
Jawaban Pertanyaan Peserta “Sabtu Bersama Perkembangan” Sesi – 6 – 

“Penanaman Nilai pada Anak” 

 

 

Pertanyaan via Zoom 

 

1. Adakah ke khasan Nilai2 maupun metode yg kekinian yg perlu diketahui, terkait 

menghadapi anak2 masa kini. 

Anak saat ini sejak muda sudah memiliki Idol yang bisa ia ikuti kegiatannya melalui 

sosial media, kita bisa bersama-sama membahas kerja keras dan proses yang dilakukan 

oleh idol tsb 

 

2. Bagaimana menanamkan nilai2 kemandirian kepada anak usia dini selama masa 

pandemi ini? dan nilai2 penting apa saja yang perlu kita tanamkan kepada AUD??? 

Membuat rutinitas atau pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. Saat dia bisa melakukan 

rutinitas dengan konsisten reward bisa diberikan untuk memperkuat perilaku 

Tergantung pada prioritas nilai orang tua, namun sebagai contoh kita bisa memberikan 

kemandirian agar AUD bs membantu dirinya sendiri. 

 

3. Bagaimana ya menghadapi pasangan yg memamndang agama bukan lah nilai 

utama.,.....karena punya pahamnya emang agama adalah ritual bukan jalan hidup 

Pasangan perlu saling berdiskusi untuk menentukan prioritas nilai keluarga. Tampaknya 

keterbukaan dan toleransi juga diperlukan dalam membahas masalah ini 

 

4. Nilai paling dini ditanamkan dari rumah.. tetapi buat ibu yang bekerja .. kadang 

waktu untuk bersama dan mencontohkan hal baik sekarang tergantikan oleh 

pengaduh dan teknologi . Bagaimana meminimalisasi untuk menjauhkan anak dari 

teknologi .. khususnya hp atau iped dll. meski materi yang disampaikan ttg hal yang 

baik .. misal nyanyi ttg agama dan sukaria.. tapi pelukan atau dekapan dan suara 

ibu atau ayah tidak bisa tergantikan. 

Bekerja sama dengan pengasuh untuk konsisten terhadap jadwal screen time dan ayah ibu 

perlu menyisihkan waktu untuk berinteraksi secara hangat dengan anak sambil 

mengajarkan nilai yang penting. Ayah ibu perlu tahu history situs yang dibuka dan 

mendiskusikan isinya dengan anak. 

 

 

5. Selamat pagi Ibu, saya ingin bertanya bagaimana kita mengetahui nilai yang kita 

tanam sudah membentuk perilaku dan karakter positive pada anak? karena ketika 

nanti anak masuk ke lingkungan sekitar yang memiliki karakter dan perilaku yang 

berbeda dengan anak tersebut membuatnya merasa minder karena berbeda dengan 

yang lain dan harus beradaptasi terhadap lingkungan. Bagaimana kita dapat 

memastikan bahwa nilai yang kita tanam tidak berubah menjadi kurang baik? 

Terimakasih 

Kita tahu anak sudah memliki perilaku dan karakter poitif jika ia dihadapkan pada konfik 

yang. Pada saat penanaman nilai dialog menjadi penting karena nilai tidak akan menetap 

jika anak tidak merasa butuh terkait nilai yang diajarkan. Agar anak tidak minder maka 

kepribadian anak perlu diperkuat dengan pemahaman mengenai nilai tsb. Dan saat anak 

masih blm konsisten dengan nilai yang diajarkan jangan dikriti namun diajak berdialog 

 



 

6. Bagaimana mengelola nilai karakter dari keluarga yang penanaman nilainya 

kurang atau tidak sempurna (misal ibu yang sakit atau depresi atau schizophrenia) 

supaya penanaman nilai karakter yang diberikan ke anak2nya tidak mengalami 

ketimpangan dalam proses perkembangan anaknya? 

Untuk kasus ini tampaknya perlu pendampinga kleuarga besar, karena anak bisa belajar 

mengenai nilai dari keuarga besar yang terlibat dalam pengasuhannya. Figur modeling 

pada dasarnya bisa digantikan. 

 

7. Apa dampak terhadap perkembangan anak bila nilai yang anak miliki lebih 

didominasi oleh nilai eksternal dari pada internal (orang tuanya cenderung sibuk) 

Nilai eksternal tidak semunya jelek, anak bisa belajar nilai yang positif dari sumber 

eksternal. Orang tua perlu menyediakan waktu untuk berdiskusi. 

 

8. Nilai akan membantu anak untuk beradaptasi, dari contoh memakai seragam yang 

berbeda akan merasa out of group, bagaimana menurut pandangan bu Ira untuk 

orang tua yang sudah menanamkan anak-anaknya sedari kecil  bahwa "different is 

GOOD" dan "berbeda" harus dalam artian yang positif bukan negatif. sehingga 

anak akan tidak mudah terbawa arus (anti mainstream). mohon pandangan bu ira. 

Dalam kasus ini yang perlu diperkuat adalah kepribadianya. Yang penting adalah 

penanaman nilai dasar dari orang tua yang menjelaskan mengenai berbeda secara positif 

itu baik sehingga anak bisa mempertahan nilai dsar yang dibawa dr rumah namun tetap 

dapat beradaptasi dengan lingkungannya 

 

9. Bagaimana cara mengubah nilai yg buruk yg sdh terlanjur tertanam pada diri 

seorang anak. dan diusia berapa nilai tersebut msh bisa qt perbaiki 

Sampai dewasa, selama masih punya motivasi, maka orang bisa berubah. Merubah nilai 

buruk dengan berdiskusi sehingga timbul kesadaran bahwa nilai tsb perlu dirubah.  

Konsekuensi bisa diberikan jika nilai tserbuk berdampak pada keselamatan diri dan orang 

lain. 

 

10. Apakah perkembangan nilai sama dengan perkembangan moral ya? 

Nilai adalah dasar untuk berkembangnya moral 

 

11. Mbak Esti, apakah sistem nilai yang kuat yang didapat anak dapat berubah secara 

ekstrim ketika anak sudah tumbuh remaja dan dewasa? Contoh: beberapa tahun 

terakhir ini banyak ditemukan di kalangan mahasiswa yang mulai menganut nilai 

kelompok radikalis. Mungkin saja beberapa di antara mereka memiliki nilai-nilai 

luhur yang didapat dari orang tua sewaktu mereka kecil. Tetapi mengapa bisa 

mengalami perubahan nilai? 

Pada usia mahasiswa perkembangan kognitif individu sedang berada pada tahapan 

pemikiran idealis sehiggga ketika dengan diskusi mereka mendapat pemahaman yang 

mendukung pendapat pemikiran radikal  dan secara afektf ia setuju maka ia akan 

mengikutinya 

Perubahan radikal terhadap system nilai tidak terjadi pada setiap tahap, dan diselalu 

disertai proses yang mendahului. Hal ini juga terjadi karena individu kurang memiliki 

kemampuan berpikir kritis 

 

12. Sampai dengan usia berapa nilai2 msh dpt ditanamkan? 



Sampai dewasa, salama masih memilii motivasi. Hal ini ditemukan msanya pada imgran 

yang pindah ke negara baru, ia masih bisa beradaptasi dengan nilai di lingkungan 

barunya. 

 

13. Apakah nilai  bisa disamakan atau dijadikan peraturan? 

Pengajaran nilai diturunkan ke dalam system aturan 

 

14. Apakah baik, apabila anak tidak menjalankan nilai yang sudah ditanamkan, 

anak diberikan ‘hukuman’ , & sebaliknya, bila anak menjalankan nilai yang 

ditanamkan, anak mendapatkan ‘reward’ ? 

Pengajaran nilai diturunkan ke dalam system aturan 

 

15. Bagaimana caranya agar pihak sekolah dan ortu punya kesepahaman yang 

sama dan menerapkan nilai yg sama baik di sekolah maupun di rumah? 

Diskusi dan dialog harus selalu dilakukan oleh orang tua dan guru. 

 

16. Izin bertanya, Bu. Apa solusi yg bisa dilakukan ketika kedua orangtua anak 

memiliki value yang berbeda dan cenderung kontradiktif, agar anak tidak 

bingung? Terimakasih 

Tampaknya sulit jika orag tua berbeda nilai. OT hrs diskusi dan berkompromi saat 

mengajarkan nilai yang menjadi prioritas bagi anak 

 

17. Pertanyaan buat bu Ira.  Bisakah ibu yang masih belajar mengubah habitnya 

sukses menanamkan nilai pada anak? Secara habitual saya sangat sulit berubah,  

jadi penanaman nilai jadi lebih banyak instruksional. Misalnya menyuruh anak 

membereskan tempat tidur tetapi saya sendiri begitu bangun tidur tidak 

spontan membereskan tempat tidur 

Sebaiknya ibu juga menjalani perubahan tsb bersama2 dengan anak, agar ibu menjadi 

model bagi anak 

 

18. Pertanyaan saya, berapa lama kah menanamkan nilai pada anak yang bisa 

menetap sehingga jadi kepribadiannya dan tidak bisa berubah ketika 

berhadapan dengann masalah atau lingkungan yang berbeda/bertentangan? 

Sepanjang anak tinggal bersama orang tua. Pada saat remaja diharapkan anak sudah 

memiliki nilai dasar yang bisa digunakan dalam menghadapi lingkungan diluar 

rumah, namun jika  masih ada kekeliruan masih bisa dikoreksi 

 

19. Bagaimana menanamkan nilai yang baik-benar pada diri anak, sementara slh 

satu anggota klrg (mslkn kakek/ayahnya) menunjukkan hal sebaliknya 

(narapidana/koruptor) 

Berikan pemahaman pada anak bahwa dalam hidup ada model yang baik dan buruk 

dan kaitkan konsekuensi dari tindakan model tsb dan apa maknanya bagi individu 

 

20. Mohon ijin bertanya kepada Ibu Ira.. Untuk Penanaman Nilai, apakah ada 

batas maksimal usianya? Katakanlah terlambat dalam menanamkan nilai pada 

anak, apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya, semisal anak telah 

beranjak dewasa? Tks 

Lihat no 18  

 



21. Dapat dilihat bahwa pengaruh sosial media dan platform-plaform media lainnya 

sangat besar mempengaruhi pergeseran nilai pada anak, dan kecenderungannya 

menjadi buruk atau tidak sesuai dengan budaya kita. Bagaimanakah cara 

melindungi dan mempertahankan nilai-nilai yang telah ditanamkan pada anak 

agar tidak luntur? 

Dari sosial media anak bisa mendapatkan nilai2 baik, namun pendampingan mennjadi 

hal utama untuk dilakukan 

 

22. Antara aspek internal dan eksternal individu, aspek mana yang lebih dominan 

dalam pembentukan sistem nilai? dan apakah ada rekomendasi literatur untuk 

awam/ pemula mengenai ini? apakah ada kontak via email ke mbak ira atau 

mb esti? kebetulan saya sedang mengerjakan disertasi tentang pengaruh nilai 

terhadap perilaku dlm scope arsitektur. Terima kasih 

Aspek yang lebih dominan tergantung pada jenis dan jumlah paparan yag diterima.  

afra@unpad.ac.id 

esti.wungu@unpad.ac.id 

buku : lihat di materi presentasi 

 

23. Pada usia berapa seorang anak mulai berhenti (sulit) menginternalisasi nilai-

nilai baru?  

Lihat no 18 

 

24. Anak saya awal masuk SD mengalami kebingungan nilai karena nilai yg dia 

peroleh saat TK berbeda dg nilai yg diterima saat SD.  Dimana murid SD 

jumlahnya lebih banyak dg latar belakang berbeda, apabila tdk mengikuti nilai 

yg dibawa temannya maka akan dijauhi oleh temannya. Sudah saya sampaikan 

ke Ibu Guru tetapi kurang ditanggapi karena di depan guru, temannya tsb 

menampakkan nilai yg positif sedangkan nilai negatifnya hanya ditampakkan di 

depan teman-temannya tanpa sepengetahuan gurunya. bagaimana solusinya? 

Dalam masa adaptasi OT perlu mendampingi dengan cara berdialog mengenai 

peristiwa yang dialami disekolah dan anak perlu dikuatkan bahwa ada nilai berbeda 

yang akan dihadapi dalam berinteraksi dengan orang lain. 

 

25. Mungkinkah anak/ seseorang ‘salah’ memahami nilai yg terjadi di lingkungan?  

Spt yg dicontohkan sblmnya, misalnya guru yg menenangkan/ mendekati 

temannya yg menangis, nilai yg dipahami anak adlh cara utk mendapatkan 

perhatian, dan bkn nilai empati. 

Sangat mungkin terjadi, oleh karena diskusi menjadi hal yang perlu dlilakuakn terkait 

perilaku yang dimuncullkan anak agar anak tahu alasan utama guru melakukn hal tsb 

 

26. Apakah ada faktor2 yg mempengaruhi bagaimana anak / seseorang memahami 

nilai yg diterima? 

Kecerdasan, temperamen, contoh yang ia lihat/siapa yang menyampaikan. 

 

27. Bagaimana penanaman nilai yang diajarkan oleh orangtua ternyata sama saja 

dimana orang lain melihat bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga yg 

bermasalah? 

Setiap rumah memiliki tangganya masing2 karena setiap keluarga memiliki prioritas 

nilai yang mungkin saja berbeda. 
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28. Terkadang ada beberapa hal yang berbeda antara yang didapat di sekolah 

dengan di rumah. Misalnya soal interaksi dengan orang berbeda agama. 

Bagaimana caranya mensikapi dan tindak lanjut untuk itu, agar anak tetap 

dapat kembangkan toleransi yang luwes tapi tidak membuat anak jadi 

memandang "salah" sekolahnya. Terima kasih.... 

Anak perlu diperlihatkan banyak contoh dari perilaku manusia dari berbagai latar 

belakang. Diskusi dengan anak dan sekolah perlu dlakukan agar OT bisa 

mendampingi dan menguatkan nilai yang ingin ditanamkan 

 

29. Mungkinkah terjadi ‘konflik’ internal bila ada nilai yg didapatkan berbeda 

dengan nilai yg sudah tertanam dlm diri seseorang/ anak? 

Sangat mungkin 

 

30. Bagaimana menanamkan nilai yang baik-benar pada diri anak, sementara sosok 

slh satu anggota klrg penting (mslkn kakek/ayahnya) menunjukkan hal 

sebaliknya (narapidana/koruptor) 

Sudah dijawab diatas 

 

31. Bagaimana cara menanamkan nilai kepada anak saat karakter anak sudah 

terbentuk? 

Lihat no 18 

 

32. Bagaimana jika nilai yang ditanamkan orang tua kadang berbeda dengan nilai 

yang diajarkan ke anak, tapi orang tua tidak menyadari hal itu? 

Anak akan mengalami kebingungan nilai, krn model yang dilihat tidak konsisten 

 

33. Bagaimana cara menghubungkan perasaan dan nilai? 

Nilai bersumber dari nurani, sehingga ketika nilai diri dilanggar akan muncul 

perasaan bersalah 

 

34. Kapan penggunaan “aku” atau “nama” digunakan untuk perkembangan self 

Sejak dari lahir anak sudah dipanggil dengan namanya, pada saat anak sudah 

menyadari akan dirinya (bahwa ia individu yang berbeda dengan orang lain) anak 

akan menyebut dirinya aku atau dengan nama dan hal tsb bukanlah hal yang salah. 

 

35. Kalau ada anak yang sudah menginjak remaja, dengan sikap yang cenderung 

keras dan pemberontak, masih bisa nggak karakternya dibentuk? 

Masa remaja adalah masa pembuktian diri sehngga tampilannya seperti memberontak 

namun perilaku masih bsa diperbaiki 

 

36. Bagaimana cara menanamkan nilai kepada anak saat karakter anak sudah 

terbentuk 

Lihat no 18 

 

37. Pada usia berapa seorang anak mulai berhenti menyerap nilai-nilai baru sebagai 

nilai dasarnya 

Nilai dasar biasanya hingga usia remaja walau selama hayat masih dikandung badan 

orang masih bisa menyerap nilai baru 

 

 



You tube:  

1. Untuk anak yang kedua orang tuanya bekerja 8-5 senin sampai Jumat 

bagaimana caranya menanamkan nilai di quality time yg sempit?  
Lihat jawaban pada pertanyaan di atas terkait kesibukan orang tua 

 

2. Ketika nilai mengakar begitu kuat, ada kemungkinan ketika anak menemui 

orang dgn nilai yg berbeda maka akan direspon dengan konforntatif. Begitupun 

jika dia melakukan kesalahan yang bertentangan dgn nilai yang dianutnya 

sehingga ia menjadi kecewa pada diri sendiri bahkan merasa diri tidak 

berharga. Bagaimana penanaman nilai spy anak tidak tumbuh menjadi pribadi 

demikian? 

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana individu merespon rasa 

bersalahnya, bagaimana dia berdamai dengan dirinya. Karena kalau penanaman nilai 

memang harus sampai berakar kuat 

 

 


