan makna 
baligh, dosa dan pahala 



Aktivitas Bagaimana ajaran agama diperankan? 

- Kembangkan keyakinan akan 
kemampuannya (efikasi diri) dalam 
menerapkan nilai 

- Kuatkan dengan konsep syafaat, 
barokah, ‘asmaul husna’, manfaat 
untuk sesama 

- Berikan contoh (model) - Kaji para tokoh agama dan 
relevansinya dengan era saat ini 

- Kembangkan pada diri anak untuk 
bangga menjadi anak yang ‘bermoral’ 

- Kuatkan dengan konsep syafaat, 
barokah, ‘asmaul husna’, manfaat 
untuk sesama 



Peranan Pengasuhan dalam Penanaman 
Nilai 

• Pengasuhan yang berkontribusi terhadap penanaman nilai adalah autoritatif, bukan autoriter 
dan bebas (permisif; Karmakar, 2015) 

Pengasuhan 
permisif 

Pengasuhan 
otoriter 

Pengasuhan 
otoritatif 



• Pengasuhan autoritatif adalah pendekatan untuk membesarkan 
anak yang menggabungkan kehangatan, sensitivitas, dan 
pengaturan batas 

• Pengasuhan otoriter adalah pendekatan yang menuntut kepatuhan 
buta dari anak-anak mereka 

• Pengasuhan permisif adalah pendekatan yang enggan menerapkan 
peraturan dan standar, lebih suka membiarkan anak-anak mereka 
mengatur diri mereka sendiri 



Refleksi: Tingkat otoritatif 

√ Saya mempertimbangkan keinginan dan perasaan anak saya 
sebelum saya memintanya melakukan sesuatu 

√ Saya mendorong anak saya untuk berbicara tentang perasaannya 

√ Saya mencoba membantu ketika anak saya takut atau kesal 

√ Saya memberi anak saya alasan untuk harapan yang saya miliki 
untuknya 

√ Saya menghormati pendapat anak saya dan mendorongnya untuk 
mengungkapkannya ... meskipun mereka berbeda dengan 
pendapat saya 


