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Abstrak 

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah ingin mengetahui peran Ibu dalam 

membina moral remaja, faktor pendukung dan penghambat seorang Ibu dalam 

membina moral remaja. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peran 

ibu dalam membina moral remaja di Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan 

Masaran, Kabupaten Sragen serta mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat seorang ibu dalam membina moral remaja. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan fenomenologis yang 

bertempat di Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan model Miles & 

Huberman, yang terdiri dari: pengumpulan data,  reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Kondisi peran Ibu 

dalam membina moral anak di Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, 

Kabupaten Sragen ada yang sudah maksimal ada juga yang belum maksimal. Hal 

tersebut dikarenakan pengetahuan Ibu mengenai pembinaan moral yang kurang luas 

dan pendidikan ibu yang masih rendah. (2) Faktor pendukung pembinaan moral yang 

terjadi di Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen 

adalah orang tua yang mendukung anak dalam belajar tentang agama islam dengan 

cara memasukkan anak ke lembaga pendidikan yang bernuansa islam, kemudian 

sebagai orang tua memberi reward untuk anaknya apabila anaknya telah mencapai 

target yang ditentukan. Kemudian di dukung oleh lingkungan yang memfasilitasi 

kegiatan remaja di lingkungan yaitu karangtaruna dan remaja masjid. Hal itu 

dilakukan supaya dapat menjadi wadah pembinaan moral bagi remaja. Sedangkan 

faktor yang menghambat pembinaan moral yang terjadi di Dusun Sari, Desa 

Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen adalah kurang luasnya 

pengetahuan ibu tentang pendidikan moral, masih rendahnya taraf pendidikan 

seorang ibu, dan alat komunikasi (Hp & Laptop) yang digunakan terus menerus.  

 

Kata Kunci: Peran Ibu, Pembinaan Moral, Remaja 

 

Abstract 

 

This study aims to describe the role of mothers in fostering youth morale in Sari 

Hamlet, Pringanom Village, Masaran District, Sragen Regency and to identify the 

supporting and inhibiting factors of a mother in developing adolescent morale. This 

research uses a type of field research (field research) with a phenomenological 

approach which is located in Dusun Sari, Pringanom Village, Masaran District, 
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Sragen Regency. The data collection techniques used were interviews, observation 

and documentation. Data analysis used is using the Miles & Huberman model, which 

consists of: data collection, data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. 

The results showed that: (1) The condition of the mother's role in fostering 

children's morale in Sari Hamlet, Pringanom Village, Masaran District, Sragen 

Regency has been maximal, some has not yet been maximized. This is because the 

mother's knowledge of moral development is not broad and the mother's education is 

still low. (2) The supporting factors for moral development that occur in Sari Hamlet, 

Pringanom Village, Masaran District, Sragen Regency are parents who support their 

children in learning about Islam by entering them into educational institutions with 

Islamic nuances, then as parents give rewards for the child when the child has reached 

the specified target. Then supported by an environment that facilitates youth activities 

in the environment, namely Karangtaruna and mosque youth. This was done so that it 

could become a forum for moral development for adolescents. While the factors that 

hinder the moral development that occur in Sari Hamlet, Pringanom Village, Masaran 

District, Sragen Regency are the mothers' lack of knowledge about moral education, 

the low level of education of a mother, and communication tools (cellphones & 

laptops) that are used continuously. 

 

Keyword: Peran Ibu, Pembinaan Moral, Remaja 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembinaan moral merupakan upaya  penting yang harus diajarkan dan dibiasakan 

kepada anak remaja. Pembinaan moral merupakan pembinaan yang didalamnya 

terdapat upaya dalam membina kepribadian dan sikap seorang anak, sehingga 

pembinaan moral keagamaan perlu sedini mungkin diterapkan agar anak mampu 

tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter keagamaan 

yang baik sejak dini.  

Orang tua merupakan subyek utama untuk anak dalam memperoleh 

pendidikan dan pembinaan moral. Pembinaan moral yang diberikan anak dalam 

keluarga dapat mempengaruhi masa depan anak, terutama pada saat anak 

memasuki usia 13-16 tahun atau usia remaja. Dalam keluarga, anak dipersiapkan 

untuk membangun pengetahuan tentang perkembangan sebelum memasuki 
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tingkatan-tingkatan perkembangan dunia lainnya seperti dunia orang dewasa, 

bahasa, agama, adat istiadat, dan kebudayaan.  

Dari latar belakang tersebut dapat diartikan bahwa orang tua memiliki 

peran yang penting dalam membina moral anak. Terutama peran ibu dalam 

membina moral anak. Peran ibu dalam membina moral anak dianggap penting 

karena ibu merupakan orang yang bertugas untuk mengasuh anak. Pembinaan 

awal yang diterima anak melalui lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi 

kehidupannya yang akan datang. Sebab dalam keluarga inilah anak mendapatkan 

pengalaman-pengalaman yang paling berharga bagi kepribadiannya.  

Dari pengamatan yang penulis lakukan selama ini di Dusun Sari, Desa 

Pringanom, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, terlihat ada beberapa ibu 

yang telah melakukan pembinaan moral kepada anaknya. Oleh karena itu, penulis 

akan memaparkan secara deskriptif bagaimana peran yang dilakukan ibu rumah 

tangga dalam membentuk moral kepada anaknya, sehingga anak akan 

mendapatkan pembinaan yang baik dalam keluarga. 

 

2. METODE 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research. 

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian fenomenologis. 

Tempat yang dijadikan penelitian adalah Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan 

Masaran, Kabupaten Sragen dengan subjek penelitian yaitu Ibu yang memiliki 

anak usia 13-16 tahun beseta anaknya, Ta’mir masjid di Dusun Sari, dan Ketua 

karangtaruna di Dusun Sari.  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan analisis interaktif dimulai dengan mengumpulkan data, reduksi, 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pembinaan” adalah cara membina, 

sebuah membina, pembaharuan,penyempurnaan, usaha, Tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang 

lebih baik1. Arti moral dari segi bahasa berasal dari Bahasa latin , more yaitu 

jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Selanjutnya moral dalam arti 

istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari 

sifat, pengai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat di 

katakana benar,salah,baik,buruk2.  

Menurut islam, moral yang baik adalah moral yang dianggap baik oleh akal 

syariat, hanya dengan akal saja tidak bisa menilai baik atau buruknya suatu 

perbuatan . karena itu allah mengutus rosulnya dan menunjukkan bersama mereka 

timbangan agar manusia berlaku adil, karena itu moral baik adalah yang relevan 

dengan garis syariat dengan mengharap ridho Allah. Dengan berpegang teguh 

pada akhlak yang baik ini, individu, keluarga dan masyarakat akan terpelihara 

kehidupan di dunia dan akhirat.  

Jadi pembinaan moral adalah suatu upaya untuk mengatur langkah-langkah 

yang akan di tempuh oleh orang tua terutama ibu untuk menanamkan, 

menumbuhkan,  meningkatkan serta memperbaiki nilai-nilai moral remaja demi 

terbentuknya manusia manusia yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan yang di 

cita-citakan agama, bangsa dan negara. 

Dalam pembahasan ini, orang tua yang akan diteliti dan dibahas lebih 

condong ke ibu, dimana ibu lebih memiliki peran yang banyak dan penting dalam 

pembinaan moral keagamaan anaknya. Adapun tugas utama sebagai ibu dalam 

keluarga adalah Menanamkan nilai moral kepada anaknya. Jadi jelas bahwa dalam 

menanamkan moral kepada anaknya, ibu harus memperhatikan hak anak agar anak 

memiliki moral yang baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Selain 

                                                             
1 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989), 117 
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menanamkan nilai moral kepada anak, tugas seorang ibu juga mengembangkan 

potensi anak. Melalui kemampuan yang dimiliki oleh ibu maka akan mampu 

menyikapi potensi anaknya agar berkembang kea rah positif. Dalam artian dengan 

mengembangkan potensi yang baik bagi remaja bisa ditanamkan.  

Adapun tujuan utama pembinaan moral adalah untuk mewujudkan manusia 

ideal, manusia yang bertaqwa kepada Allah sesuai ajaran agama islam dan taat 

beribadah serta sanggup hidup bermasyarakat dengan baik. Untuk Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi moral remaja secara fenomenalogis, seorang remaja tidak 

tiba-tiba menjadi nakal atau tidak  bermoral,  tetapi  dipengaruhi  oleh  beberapa  

faktor,  baik  yang datang dari dalam diri remaja itu sendiri  (faktor intenal), 

maupun dari luar dirinya (faktor eksternal). 

Dalam proses pembinaan moral pada remaja, tentu terdapat beberapa 

strategi yang digunakan orang tua terutama ibu dalam membina moral anak. 

Beberapa strategi tersebut diantaranya adalah memberikan keteladanan kepada 

anak.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang peran Ibu dalam 

pembinaan moral remaja di Dusun Sari, Desa Pringanom, Kecamatan Masaran, 

Kabupaten Sragen, sebagai orang tua terutama ibu tentunya memiliki banyak 

tanggung jawab terhadap anak-anaknya, salah satu tanggung jawab terhadap 

anaknya yaitu memberikan suri taulada yang baik. Keteladanan yang diberikan 

dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat berjamaah, berdoa sebelum beraktifitas, 

mengaji, mengikuti kegiatan TPA, dan berbuat baik kepada siapa saja. 

Keteladanan tersebut merupakan keteladanan yang diberikan oleh orang tua 

kepada anaknya, dimana dalam hal ini teladan yang diberikan orang tua lebih 

mengena karena pada dasarnya anak akan mencontoh segala perilaku yang 

dilakukan oleh orang tuanya. Terlebih orang tua-lah yang paling berperan dalam 
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membentuk moral anak. Hal ini juga dapat dilihat dari tingkah laku anak sehari-

hari.  

Dalam pembinaan moral, salah satu hal yang diperlukan adalah membekali 

anak agar mengetahui  mana yang baik dan buruk, dengan pemahaman seperti ini, 

tentunya anak dapat memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang harus 

dihindari 

Faktor yang mendukung pembinaan moral yaitu lingkungan keluarga, 

masyarakat, dan sekolah sedangkan faktor yang menghambat adalah penggunaan 

Hp yang berlebihan sehingga muncul rasa malas pada diri anak.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Kondisi peran ibu dalam membentuk moral anak di Dusun Sari, Desa Pringanom, 

Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ada yang sudah maksimal tetapi juga ada 

yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan pengetahuan ibu yang kurang luas, dan 

pendidikan ibu yang rendah. 

Faktor pendukung dan penghambat pembinaan moral yang terjadi di Dusun 

Sari, Desa Pringanom yaitu dari faktor keluarga, ada yang mendukung pembinaan 

moral dengan maksimal dan ada juga yang kurang maksimal. Hal tersebut terjadi 

karena perbedaan tingkat lulusan pendidikan dan kurang luasnya pendidikan 

tentang pembinaan moral. Selain faktor keluarga juga terdapat faktor lingkungan 

masyarakat, di Dusun Sari, Desa Pringanom mendukung remaja dalam pembinaan 

moral dengan cara memfasilitasi kegiatan remaja di lingkungan yaitu 

karangtaruna. Faktor dilingkungan masjid yakni dengan adanya remaja masjid dan 

kajian-kajian yang telah dibentuk oleh ta’mir masjid. Kemudian di lingkungan 

Sekolah yaitu kegiatan Rohis. Hal itu dilakukan supaya dapat menjadi wadah 

pembinaan moral bagi remaja.  

Sedangkan faktor yang menghambat yang sering dikeluhkan oleh para 

orang tua adalah ketika anak bermain Hp, dimana. Apabila Orang tua tidak pandai 
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mengatur waktu untuk anak, maka anak akan menjadi malas beribadah, malas 

membantu orangtua, dan malas melakukan kegiatan yang lain.  
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