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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Sosialisasi adalah proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati 

norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk 

berperilaku sesuai dengan tuntunan atau perilaku masyarakat. Menurut Karel J. Veeger 

mengatakan bahwa “Sosialisasi merupakan suatu proses belajar seseorang individu 

menjadi anggota masyarakat, proses ini tidak semata-mata mengajarkan pola-pola 

perilaku sosial tetapi juga melaksanakan proses pengembangan dan pendewasaan diri”. 

Dalam proses sosialisasi, tiap-tiap individu dan kelompok selalu berpegang dan 

berpedoman pada nilai dan norma sosial yang berlaku di sekitar lingkungannya. 

Dengan demikian nilai dan norma tersebut merupakan alat pembentuk sikap dan 

perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok. Sikap dan perilaku  

seseorang itu terbentuk, hidup dan berubah sejalan dengan berlangsungnya proses 

sosialisasi, sedangkan sosialisasi itu terdiri dari sosialisasi primer dan sosialisasi 

sekunder.  

Lembaga yang paling berperan penting dalam pembentukan sikap dan 

perilaku anak  adalah keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah, tetapi yang 

paling dominan adalah keluarga. Ayah dan ibu adalah mempunyai peran yang 

sangat penting sekali dalam membentuk kepribadian anak terutama peran  seorang 

ibu, tetapi  dalam perkembangan jaman di era globalisasi banyak para ibu-ibu 
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yang memilih bekerja di luar rumah dengan alasan semata-mata untuk mencari 

materi guna membesarkan dan  pendidikan anak. Hampir semua orang tua 

berpikir bahwa pendidikan yang paling penting adalah pendidikan formal. Mereka 

tidak pernah menyadari bahwa pendidikan informal ( sosialisasi primer ) sangat 

memegang peran penting dalam kehidupan kita.  

Anak adalah adalah sosok manusia yang tahap perkembangan dan 

pertumbuhannya melalui beberapa proses seiring dengan bertambahnya usia 

mereka. Oleh karena itu anak memerlukan bimbingan, bantuan dan pengarahan 

dari orang tua. Anak adalah titipan Allah yang patut untuk dijaga dengan baik, 

bukan kehadirannya sebagai generasi penerus, tetapi juga merupakan tanggung 

jawab orang tua kepada Tuhan. Anak mempunyai masa depan, sehingga perlu 

disiapkan untuk menjadi diri mereka sendiri.  

Anak sebagai penentu kehidupan suatu bangsa pada masa yang akan 

datang harus memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Pendidikan 

merupakan investasi yang tidak ternilai besarnya bagi kehidupan suatu bangsa. 

Kualitas sumber daya manusia pada masa yang akan datang sangat ditentukan 

oleh pengembangan dan pemberdayaan anak-anak pada saat ini.  Menurut 

Aristoteles ( Jalaluddin, 1977:64) agar orang hidup lebih baik, maka ia harus 

mendapatkan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal 

yang keduanya perlu dukungan dari orang tua yang berupa arahan, ajakan, 

bimbingan, motivasi dan do’a dari orang tua.  

Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berusia 7-15 tahun wajib 
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mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada 

pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Begitu halnya dengan program Bantuan 

Operasional Sekolah ( BOS ) diluncurkan dalam rangka meringankan biaya untuk 

pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, dan biaya praktik. Selain itu 

masih ada pula Program Keluarga Harapan ( PHK ), pemberian beasiswa Miskin ( 

BSM ) serta beasiswa berprestasi. Hal inilah yang menjadikan motivasi anak dari 

keluarga ekonomi menengah ke bawah untuk selalu meningkatkan prestasi 

belajarnya sehingga meraih prestasi sesuai dengan harapan mereka. 

Tetapi banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi anak 

yang berprestasi, sehingga mereka membuat peraturan yang ketat sesuai dengan 

kemauan orang tua saja tanpa mempedulikan kemauan dan bakat anak sehingga 

anak merasa tertekan dan tidak pernah diberikan kebebasan sama sekali. Hasil 

sosialisasi yang seperti ini biasanya menjadikan anak melakukan sesuatu karena 

takut kepada orang tua sehingga kadang-kadang mereka melakukan apa yang 

diinginkan orang tua hanya ketika di depan orang tuanya saja, tetapi ketika di luar 

pengawasan orang tua mereka tidak mau melakukannya bahkan mereka 

melakukan hal yang sebaliknya. 

Penyebab tidak tercapainya harapan orangtua  terhadap anak, antara lain 

adalah ketidaktahuan orang tua tentang bagaimana mendidik atau mengasuh anak 

secara benar atau kerena kesibukan ibu di luar rumah. Ibu mempunyai tanggung 

jawab yang besar dalam memberikan sosialisasi primer kepada anak-anaknya 
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dengan pola asuh yang disesuaikan dengan karakter masing-masing anak. Pola 

asuh keluarga pada anak ada beberapa macam antara lain :  

1) Memberi kebebasan pada anak untuk melakukan apa saja dan orang tua 

hampir tidak melakukan pengawasan terhadap mereka ( permisif ) 

2) Pola asuh keluarga yang cenderung memiliki banyak peraturan. Orang tua 

umumnya sangat membatasi anak-anak mereka dalam segala hal (otoriter) 

3) Pola asuh yang longgar yang sangat bagus membentuk pribadi seorang 

anak agar tumbuh menjadi anak yang baik ( demokratis ) 

Setiap gaya pengasuhan anak di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Tidak ada satu gaya pengasuhan terbaik yang mutlak diterapkan akan tetapi 

seorang ibu harus mengkombinasikannya dimana pola asuh satu dengan yang 

lainnya saling melengkapi serta disesuaikan dengan karakter anak dalam tumbuh 

kembang mereka. Setiap anak mempunyai perbedaan karakter walaupun 

dibesarkan dalam keluarga yang sama. Untuk mengetahui karakter masing-masing 

anak maka perlu kedekatan antara anak dan ibu lewat interaksi yang ajeg. 

Misalnya bagaimana orang tua memberikan kebiasaan-kebiasaan yang positif 

terhadap anak-anak mereka. Contohnya membiasakan anak belajar secara rutin, 

menanamkan kebiasaan untuk melakukan norma-norma agama dengan baik, 

sehingga kebiasaan ini merupakan suatu kebutuhan bagi individu seperti yang 

terjadi pada beberapa siswa-siswi berprestasi SMA Negeri 3 Jombang yang 

mempunyai prestasi semenjak sekolah dasar sampai dengan jenjang sekolah 

lanjutan tingkat atas walaupun dia rata-rata dari keluarga menengah ke bawah. 

Hal ini disebabkan oleh keajegan orang tua dalam melakukan sosialisasi kepada 
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anak-anak dengan memberikan contoh yang baik. Kesuksesan dan keberhasilan 

anak tidak bisa terlepas dari peran orang tua. Orang tua berperan dalam memberi, 

membimbing, mengajak, mendampingi serta memberikan teladan bagi anak-anak 

sehingga anak mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupannya 

dan menjadi siswa yang berprestasi. Keberhasilan anak tidak hanya semata-mata 

kerena usahanya saja, tetapi diikuti dengan do’a dan ibadah yang secara rutinitas 

diterapkan oleh keluarga mereka semenjak mereka masih kecil. Itupun menurut 

mereka belum cukup untuk keberhasilan anak.  

Peran orang tua untuk selalu melakukan ibadah dan mendo’akan anak-

anaknya agar menjadi orang yang berprestasi juga memegang peranan penting. 

Dalam hal ini, misalnya mendo’akan anak-anak lewat sholat malam secara rutin. 

Hal inilah yang menyebabkan kunci keberhasilan anak-anak sehingga mereka 

menjadi siswa-siswi yang berprestasi di SMA Negeri 3 Jombang. 

Berkaitan dengan masalah di atas, munculah ketertarikan peneliti untuk 

melakukan observasi sehingga bisa sebagai teladan, motivasi dan kiat-kiat bagi 

siswa-siswi yang lain yang menginginkan prestasinya lebih baik. Jadi bisa kita 

simpulkan bahwa anak bisa meraih prestasi dengan baik bukan semata-mata 

hanya karena belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas dari bapak ibu guru  

saja, tetapi keberhasikan anak dalam prestasi juga dilengkapi dengan do’a yang 

dilakukan oleh masing-masing siswa dan dibantu orang tua secara rutinitas. Hal 

ini mereka lakukan sejak kecil sehingga mereka menjadi anak-anak yang 

berprestasi mulai sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas yaitu di SMA 

Negeri 3 Jombang. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas dipandang perlu untuk mengkaji 

tentang betapa pentingnya sosialisasi dalam keluarga ( sosialisasi primer )  

sehingga menunjang prestasi belajar anak. Untuk itu judul penelitian ini adalah 

MODEL SOSIALISASI NILAI DAN NORMA DALAM KELUARGA DI 

KALANGAN SISWA BERPRESTASI SMANEGERI 3 JOMBANG. Peneliti 

berasumsi bahwa peran orang tua dalam memberikan dukungan dan motivasi agar 

putra-putrinya menjadi anak yang berprestasi dengan berpegang teguh pada ajaran 

agama sehingga masa depannya lebih baik. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Bagaimana Model sosialisasi nilai dan norma dilaksanakan oleh orang tua  

           sehingga anak-anak menjadi siswa yang berprestasi ? 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.Tujuan Penelitian  

Dengan mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1.3.1.1.Untuk mengetahui Model sosialisasi nilai dan norma yang dilaksanakan  

             oleh orang tua sehingga anak-anak menjadi siswa yang berprestasi. 
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1.3.2.Manfaat Penelitian 

            Berdasarkan tujuan di atas dapat diuraikan bahwa penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan konstribusi antara lain : 

a. Merupakan sumbangan pemikiran dan informasi yang sangat berharga 

bagi orang tua dalam melakukan sosialisasi primer yang berorientasi pada 

nilai dan norma sosial sehingga sesuai dengan  harapan orang tua dan 

merupakan kepuasan bagi prestasi anak. 

b. Merupakan sumbangan informasi yang sangat berharga bagi masyarakat 

untuk meningkatkan kewaspadaan serta berupaya melakukan sosialisasi 

primer dengan baik dan benar terhadap anak-anak. 

c. Merupakan sumbangan informasi dan motivasi bagi siswa-siswi SMA 

Negeri 3 Jombang yang menginginkan prestasinya lebih baik. 

d. Merupakan sumbangan informasi dan pemikiran yang berharga bagi 

peneliti lain yang berminat untuk mengkaji masalah yang sama di waktu 

mendatang. 

e. Bagi peneliti, untuk menyusun karya ilmiah sebagai tugas akhir 

penyelesaian studi Magister di bidang sosiologi, bidang kajian utama 

sosiologi politik, Universitas Muhammadiyah Malang.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Sosialisasi 

Berdasarkan obyek permasalahan ini berkaitan dengan sosiologi maka 

landasan teori yang peneliti pakai adalah pendekatan sosiologi yang dalam hal ini 

peneliti  menggunakan perspektif teori sosialisasi. 

 Kaum fungsionalisme memandang sosialisasi sebagai bentuk “perkasa” 

masyarakat untuk memaksakan nilai-nilai, sikap, kebiasaan maupun keyakinan 

pada individu. Mead melihat sosialisasi sebagai individu yang mempelajari makna 

yang berubah-rubah dari simbol yang berarti ( misalnya baik atau buruk ) 

diletakkan pada kesesuaian dengan ciri-ciri tertentu dari perilaku dan peran-peran 

tertentu.  

 Individu harus mendapatkan simbol-simbol yang cukup, karena ia harus 

melakukan  ’’take the role of the others’’ ( mengambil peran orang lain ). Karena  

banyak peran yang tersedia di masyarakat, tentu tidak semuannya diambil. Hanya 

pihak-pihak yang dipercaya saja yang berhubungan dengan proses take the role of 

the others itu. Sekalipun dalam kehidupan sosial individu bertemu dengan banyak 

orang. Banyak modelnya tentunya banyak peran, tetapi tidak semua mereka 

terima atau adopsi. Hanya peran dari significant others saja yang digunakan untuk 

paduan peran. Adapun significant others yang dimaksud mengacu pada “ those 
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people in our lives who provide the prevectice from which we learn to view 

ourselves”  

 Matang tidaknya individu dalam proses mengambil peran tidak terlepas 

dari pengambilan self  yang dimiliki masing-masing individu. Semakin banyak 

mengambil peran dari individu lain, maka self semakin berkembang dengan baik. 

Proses pengambilan peran ini dimulai sejak bayi sampai dewasa. Sedangkan 

pengambilan peran lewat proses sosialisasi menurut George Herbert Mead ( 1863-

1931 ) dilalui seseorang dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Tahap persiapan 

(Preparatory Stage) yaitu  Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat 

seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial, termasuk untuk 

memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai 

melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. (2) Tahap meniru (Play Stage) 

yaitu Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan 

peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa, pada tahap ini mulai terbentuk 

kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan 

sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan 

apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk 

menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. 

Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai 

terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap 

penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap 

nilai dan norma. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang 

amat berarti (Significant others) (3) Tahap siap bertindak (Game Stage) yaitu 

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang 
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secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya 

menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan 

adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya 

tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. 

Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubunganya semakin 

kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar 

rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga 

mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma 

tertentu yang berlaku di luar keluarganya. (4) Tahap penerimaan norma kolektif 

(Generalized Stage/ Generalized other) Pada tahap ini seseorang telah dianggap 

dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara 

luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang 

yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa 

menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama, bahkan dengan orang 

lain yang tidak dikenalnya secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri 

pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya 

 
Sedangkan proses sosialisasi menurut Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann pada tahun 1994 dalam  Reality sosial construction Teori melalui 

bukunya The Social Construction of Reality terdiri dari : (1) Eksternalisasi (2) 

Internalisasi (3) Objektivitas. Yang dimaksud Eksternalisasi adalah suatu 

pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas 

fisis maupun mentalnya. Dalam eksternalisasi keberadaan manusia tidak mungkin 

berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa-gerak. 

Menurut ( Berger, 1994:6-7 ) Keadaan manusia yang belum selesai pada saat 
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dilahirkan, sehingga membuat dirinya tidak terspesialisasi dari struktur 

instinktualnya, atau  tidak terprogram atau terbentuk  duniannya dengan demikian 

ia harus membentuk duniannya sendiri.Dunia manusia yang dibentuk itu adalah 

kebudayaan, yang tujuannya memberikan struktur-struktur yang kokoh yang 

sebelumnya tidak dimilikinya secara biologis.Adapun pembentukan kebudayaan 

non material selalu sejalan dengan aktivitas manusia yang secara fisik mengubah 

lingkungannya. Akibatnya, masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

kebudayaan non material. Sedangkan masyarakat adalah aspek dari kebudayaan 

non material yang membentuk hubungan kesinambungan antara manusia dengan 

sesamanya, sehingga ia menghasilkan suatu dunia, yakni dunia sosial (Berger, 

1994:8-9). Masyarakat merupakan bentuk formasi sosial manusia yang paling 

istimewa, Maka itu, manusia selalu hidup dalam kolektivitas, dan akan kehilangan 

kolektivitasnya jika terisolir dari manusia lainnya. Aktivitas manusia dalam 

membangun dunia pada hakikatnya merupakan aktivitas kolektif. Kolektivitas 

itulah yang melakukan pembangunan dunia yang merupakan realitas sosial. 

Manusia menciptakan alat-alat, bahasa, menganut nilai-nilai, dan membentuk 

lembaga-lembaga. Manusia juga yang melakukan proses sosial sebagai 

pemelihara aturan-aturan sosial  (Berger, 1994:9-10). Dan semua aktivitas 

manusia yang terjadi dalam eksternalisasi, menurut Berger dan Luckmann 

(1990:75-76), dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) yang kemudian 

mengalami pelembagaan (institusionalisasi) (Berger dan Luckmann, 1990:75-76). 

Sedangkan pelembagaan berasal dari proses pembiasaan atas aktivitas manusia. 

Dan setiap tindakan yang sering dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi 

kebiasaan, yang berupa pola, yang dapat dilakukan kembali di masa mendatang 
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dengan cara yang sama, dan juga dapat dilakukan di mana saja. Di balik 

pembiasaan ini, juga sangat mungkin terjadi inovasi. Tindakan-tindakan yang 

sudah dijadikan kebiasaan, yang membentuk lembaga-lembaga, merupakan milik 

bersama. Lembaga itu mentipifikasi pelaku-pelaku individual ataupun tindakan-

tindakannya. Lembaga-lembaga juga mengendalikan perilaku manusia dengan 

menciptakan pola-pola perilaku. Pola-pola inilah yang kemudian mengontrol yang 

melekat pada pelembagaan. 

  

Sedangkan proses Sosial Momen Internalisasi, Masyarakat dipahami 

juga sebagai kenyataan subjektif, yang dilakukan melalui internalisasi. Yang 

dimaksud internalisasi adalah suatu pemahaman atau penafsiran individu secara 

langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Menurut Berger 

dan Luckmann (1990:87) mengatakan bahwa di dalam internalisasi, individu 

mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial 

dimana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali 

realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur 

dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. 

 
Sedangkan subjektivitas itu tersedia secara objektif bagi orang yang 

menginternalisasi dan bermakna, tidak peduli apakah ada kesesuaian antara kedua 

makna subjektifnya. Dalam konteks ini, internalisasi dipahami dalam arti umum, 

yakni merupakan dasar. Pertama, bagi pemahaman mengenai sesama, dan kedua, 

bagi pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan 

sosial (Berger dan Luckmann, 1990:186).  Baru setelah mencapai taraf 

internalisasi inilah individu menjadi anggota masyarakat. Proses untuk mencapai 
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taraf itu dilakukan dengan sosialisasi. Ada dua macam sosialisasi, yakni: pertama, 

sosialisasi primer, adalah sosialisasi pertama yang dialami individu dalam masa 

kanak-kanak. Kedua, sosialisasi sekunder, adalah setiap proses berikutnya ke 

dalam sektor-sektor baru dunia objektif masyarakatnya. Sosialisasi primer 

merupakan yang paling penting bagi individu, sebab struktur dasar dari semua 

sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi 

primer. Setiap individu dilahirkan ke dalam suatu struktur sosial yang objektif, 

dan di sinilah ia menjumpai orang-orang yang berpengaruh dan yang bertugas 

mensosialisasikannya. Ia dilahirkan tidak hanya ke dalam suatu struktur sosial 

yang objektif, tetapi juga ke dalam dunia sosial subjektif. Orang-orang yang 

berpengaruh itu mengantarai dunia dengan diri, memodifikasi dunia atau 

menyeleksi aspek-aspek dari dunia yang sekiranya sesuai dengan lokasi dan watak 

khas mereka yang berakar pada biografi masing-masing.  

Dan internalisasi ini berlangsung karena adanya upaya untuk identifikasi. 

si anak mengoper peranan dan sikap orang-orang yang berpengaruh, dan 

menginternalisasi serta menjadikannya peranan sikap dirinya. Dengan 

mengidentifikasi orang-orang yang berpengaruh itulah anak mampu 

mengidentifikasi dirinya sendiri, untuk memperoleh suatu identitas yang secara 

subjektif koheren dan masuk akal. Diri merupakan suatu identitas yang 

direfleksikan, yang memantulkan sikap yang mula-mula diambil dari orang-orang 

yang berpengaruh terhadap identitas diri itu. Sosialisasi primer menciptakan di 

dalam kesadaran anak suatu abstraksi yang semakin tinggi dari peranan-peranan 

dan sikap orang-orang lain tertentu ke peranan-peranan dan sikap-sikap pada 

umumnya.   
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Dalam sosialisasi primer biasanya tidak ada masalah dalam identifikasi, 

karena orang-orang yang berpengaruh tidak dipilih. Anak harus menerima orang-

orang yang berpengaruh itu apa adanya, ibarat nasib, dan terjadi secara kuasi-

otomatis. Anak menginternalisasi dunia orang-orang yang berpengaruh tidak 

sebagai satu di antara banyak dunia yang mungkin, sebagai kenyataan yang tidak 

terelakkan. Anak menginternalisasinya sebagai dunia satu-satunya yang ada dan 

yang dapat dipahami. Oleh karena itulah dunia yang diinternalisasi dalam 

sosialisasi primer jauh lebih kuat tertanam dalam kesadaran dibandingkan dengan 

dunia-dunia yang diinternalisasi dalam sosialisasi sekunder. Hal yang pertama 

sekali harus diinternalisasi adalah bahasa. Dengan bahasa, sebagai 

perantaraannya, berbagai skema motivasi dan interpretasi diinternalisasi sebagai 

sudah didefinisikan secara kelembagaan. Yang jelas, dalam sosialisasi primerlah 

dunia pertama individu terbentuk. Bagi Berger dan Luckmann (1990:197), 

Sosialisasi primer akan berakhir manakala konsep tentang orang lain pada 

umumnya (dan segala sesuatu yang menyertainya) telah terbentuk dan tertanam 

dalam kesadaran individu. Ia sudah merupakan anggota masyarakat dan secara 

subjektif telah memiliki suatu diri dan sebuah dunia. Namun, internalisasi 

masyarakat, identitas, dan kenyataan, tidak terjadi sekali jadi dan selesai tuntas. 

Sosialisasi tidak pernah total dan tidak pernah selesai.  Hal ini menghadapkan 

pada dua masalah lain, yakni: pertama, bagaimana kenyataan yang sudah 

diinternalisasi dalam sosialisasi primer dipertahankan dalam kesadaran dan  

kedua, bagaimana sosialisasi berikutnya berlangsung. Dalam hal ini, ada 

kecenderungan dalam masyarakat yang  khasanah pengetahuannya sederhana 

tidak akan terjadi sosialisasi lebih lanjut. Namun, perlu diingat juga bahwa semua 
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masyarakat mempunyai pembagian kerja sehingga terjadi tingkat distribusi 

pengetahuan, dan sosialisasi sekunder terjadi. Sebagaimana dikemukakan Berger 

bahwa dalam sosialisasi primer memang sudah terjadi pluralisasi. Namun, 

menurut Berger (1992:65-66), pluralisasi tingkat tinggi baru terjadi pada 

sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder baru terjadi setelah pembentukan diri 

pada tahap awal. Proses sosialisasi sekunder, diwujudkan sejak lembaga anak 

menempuh pendidikan formal dari taman kanak-kanak sampai bekerja. Berger 

dan Luckmann (1990:198-199) menegaskan bahwa:  

“sosialisasi sekunder adalah sosialisasi sejumlah “sub dunia” 
kelembagaan, atau yang berlandaskan lembaga. Lingkup jangkauan dan 
sifat sosialisasi ini, ditentukan oleh kompleksitas pembagian kerja dan 
distribusi pengetahuan dalam masyarakat yang menyertainya. Sosialisasi 
sekunder adalah proses memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan 
peranannya (role specific knowledge), dan peranan ditentukan berdasarkan 
pembagian kerja”.  

 
Dalam subjektifitas Berger dan Luckmann (1990:224) menyatakan bahwa:  

“Kenyataan subjektif itulah yang mesti dipertahankan, sebab sosialisasi 
mengimplikasikan kemungkinan bahwa kenyataan subjektif dapat 
ditransformasikan. Berada dalam suatu masyarakat berarti melibatkan diri 
dalam proses yang terus-menerus untuk memodifikasi  kenyataan 
subjektif; dan kenyataan subjektif tidak pernah disosialisasikan 
sepenuhnya, karena ia tidak pernah dapat ditransformasikan sepenuhnya 
oleh proses-proses sosial. Keberhasilan sosialisasi, Sangat tergantung pada 
adanya simetri antara dunia objektif masyarakat dengan dunia subjektif 
individu. Apabila kita mengandaikan seorang individu yang tersosialisasi 
total, berarti setiap makna yang secara objektif terdapat dalam dunia sosial 
akan mempunyai makna analognya secara subjektif dalam kesadaran 
individu itu sendiri. Hanya saja, sosialisasi total semacam itu tidak akan 
ada, dan secara teoretis pun tidak mungkin ada. Kendati demikian, terdapat 
tingkat keberhasilan dalam sosialisasi. Sosialisasi yang berhasil, akan 
memberikan suatu simetri objektif dan subjektif tingkat tinggi adapun 
kegagalan sosialisasi, mengarah pada berbagai tingkat asimetri. Jika 
sosialisasi tidak berhasil menginternalisasi sekurang-kurangnya makna 
paling penting dari suatu masyarakat tertentu maka masyarakat itu tidak 
akan berhasil membentuk tradisi dan menjamin kelestarian masyarakat itu 
sendiri”. Berger dan Luckmann (1990:239),  
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Proses Sosial Momen Objektivasi, bagi Berger, Masyarakat adalah 

produk manusia, berakar pada fenomena eksternalisasi. Produk manusia 

(termasuk dunianya sendiri), kemudian berada di luar dirinya, menghadapkan 

produk-produk sebagai faktisitas yang ada di luar dirinya. Meskipun semua 

produk kebudayaan berasal dari (berakar dalam) kesadaran manusia, namun 

produk bukan serta-merta dapat diserap kembali begitu saja ke dalam kesadaran. 

Kebudayaan berada di luar subjektivitas manusia, menjadi dunianya sendiri. 

Dunia yang diproduksi manusia memperoleh sifat realitas objektif. (Berger, 

1994:11-12).  

Ketika Berger menjelaskan sosialisasi primer, cenderung melihat bahwa 

kegagalan sosialisasi dapat disebabkan karena pengasuh yang berlainan 

mengantarkan berbagai kenyataan objektif  kepada individu.  Kegagalan 

sosialisasi dapat merupakan akibat heterogenitas di kalangan personil 

sosialisasinya. Sedangkan identitas merupakan satu unsur kunci kenyataan 

subjektif dan berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk 

oleh proses-proses sosial. Begitu ia memperoleh wujudnya, ia dipelihara, 

dimodifikasi, atau malahan dibentuk-ulang oleh hubungan-hubungan sosial. 

Proses-proses sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan 

identitas ditentukan oleh struktur sosial. Masyarakat mempunyai sejarah dan di 

dalam perjalanan sejarah itu muncul identitas-identitas khusus; tetapi sejarah-

sejarah itu dibuat oleh manusia dengan identitas-identitas tertentu”. (Berger dan 

Luckmann, 1990:248).  
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2.1.2. Proses Sosialisasi 

Sosialisasi  adalah proses belajar individu untuk menghayati norma-norma 

serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku 

sesuai dengan tuntutan perilaku masyarakat.  

Dalam melakukan proses sosialisasi, setiap individu terlahir tanpa 

mengetahui jati dirinya dan hanya dipenuhi dengan beragam kebutuhan fisik. 

Selanjutnya, melalui proses sosialisasi ia berkembang menjadi seorang dengan 

seperangkat nilai, pemahaman normatif, kesukaan dan ketidaksukaan, tujuan dan 

maksud, pola reaksi, serta konsep yang mendalam tentang dirinya sendiri. Melalui 

proses sosilaisasi, individu menyerap pengetahuan, kepercayaan, nilai, sikap, dan 

ketrampilan dari kebudayaan masyarakatnya. Penyesuaian diri terjadi secara 

berangsur-ansur seiring dengan perluasan dan pertumbuhan pengetahuan serta 

penerimaan individu terhadap nilai dan norma yang terdapat dalam lingkungan 

masyarakat tempat ia berada. 

Menurut George Herbert Mead ( 1863-1931 )  Proses sosialisasi dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : (1) Sosialisasi Primer yaitu proses 

sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil ketika ia belajar menjadi 

anggota masyarakat sebagai anggota keluarga. Sosialisasi primer berlangsung 

pada saat individu berusia 1-5 tahun atau ketika ia belum mengenyam pendidikan 

di sekolah. (2) Sosialisasi Sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan yang 

memperkenalkan individu pada kelompok tertentu dalam masyarakat, di luar 

keluarga.  
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Sedangkan tipe Sosialisasi dapat dibagi atas dua hal yakni (1) Sosialisasi 

Formal sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki 

kewenangan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Negara. (2) 

Sosialisasi Informal yaitu sosialisasi yang terdapat di masyarakat atau dalam 

pergaulan yang bersifat kekeluargaan ,misalnya kelompok kekerabatan dan 

kelompok sahabat karib. 

Dan untuk pola sosialisasi terbagi atas sosialisasi represif dan partisipasi. 

Sosialisasi Represif (Represive Socialization) ,ciri-cirinya sebagai berikut: (a) 

Menghukum perilaku yang keliru. (b) Hukuman dan imbalan materiil. (c) 

Kepatuhan anak kepada orang tua. (d) Komunikasi sebagai perintah.( e) 

Komunikasi non verbal. (f) Sosialisasi berpusat pada orang tua. (g) Anak 

memerhatikan harapan orang tua. Dan sosialisasi partisipasi (Participatory 

Socialization), ciri-cirinya sebagai berikut : (a) Memberi imbalan bagi perilaku 

yang baik. (b) Hukuman dan imbalan simbolis. (c) Otonomi bagi anak. (d) 

Komunikasi sebagai interaksi. (e) Komunikasi verbal (f) Sosialisasi berpusat pada 

anak. (g) Orang tua memerhatikan keinginan anak. 

2.2. Kajian Pustaka 

2.2.1. Pemahaman nilai dan norma  

           Peranan nilai dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat sangat 

penting sekali karena berfungsi untuk mengatur tata kehidupan setiap anggota 

masyarakat sebagai makluk sosial. Oleh sebab itu nilai dan norma sosial harus 

dijunjung tinggi, dibina, dan dipertahankan sehingga keberadaannya tidak 

diremehkan dan terancam musnah. Untuk mempertahankan nilai dan norma dalam 
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masyarakat maka setiap individu  harus memahami kemudian melaksanakan dan 

mematuhinya, maka keteraturan dalam masyarakat akan terwujud dan perilaku 

manusia terkendali. Secara nyata nilai dan norma sosial berfungsi antara lain 

sebagai berikut: (1)Sebagai faktor pendorong, pemberi motivasi, (2) Sebagai 

petunjuk arah, (3) Sebagai alat pengawas, (4)  Sebagai alat solidaritas kelompok 

atau masyarakat, (5)  Sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya 

kelompok atau masyarakat. Dengan begitu pentingnya peranan nilai dan norma 

sosial dalam kehidupan bermasyarakat maka seharusnya hal ini tidak boleh 

diabaikan oleh orang tua untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak 

mereka sehingga bisa dimanfaatkan ketika mereka melakukan interaksi dengan 

orang lain baik di lingkungan keluarga atau dalam sosialisasi primer, maupun 

sosialisasi sekunder yang di lakukan individu di luar rumah. Pada anak usia dini 

secara normal pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat dibandingkan 

dengan orang dewasa. Sebab pada usia ini, 90% dari fisik otak anak sudah 

terbentuk. 

2.2.1.1. Nilai sosial                

           Nilai sosial menurut Clyde Kluckhohn, (dalam Marzali, 2004:94 ) 

mengatakan bahwa nilai bukanlah keinginan tetapi yang diinginkan. Keinginan 

bersifat individu, dimana setiap individu mempunyai keinginan yang berbeda 

dengan orang lain, sebaliknya yang diinginkan merupakan keinginan seseorang 

atau kelompok dengan memperhatikanapakah keinginannya tersebut sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, jika masyarakat 

menganggap menolong dan menghormati orang lain berguna, kegiatan tersebut 
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akan diterima sebagai sesuatu yang bernilai dan dianggap baik. Jadi pada dasarnya 

nilai terbentuk dari apa yang benar, pantas dan baik untuk dilakukan dan 

diperhatikan. Nilai juga mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan 

hidup bersama, yang artinya setiap obyek dihargai menurut fungsinya dalam 

kehidupan bermasyarakat yang bersangkutan. Misalnya orang tua mempunyai 

nilai sosial yang lebih tinggi dari anak, hal ini disebabkan oleh adanya fungsi 

orang tua dinilai lebih tinggi dari anaknya. Jadi nilai bersifat relative, artinya apa 

yang kita anggap benar belum tentu disebut nilai, karena benar tidaknya harus 

berdasarkan pada ukuran pandangan atau pendapat orang banyak. 

            Sedangkan menurut Soerjono soekamto ( 1994 ) mendefisikan nilai 

sebagai konsepsi  abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik 

dan apa yang dianggap buruk. Dengan demikian nilai sosial adalah nilai yang 

dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Kimball Young ( 

dalam Koentjaraningrat, 1990 ) merumuskan nilai sosial sebagai unsur-unsur yang 

abstrak dan sering tidak disadari tentang benar pentingnya. Prof . Dr. Notonegoro( 

dalam Ninik Sri Wahyuni dan Yusniati,2004: 92) membagi nilai dalam tiga jenis, 

yaitu (a) nilai material, (b) nilai vital, dan (c) nilai spiritual yang terdiri dari nilai 

keindahan, nilai kegamaan, nilai kebenaran dan nilai moral. 

2.2.1.2. Norma Sosial 

          Norma sosial merupakan ketentuan yang berisi perintah maupun larangan 

bersama. Norma bertujuan untuk mengatur  setiap tindakan warga masyarakat 

sehingga ketertiban dan keamanan dapat tercapai.  Menurut Robert M Z Lawang 

(dalam Ninik Sri Wahyuni dan Yusniati,2004: 96 ) mengatakan bahwa norma 
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adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan 

seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan akan dinilai oleh 

orang lain, dan norma ini merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung 

atau menolak perilaku seseorang. Jadi norma mengatur perilaku warga masyarakat 

sehari-hari. 

            Sedangkan norma sosial menurut Alvin L Bertran ( dalam 

Nurseno,2007:30) mendefinisikan norma sebagai suatu standar tingkah laku yang 

terdapat di dalam semua masyarakat. Namun menurut James W ( dalam Marimin 

Tri Pranoto, 2004:87 ) mendefinisikan norma sosial sebagai aturan atau pedoman 

sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap dan perbuatan yang boleh 

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Norma 

yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan yang mengikat yang berbeda-

beda, ada yang lemah dan ada yang kuat. Untuk membedakan kekuatan 

pengikatnya, norma dibedakan dalam empat pengertian yaitu norma cara (usage 

),norma kebiasaan ( folkways ), norma tata kelakuan, dan norma adat. Sedangkan 

dalam kehidupan sehari-hari terdapat lima macam norma pokok yaitu norma 

agama, norma kelaziman, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum 

yang merupakan norma resmi”. 

2.2.2 Pengetahuan 

Pengetahauan merupakan unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa 

seseorang manusia yang sadar dan secara nyata terkandung di dalam otaknya. 

Unsur pengetahuan seorang individu yang sadar meliputi seluruh penggambaran, 

persepsi, pengamatan, konsep, dan fantasi. Pengetahuan merupakan hasil 
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penggunaan pancaindera yang diperoleh berdasarkan fakta yang diterima dengan 

melihat dan mendengar sendiri, kemudian apa yang dilihat dan didengar itu 

diterima dengan pancaindera lalu diterima dan diolah oleh otak. Pengetahuan 

dapat diperoleh dari pengelaman-pengalaman dari keluarga atau hasil sosialisasi 

dari luar rumah. 

2.2.3. Media sosialisasi               

            Media atau agen sosialisasi (agen of socializitiom) Agen sosialisasi 

memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan kepribadian seorang 

individu. Agen sosialisasi ini terdiri atas empat kelompok yaitu : (a) Keluarga, 

yaitu lingkungan pertama yang dikenal oleh individu adalah keluarga, keluarga 

disebut juga agen sosialisasi primer. Makna penting keluarga sebagai agen 

sosialisasi primer bagi anak terletak pada pentingnya kemampuan yang diajarkan 

pada tahap ini, diantaranya mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan 

meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan kepribadian sesuai harapan 

kelompoknya. Beberapa hal yang diharapkan dari keluarga dalam menunjang 

proses sosialisasi adalah pertama mengusahakan agar anak selalu berdekatan 

dengan orang tuanya. Kedua memberikan pengawasan dan pengendalian yang 

wajar sehingga anak tidak tertekan, tetapi tidak juga merasa diabaiakan. Ketiga 

membantu anak untuk dapat menilai kepantasan sikap dan perilakunya sendiri. 

Keempet memperlakukan anak dengan baik, oleh karena itu tindak kekerasan 

fisik, psikologis, maupun sosial harus dihindari. Kelima memberikan teguran dan 

nasihat kepada anak jika anak melakukan kesalahan atau kekeliruan, serta 

menunjukkan dan mengarahkan mereka agar menjadi anggota masyarakat yang 
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baik. (b) Kelompok Teman Sebaya ( Peer Group), pada usia remaja, individu 

biasanya mulai menarik diri dari lingkungan keluarga dan mengembangkan 

kedekatan yang lebih intens dengan kelompok taman sebaya. Demikian penting 

pengaruhnya kelompok sebaya sehingga sering remaja lebih memedulikan hal 

yang dikatakan maupun yang diperbuat kawan sebayanya, daripada nasihat 

maupun bimbingan orangtua. Dalam hal ini, nyaris semua hal akan dilakukan oleh 

remaja agar bisa diterima dalam lingkungan pergaulan kelompok sebayanya. 

Peranan positif kelompok teman sebaya bagi perkembangan kepribadian remaja 

sebagai berikut pertama rasa aman dan rasa dianggap penting dalam kelompok 

akan sangat berguna bagi perkembangan jiwa anak. Kedua perkembangan 

kemandirian remaja tumbuh dengan baik dalam kelompok persahabatan. Ketiga 

remaja mendapatkan tempat yang baik bagi penyaluran rasa kecewa, takut, 

khawatir, dan gembira yang sulit diungkapkan dalam lingkungan keluarga, 

keempat melalui interaksi dan kelompok remaja dapat mengembangkan berbagai 

ketrampilan sosial (sosial skills) yang sangat dibutuhkan kelak, Kelima pada 

umumnya persahabatan mampu mendorong remaja bersikap lebih dewasa. 

Di sisi lain, kelompok sebaya dapat menyebabkan remaja menjadi sangat 

rentan terhadap pengaruh negatif. Jika kelompok sebaya adalah geng yang gemar 

melakukan tindak kekerasan, remaja akan berperilaku serupa. Di dalam 

masyarakat, kelompok teman sebaya dapat berbentuk chums, cliquer, crowds, dan 

kelompok terorganisasi. Chums adalah kelompok yang terdiri atas dua atau tiga 

sahabat karib. Pada umumnya anggota kelompok ini mempunyai kesamaan dalam 

hal jenis kelamin, bakat, minat, dan kemampuan. Cliquers adalah kelompok yang 

terdiri atas empat sampai lima orang sahabat karib yang mempunyai kesamaan 
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dalam hal jenis kelamin, minat, kemauan, dan kemampuan. Merupakan kelompok 

gabungan dari beberapa sahabat karib. Crowds adalah kelompok teman sebaya 

yang terdiri atas banyak remaja yang memiliki minat sama. Pada umumnya 

mereka juga anggota clums dan cliquers oleh karena jumlah anggotanya banyak 

sering terjadi ketegangan emosional diantara mereka yaitu kelompok terorganisasi 

yakni kelompok yang sengaja dibentuk dan direncanakan oleh orang dewasa. 

Misal kelompok pecinta alam, kelompok belajar, pramuka, dan seterusnya. 

Kelompok tersebut dikelola melalui lembaga formal dengan aturan-aturan 

sistematis dan dipatuhi anggotanya. (c) Sekolah, sejatinya berperan melaksanakan 

pembelajaran dan proses sosialisasi dengan mengacu pada empat pilar pendidikan 

universal, yaitu belajar mengetahui (learning to know), belajar melakukan 

(learning to do), belajar menjadi diri sendiri (learning to be), dan belajar hidup 

dalam kebersamaan (learning to live together). Dengan demikian, sekolah 

diharapkan mampu melahirkan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki 

kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ). sekolah dituntut 

menggunakan pendekatan metode pembelajaran berbasis pengenalan kepribadian 

sejati, kecakapan mendidik, kemampuan membuka, menata serta memanfaatkan 

kebeningan hati nurani. Tujuannya tidak lain agar sekolah menjadi tempat 

menyenangkan yang akan selalu dinantikan. Hal ini karena peserta didik dapat 

berinteraksi dan berbagi rasa dengan guru maupun kawan sebaya tanpa merasa 

takut akan memperoleh celaan atau perlakuan kasar. (d) Media Masa, yang terdiri 

dari media cetak dan media elektronik. Besarnya pengaruh media tergantung pada 

kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Namun demikian, dewasa ini 
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media massa mempunyai potensi mempengaruhi, mengubah, bahkan membentuk 

ulang berbagai aspek dari kehidupan masyarakat.  

Sedangkan tujuan dan karakteristik sosialisasi mempunyai empat tujuan 

pokok antara lain : (a) Memberikan keterampilan yang dibutuhkan seseorang 

dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat. (b) Menanamkan nilai-nilai dan 

kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat. (c) Mengembangkan kemampuan 

seseorang untuk berbicara atau berkomunikasi dengan baik. (d) Mengembangkan 

kemampuan seseorang mengendalikan dirinya sesuai dengan fungsinya sebagai 

bagian dari masyarakat. 

Adapun karasteristik umum  proses sosialisasi sebagai berikut : (a) 

Sosialisasi merupakan suatu proses yang bersifat aktif, (b) Merupakan  proses 

belajar dan penyesuaian diri. (d) Berlangsung secara bertahap, perlahan namun 

pasti, dan berkesinambungan. (e) Melalui sosialisasi, individu akan dapat 

menyesuaikan perilaku yang diharapkan dan dianggap baik oleh masyarakat. 

2.2.4. Fungsi Keluarga 

          Keluarga adalah suatu lembaga yang terkecil dari masyarakat yang terdiri 

ayah, ibu dan anak. Keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

mendidik anak-anaknya, Sehingga orang tua tidak boleh menganggap bahwa 

pendidikan anak hanyalah tanggung jawab sekolah. Orang tua sebagai lingkungan 

pertama dan utama dimana anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan yang 

tertua, artinya disinilah dimulai suatu proses pendidikan.  Sehingga orang tua 

berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Lingkungan keluarga juga 

dikatakan lingkungan yang paling utama, karena sebagian besar kehidupan anak 
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di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah 

dalam keluarga.  

Menurut Hasbullah (1997), dalam tulisannya tentang dasar-dasar ilmu 

pendidikan, bahwa keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa 

fungsi yaitu fungsi dalam perkembangan kepribadian anak  dan mendidik anak di 

rumah serta fungsi keluarga/orang tua dalam mendukung pendidikan di sekolah. 

Fungsi keluarga dalam pembentukan kepribadian dan mendidik anak di rumah 

antara lain: (a) Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak (b) Menjamin 

kehidupan emosional anak (c) Menanamkan dasar pendidikan moral anak (d) 

Memberikan dasar pendidikan sosial (e) Meletakan dasar-dasar pendidikan agama 

(f) Bertanggung jawab dalam memotivasi dan mendorong keberhasilan anak. 

Adapun dalam pemberian pendidikan primer  yakni pendidikan yang 

diberikan oleh keluarga kepada anak-anak berupa pemberian nilai dan norma 

sosial yang nantinya oleh anak dipakai bekal dalam melakukan interaksi dan 

sosialisasi dengan teman sebayanya ataupun di lingkungan masyarkat. Sedangkan 

dalam pemberian nilai dan norma sosial ini masing-masing keluarga memiliki 

pola yang berbeda-beda, antar lain : (a) Otoriter ( authoritarian ) gaya penerapan 

anak model ini menerapkan aturan orang tua selalu benar. Anak harus selalu 

mematuhi apapun yang dikatakan maupun yang disarankan oleh orang tuanya, 

semua urusan anak diatur oleh orang tua. (b) Egaliter ( authoritative ) gaya 

pengasuhan dimana orang tua membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi 

oleh anak, tapi anak juga memiliki kesempatan untuk berpendapat. Orang tua 

mendengarkan kemauan anak dan mencari solusi untuk disepakati bersama. (c) 
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Tidak terlibat ( neglect ) pada gaya pengasuhan ini, orang tua cenderung cuek, 

tidak begitu peduli dengan pengasuhan anak, orang tua seolah tidak mempunyai 

waktu untuk mendidik anak atau sekedar memperhatikan hal-hal sepele anaknya. 

Segala sesuatu dipercayakan kepada orang lain begitu saja tanpa kendali darinya. 

(d) Permisif, pola asuh cara ini benar-benar sangat longgar. Anak-anak diberi 

kebebasan untuk melakukan apa saja dan orang tua hampir tidak melakukan 

pengawasan terhadap mereka. (e) Ekstra Paranoid, gaya pendidik anaknya yang 

berlebihan dengan keadaannya di luar rumah sehingga anak selalu diawasi dan 

dikontrol secara ketat bahkan tidak boleh melakukan hal-hal yang dirasa oleh 

orang tua membahayakan secara fisik maupun psikologis. (f) Demokratis, pola 

demokratis agak lebih longgar dari otoriter, dan ini sangat bagus untuk 

membentuk pribadi seorang anak agar tumbuh menjadi anak yang baik. Jenis pola 

ini sangat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak. Mereka diberi 

kebebasan dan tapi tidak bersifat mutlak. Peran orang tua masih tetap tinggi 

sehingga anakpun tidak kebablasan dalam bertindak. 

2.2.5. Peran  

            Menurut  Soerjono Soekamto (dalam memperkenalkan Sosiologi, 

1983:212-213) bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan ( 

status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan peranan yang melekat 

pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

kemasyarakatan, yang merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu 

pada organisasi masyarakat ( yaitu social-position)  merupakan unsur statis yang 
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menunjukan tempat individu pada anggota masyarakat. Peranan lebih menunjuk 

pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai proses. Jadi seseorang menduduki 

suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mencakup 

tiga hal antara lain : (a) Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan 

dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat. (b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang 

dapat dilakukan individu dalam masyarakat dalam suatu organisasi. (c) Peranan 

juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting   struktur sosial 

masyarakat.  

               Sedangkan Peran menurut Paul B Horton dan Chester L Hunt ( dalam 

terjemahan Amiduddin ram Dan Tita Sobari Sosiologi I cetakan ke empat, 1996-

1999) mengatakan bahwa setiap orang harus belajar mengisi peran sebagai anak, 

pelajar,  mungkin suami atau istri, orang tua, pegawai, anggota atau petugas 

organisasi dan sebagainya. Mempelajari peran sekurang-kurangnya melibatkan 

dua aspek yaitu : (1) Kita harus belajar untuk melaksanakan kewajiban dan 

menuntut hak-hak suatu peran. (2) Kita harus memiliki sikap , perasaan dan 

harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut” 

2.2.6. Peran Orang Tua 

          Orang tua  adalah sebagai teladan ( role model ) yang pertama bagi anak-

anaknya dalam pembentukan kepribadian, begitu juga anak secara tidak sadar 

mereka akan terpengaruh oleh perilaku orang tuanya. Sehingga sebelum 

memberikan nilai-nilai agama dan akhlak kepada anak-anaknya orang tua 



 

29 
 

terutama seorang ibu harus memberikan teladan berupa sikap, tingkah laku, 

perkataan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa anak usia dini ini merupakan 

masa yang disebut dengan the golden age, seorang anak mempunyai potensi yang 

sangat besar untuk berkembang. Melihat keadaan perkembangan anak yang 

sedemikian hebatnya, maka pada masa usia dini sangat tepat sekali untuk 

membangun kecerdasan anak. Salah satunya yaitu dengan melalui mindset. 

Karena mindset merupakan titik utama yang dapat membentuk dan menentukan 

karakter anak. Dalam teori mindset, gelombang otak seorang anak merupakan 

gelombang otak alfa-tetha ( alfa-tetha brain wave ). Apapun yang dikatakan oleh 

ibunya akan diterima pikiran sadar ( conscious mind ) kemudian akan langsung 

mengendap dalam pikiran bawah sadar ( subconcious mind ) dan pada gilirannya 

akan menentukan perilaku anak tersebut ketika menjadi dewasa. Maka peran 

orang tua  ketika mengasuh seorang anak sangat besar dalam proses pembelajaran 

bagi si anak.  Orang tua terutama ibu memberikan fundamen bagi kepribadian 

seorang anak dan karenanya ikut menentukan kemampuan belajar seorang anak. 

Bahkan sudah umum diketahui bahwa konon seorang bayi sudah terlibat dalam 

proses pembelajaran dengan ibunya sejak dalam kandungan yang kita sebut 

dengan pendidikan prenatal. Menurut penelitian seorang ibu yang sudah hamil tua 

ketika sering mendengarkan musik klasik dari Mozart atau Bethoven anaknya 

akan menjadi cerdas. Penelitian menunjukkan ketika seorang ibu hamil sedang 

gelisah, bayinya juga ikut gelisah. Apa yang dimakan ibunya juga dirasakan oleh 

bayinya. Hal ini bisa juga dilakukan secara tradisional yakni gambaran perilaku 

ibu ketika hamil itu juga merupakan pendidikan prenatal. Maka dapat dikatakan 
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pembelajaran seorang anak sudah dimulai ketika dalam kandungan yang disebut 

dengan pendidikan prenatal. 

Maka tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa keberhasilan seseorang 

sangat ditentukan oleh peran ibu dalam kehidupannya, terutama proses belajar 

pada waktu kecil. Apalagi keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh “ 

intelectual quotient” tetapi juga “ emotional quotient ” dan “ spiritual quotient”. 

Keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh intelektualitasnya tetapi juga 

emosi dan spiritualitasnya. Maka ESQ seseorang sangat ditentukan bagaimana 

ketika kecil dirinya diperlakukan oleh ibunya. Kasih sayang, kepedulian dan 

dorongan seorang ibu akan menempa karakter dan perilaku seseorang yang pada 

gilirannya akan menentukan sukses seseorang.  Maka sebagaimana dikatakan oleh 

Evelyn Vaugh “Watch your habits for they becomes your character develop your 

character for it becomes your destiny”. Yang artinya perhatikan kebiasaanmu, 

karena itu menjadi karaktermu.  Dan bangunlah karaktermu, karena itu akan 

menentukan masa depanmu. Dalam pembentukan karakter pada awalnya 

ditentukan oleh peran seorang ibu. Jadi keyakinan, pemikiran, ucapan, perilaku, 

kebiasaan dan nilai-nilai yang dilakukan orang tua sangat berpengaruh dalam 

membentuk kepribadian anaknya. Dengan demikian akan terjadi hal yang 

sebaliknya apabila dengan kesibukan ibu yang tinggi di luar rumah maka anak 

tidak mendapatkan teladan, sehingga anak melangkah tidak tahu arah mana yang 

baik dan mana yang buruk. 

2.2.7. Perilaku Remaja 

Remaja adalah masa untuk tumbuh dewasa, bergerak dari 

ketidakmatangan masa kanak-kanak menuju kematangan masa dewasa, sebagai 
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persiapan untuk masa depan.  Menurut Steinberg (1993:3 ) masa remaja 

merupakan masa transisi yang meliputi transisi biologis, psikologis, sosial dan 

ekonomi.  

 Hurlock (2004:209) mengemukakan bahwa semua tugas 

perkembangannya pada masa remaja dipusatkan pada penanggulangan sikap dan 

pola perilaku kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan-persiapan untuk 

menghadapi masa dewasa. Pada masa ini merupakan masa yang sangat rawan 

dalam perilaku remaja, karena banyak mendapatkan pengaruh dari teman sebaya 

dan lingkungannya. Kadang-kadang pada masa ini walau sejak kecil anak 

diberikan kebiasaan-kebiasaan untuk disiplin menerapkan nilai, norma dan 

kebiasaan positif, tetapi sangat tidak menutup kemungkinan remaja bisa berubah 

sikap bahkan sebaliknya. Oleh sebab itu pada masa transisi ini yaitu masa remaja 

sangat diperlukan peran orang tua untuk selalu memantau dan mendampingi 

putra-putrinya, karena pada masa ini remaja penuh dengan problematika hidup. 

2.3.  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan gambaran yang jelas seperti bagan riset 

desain guna menjelaskan penelitian seperti ini : 
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Gambar 2.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.Jenis Penelitian 

Berdasarkan penelitian pokok masalah yang diteliti, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian 

kualitatif mempunyai katakteristik pokok yaitu mementingkan makna , konteks 

dimana proses penelitian lebih bersifat siklus. Dengan demikian mengumpulkan 

data dan analisis berlangsung secara simultan, lebih mementingkan kedalaman 

dari pada keluasan penelitian. 

3.2.Fokus Penelitian  

Adapun fokus penelitian yang diteliti adalah keluarga yang meliputi : 

1. Model Sosialisasi Nilai dan Norma Dalam Keluarga Di Kalangan Siswa 

Berprestai di SMA Negeri 3 Jombang 

Proses sosialisasi nilai dan norma yang dilakukan oleh keluarga sehingga anak 

bisa meraih prestasi mulai sekolah tingkat dasar sampai dengan sekolah 

menengah atas   di SMA Negeri 3 Jombang adalah mengkombinasikan model 

sosialisasi sesuai dengan usia anak, dalam hal ini orang tua memberikan 

model sosialisasi Otoriter (authoritarian ) pada tahap persiapan, karena 

sepenuhnya anak belum mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik 

sehingga anak menerapkan dan mematuhi aturan orang tua dan  semua urusan 

anak diatur oleh orang tua.  Kemudian pada tahap meniru, orang tua 
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memberikan pendidikan secara Egaliter ( authoritative ) yaitu orang tua 

membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh anak, tapi anak juga 

memiliki kesempatan untuk berpendapat.  Sedangkan pada tahap siap 

bertindak  dan tahap penerimaan norma kolektif, diberikan sosialisasi secara 

demokratis, karena pola demokratis agak lebih longgar dari otoriter, dan ini 

sangat bagus untuk membentuk pribadi seorang anak agar tumbuh menjadi 

anak yang baik. Jenis pola ini sangat memperhatikan kepentingan dan 

kebutuhan anak. Mereka diberi kebebasan dan tapi tidak bersifat mutlak. 

Peran orang tua masih tetap tinggi sehingga anakpun tidak kebablasan dalam 

bertindak. 

2. Media sosialisasi  keluarga siswa berprestasi  SMA Negeri 3 Jombang 

Keluarga adalah media sosialisasi primer yang sangat penting peranannya bagi 

anak, karena anak di lahirkan pertama kali adalah dalam keluarga. Mereka 

belum tahu apa-apa, mana yang baik dan mana yang tidak baik, hal ini 

ditangkap baik oleh orang tua, sehingga mereka bisa memberikan fungsi 

keluarga kepada putra-putrinya dengan sebaik-baiknya. 

3. Fungsi keluarga,  

Keluarga mempunyai fungsi yang sangat besar sekali dalam mendidik anak-

anak. Keluarga mempunyai fungsi antara lain 1) Sebagai pengalaman pertama 

masa kanak-kanak (2) Menjamin kehidupan emosional anak (3) Menanamkan 

dasar pendidikan moral anak (3) Memberikan dasar pendidikan sosial (4) 

Meletakan dasar-dasar pendidikan agama (5) Bertanggung jawab dalam 

memotivasi dan mendorong keberhasilan anak”.  
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4. Peran orang Tua  

Orang tua mempunyai peran yang sangat besar sekali dalam membimbing, 

mengarahkan, mengajak dan mendidik anak-anaknya untuk melakukan segala 

sesuatu yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. Dalam hal ini orang tua 

sebagai role mode dengan menekankan penerapkan norma-norma agama sejak 

kecil sebagai landasan hidup mereka dan kedisiplinan. Dalam hal ini Ibu 

mempunyai peran yang sangat penting sekali, karena ibu kewajiban utamanya 

adalah sebagai Ibu rumah tangga sehingga tugas utamanya adalah mendidik 

anak-anak dan tugas utama Ayah adalah mencari nafkah untuk keluarga 

dengan demikian seorang Ayah banyak melakukan kegiatan di luar rumah. 

5. Peran Orang-Orang Terdekat Dalam Keluarga 

Selain orang tua terutama Ibu sangat memegang peranan penting  dalam  

memberikan pendidikan pada anak-anaknya, orang- orang terdekat dalam 

keluarga juga sangat besar dalam membentuk perilaku anak karena setiap hari 

mereka selalu melakukan sosialisasi bersama anggota keluarga misalnya 

dengan saudara atau pembantu rumah tangga mereka. Maka sangat tidak 

menutup kemungkinan apa bila anak-anak melakukan peniruan baik itu 

imitasi maupun identifikasi.  

6. Perilaku remaja 

Dengan adanya pemberian model sosialisasi primer yang tepat, landasan 

agama yang diberikan sejak kecil beserta penerapannya yang kemudian 

disertai dengan penerapan nilai dan norma sesuai dengan keinginan 



 

36 
 

masyarakat, serta dibiasakan hidup dengan disiplin maka anak bisa meraih 

prestasi sesuai dengan cita-cita mereka, menjadi anak yang mengerti etika, 

sopan santun, menghormati orang lain, berpikiran dewasa dan taat 

melaksanakan agama. 

3.3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dengan judul “Model Sosialisasi Nilai dan Norma Dalam 

Keluarga Di Kalangan Siswa Berprestai’’ lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah 

di SMA Negeri 3 Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur  

yang tepatnya berada di Jalan Dr Soetomo No 75 Jombang Kecamatan Jombang 

Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur. 

3.4.  Subyek dan Informen Penelitian  

3.4.1. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian dengan judul “ Model Sosialisasi Nilai dan Norma 

Dalam Keluarga Di Kalangan Siswa Berprestai ’’ adalah : 

1. Siswa SMA Negeri 3 Jombang yang berprestasi  

2. Orang tua dari siswa SMA Negeri Jombang yang berprestasi. 

 

3.4.2. Informen Penelitian  

Sedangkan sebagai informen untuk mencari data-data sekunder sebagai 

penyempurna penelitian ini adalah : 

1. Dewan guru SMA Negeri 3 Jombang 
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2. Bimbingan konseling SMA Negeri 3 Jombang yang dalam hal ini 

memberikan  

     data-data prestasi siswa SMA Negeri 3 Jombang        

      3. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum SMA Negeri 3 Jombang yang telah  

           memberikan data gambaran secara umum tentang SMA Negeri 3 Jombang 

3.5. Teknik Pemgumpulan Data  

Dalam penelitian yang berjudul “Model Sosialisasi Nilai dan Norma 

Dalam Keluarga Di Kalangan Siswa Berprestai ” peneliti menggunakan Metode : 

1. Wawancara, peneliti  melakukan wawancara mendalam kepada murid-

murid SMA Negeri 3 Jombang yang berprestasi dalam hal ini adalah 

pemegang peran dalam penelitian ini seperti yang tertera dalam judul di 

atas, dan Orang tua siswa-siswi SMA Negeri 3 Jombang yang berprestasi, 

yang mendidik anak-anaknya dengan memberikan nilai dan norma dengan 

baik terutama norma agama sejak kecil. 

2. Dokumentasi, sebagai data penunjang yang dapat kita lihat secara 

langsung sehingga hal ini peneliti dan pembaca bisa menarik kesimpulan 

dari seberapa besar siswa-siswi SMA Negeri 3 Jombang yang berpretasi. 

Untuk melengkapi data-data yang peneliti peroleh secara langsung, 

peneliti juga melengakapinya dengan data-data siswa  berpretasi di SMA 

Negeri 3 Jombang dari wali kelas, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, 

dan dewan guru bimbingan konseling. 
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3. Observasi, selain melakukan wawancara untuk melihat keadaan yang ada 

di lapangan maka peneliti terjun ke lapangan dengan melihat keadaan 

nyata yang terjadi pada responden. Dalam hal ini peneliti sebagai tenaga 

pengajar di SMA Negeri 3 Jombang.  

3.6. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kualitatif, hubungan antara penelitian dan yang diteliti 

adalah bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan ( Moleong, 2009 ), sehingga 

memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang selanjutnya dianalisis. Dalam 

hubungan dengan pendekatan kualitatif, dan dianalisis secara diskriptif yang 

membuat peneliti mencari data, menyimpulkan data tanpa harus menunggu 

terkumpulnya data ( Sonhaji KH,1999 ) 

 Menurut Sugiono  (2011:279) dijelaskan bahwa triangulasi dalam 

menganalisis data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 

 

1. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi untuk menguji kredebilitas yang dilakukan dengan cara 

mengecek yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian yang 

berjudul model sosialisasi nilai dan norma dalam keluarga dikalangan siswa 

berpretasi SMA Negeri 3 Jombnag  ini untuk menguji kreadibilitas model 

sosialisasi anak berprestasi dilakukan pada orang tua laki-laki, orang tua 
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perempuan dan anak yang bersangkutan. Data yang peneliti dari tiga sumber 

tersebut didiskripsikan, dikategorikan, mana yang mempunyai cara yang sama dan 

yang berbeda dalam memberikan sosialisasi keluarga dari tiga sumber data 

tersebut. Data kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan. Selanjutnya dimintakan kesepakatan kepada ketiga sumber data 

tersebut. 

Dalam uji triangulasi ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu 

untuk menguji kredebilitas model sosialisasi anak berprestasi dilakukan 

wawancara pada  anak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah siswa yang 

mempunyai prestasi di SMA Negeri 3 Jombnag, orang tua laki-laki, dan  orang 

tua perempua.  Kemudian dari ketiga sumber data tersebut di bedakan mana 

pandangan yang sama  dan mana pendapat yang berbeda kemudian , 

dikategorikan, dan didiskriminasikan dalam bentuk narasi yang kemudian 

disimpulkan dalam bentuk laporan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1.1. Kondisi SMA Negeri 3 Jombang 

SMA Negeri 3 Jombang  adalah Sekolah yang lokasinya berada di dalam kota Jombang 
dan merupakan  SMA favorit yang jumlah peminatnya untuk bisa diterima sebagai siswa 
sangat luar biasa. Tidak hanya siswanya saja yang berminat untuk bisa diterima  di SMA 
Negeri 3 Jombang tetapi para orang tuapun sangat antusias agar anaknya bisa diterima 
di SMA Negeri 3 Jombang. Keinginan yang sangat besar baik yang berasal dari anak itu 
sendiri maupun orang tua disebabkan karena antara input dan output terjadi perubahan 
yang melonjak apa lagi banyaknya siswa lulusan SMA Negeri 3 diterima di perguruan 
tinggi Favorit. Perlu diketahui bahwa siswa-siswi SMA Negeri 3 Jombang mayoritas dari 
kalangan ekonomi menengah ke bawah sehingga banyak yang diterima di perguruan 
tinggi negeri dengan jalur bidik misi. Hal itulah salah satu penyebabnya selain memang 
proses di dalam kegiatan belajar mengajar yang dipercaya oleh masyarakat untuk 
mendidik anak-anaknya.  

4.1.2. Luas dan Batas Lokasi SMA Negeri 3 Jombang 

SMA Negeri 3 Jombang berdiri pada tgl 9 September 1991 yang mempunyai luas tanah 
5,9 Ha yang tepatnya berada di Jalan Dr Soetomo No. 75 desa Jombatan  kecamatan 
Jombang di Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur yang lokasinya berbatasan dengan 
: 

1. Sebelah timur berbatasan dengan makam penduduk desa Jombatan 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan kantor Kecamatan Jombang 

3. Sebelah barat berbatasan dengan STIKES Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jombang. 

4. Dan sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk desa Jombatan. 

SMA Negeri 3 Jombang merupakan SMA peralihan dari Sekolah Pendidikan Guru Negeri 
( SPGN) Jombang, SMP Negeri 1 Jombang dan SMEP ( Sekolah Menengah Ekonomi 
Pertama ) Negeri Jombang yang sebelumnya merupakan rumah sakit Belanda ketika 
pemerintahan Hindia Belanda. 

Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 3 Jombang adalah sekolah yang mempunyai tiga 
ragam jenis kelas yaitu kelas regular, kelas olahraga, dan kelas akselerasi. Namun mulai 
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tahun ajaran 2010/2011 dengan diberlakukannya peraturan baru, bahwa semua sekolah 
bisa menampung siswa-siswa yang berprestasi di bidang olahraga dan seni dengan 
ketentuan yang berbeda dalam penerimaan masuknya sebagai calon siswa sehingga 
kelas khusus olahraga di SMA Negeri 3 Jombang tidak lagi di khususkan kelasnya namun 
dicampur menjadi satu dengan anak-anak yang penerimaan masuknya secara regular 
menjadi kelas regular. Dalam mengukir prestasinya mulai tahun 1991 sampai dengan 
tahun 2013 SMA Negeri 3 Jombang banyak mendapatkan penghargaan dari kabupaten,  
Propinsi, maupun tingkat Nasional  antara lain  bisa di lihat pada tabel 4.1 terlampir : 

 

4.1.3.Daftar Piagam Penghargaan Sekolah 

Tabel 4.1 

Daftar Piagam Penghargaan Sekolah 

NO NAMA KEGIATAN LINGKUP RANGKING/ 
KATEGORI 

TAHUN 

1 Akreditasi Sekolah Provinsi Peringkat B 2005 

2 Fragmen Budi Pekerti Provinsi Juara I 2006 

3 Fragmen Budi Pekerti Provinsi Juara I 2007 

4 Fragmen Budi Pekerti Provinsi Juara I 2008 

5 Akreditasi Sekolah Provinsi Peringkat B 2008 

6 Fragmen Budi Pekerti Provinsi Juara I 2009 

7 Karate (Piala Dinas Pend) Kabupaten Juara Umum 2009 

8 Karate (Piala Gubernur) Provinsi Juara Umum 2009 

9 Lomba Defile  Kabupaten Juara I 2009 
 

10 Karnaval Kabupaten Juara Harapan II 2009 

11 Akreditasi sekolah Provinsi Peringkat A 2009 

12 Lomba Sekolah Adiwiyata Kabupaten Nominasi 2010 

13 Lomba Kebersihan dan 
Keindahan Lingkungan 

Kabupaten Juara III 2010 

14 Renang(Piala Bupati) Kabupaten Juara Umum 2010 

15 Fragmen Budi Pekerti Provinsi Juara I 2010 

16 Atletik (Piala Bupati) Kabupaten Juara Umum 2010 

17 Lomba Komposting Kabupaten Juara II 2010 

18 Lomba Ludruk Pelajar Provinsi Juara Umum 2010 
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19 Akreditasi Sekolah  Provinsi  Peringkat A 2010 

20 Teater Remaja Nasional Juara Umum 2010 

21 Lomba Lingkungan Sekolah 
Sehat (LLSS) 

Kabupaten Harapan II 2011 

22 Akreditasi Sekolah Provinsi Peringkat A 2011 

23 Lomba sekolah adiwiyata Jawa Timur Tingkat Provinsi 2012 

24 Lomba sekolah adiwiyata Nasional  Nominasi  2012 

Sumber Data   :  Kurikulum SMA Negeri 3 Jombang. 

4.1.4 Jumlah Siswa SMA Negeri 3 Jombang 

Jumlah siswa SMA Negeri 3 Jombang dengan berjalannya waktu apabila dilihat dari 
mulai berdirinya SMA Negeri 3 Jombang pada tahun 1991 kian bertambah lokalnya 
menjadi sembilan  lokal setiap tahun penerimaan yakni yang terdiri dari kelas regular 
dan kelas akselerasi. Delapan ratus tiga puluh sembilan siswa. 

Tabel 4.2 

Jumlah Siswa SMA Negeri 3 Jombang 

 
NO 

 
KELAS 

 
LAKI-LAKI 

 
PEREMPUAN 

 
JUMLAH 

 
1 X 89 161 250 
2 XI IPA 68 98 166 
3 XI IPS 58 54 112 
4 XI BAHASA          8           6       14 
5 XII IPA 57 115 172 
6 XII IPS 58          63 121 
 JUMLAH 338 497 839 

Sumber Data   :  Kurikulum SMA Negeri 3 Jombang. 

4.1.5. Jumlah Siswa Berdasarkan Pemeluk Agama 

Jombang adalah kota santri, banyak pondok pesantren berdiri di sana sehingga tak 
heran kalau penduduknya mayoritas beragama Islam. Begitu juga siswa SMA Negeri 3 
Jombang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya gambaran 
pemeluk agama pada SMA Negeri 3 Jombang pada tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 

Jumlah Siswa Berdasarkan Pemeluk Agama 

 
NO 

 
KELAS 

 
ISLAM 

 
KRISTEN 

 
KATHOLIK 

 
HINDU 

 
1 X 244 6 0 0 
2 XI IPA 158 7 0 0 
3 XI IPS 109 2 1 0 
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4 XI BHS 14 0 0 0 
5 XII IPA 166 4 1 1 
6 XII IPS 117 4 0 0 
 JUMLAH 809 23 2 1 

Sumber Data   :  Kurikulum SMA Negeri 3 Jombang. 

4.1.6.  Tingkat Kecerdasan Siswa Dilihat dari Inputnya 

Apabila di lihat dari Input siswa SMA Negeri 3 Jombang tidak begitu memuaskan seperti 
sekolah-sekolah Favorit pada umumnya, hal ini disebabkan  ketika pendaftaran hari 
terakhir banyak calon siswa dan orang tua kebingungan dan ketakutan  tidak diterima 
dengan danem yang pas-pasan sehingga pada hari terakhir dan detik-detik waktu yang 
terakhir banyak yang danemnya diambil untuk didaftarkan pada sekolah yang 
standarnya dibawa SMA Negeri 3 Jombang. Hal inilah yang menyebabkan Input SMA 

Negeri 3 Jombang sedikit rendah pada beberapa siswa. Pada penerimaan siswa baru di 
SMA Negeri 3 terdapat dua jalur yaitu jalur umum dan jalur KSM( keluarga sangat miskin 
) serta KM (keluarga miskin), sedangkan untuk kelasnya terdiri dari kelas akselerasi dan 
kelas regular. Adapun untuk memperjelas gambaran tentang input jalur umum dan jalur 
KSM( keluarga sangat miskin ) serta KM (keluarga miskin) adalah sebagai berikut : 

Table 4.4 

Tingkat Kecerdasan siswa dilihat dari Inputnya 
 

 

NO 

 

UN+TPA+PRESTASI 

 

LAKI-LAKI 

 

PEREMPUAN 

 

 JUMLAH 

 

1 61-65 2 9 11 
2 66-70 12 11 23 
3 71-75 61 47 108 
4 76-80 22 78 100 
 JUMLAH 97 135 242 

Sumber Data   :  Kurikulum SMA Negeri 3 Jombang. 

4.1.7. Tingkat Kecerdasan Siswa dilihat dari bidang Akademik 

Bagus dan tidaknya kualitas sekolah, ditentukan dari hasil akhir ( output ) dan jumlah 
banyak dan tidaknya siswa yang diterima diperguruan tinggi Negeri. Berikut ini penulis 
cantumkan tabel tingkat kecerdasan siswa dilihat dari output dan banyaknya siswa yang 
diterima di perguruan tinggi negeri.untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat pada table 
4.5 yang terlampir. 

Tabel 4.5 

Tingkat kecerdasan siswa dilihat dari output 
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Program IPA 

 
KETERANGAN 

 

 
BI 

 
BING 

 
MAT 

 
FIS 

 
KIM 

 
BIO 

Rata-rata 8,85 8,23 9,37 9,02 9,42 9,44 
Nilai terendah 7,20 4.20 8.25 7,50 7,75 8,00 
Nilai tertinggi 9.80 9,60 9,75 10,00 9,75 10,00 
klasifikasi A A A A A A 

Sumber Data :  BP SMA Negeri 3 Jombang 

Tabel 4.6 

Tingkat kecerdasan siswa dilihat dari output 

Program IPS 

 
KETERANGAN 

 

 
BI 

 
BING 

 
MAT 

 
FIS 

 
KIM 

 
BIO 

Rata-rata 8,82 7.79 9,41 8,64 9,19 8,04 
 

Nilai terendah 6,60 6.40 7,75 4.75 8,10 7,80 
 

Nilai tertinggi 10,00 9,40 10,00 9,75 10,00 9,60 
 

klasifikasi A A A A A A 
 

Sumber Data :  BP SMA Negeri 3 Jombang 

Tabel 4.7 

Tingkat kecerdasan siswa dilihat nilai Danem dari 

Peringkat Kabupaten 

 
NO 

 
PROGRAM 

 
JUMLAH NILAI 

 
PERINKAT 

 
 

1. IPA 57,95 
57,40 
57,15 
57,15 

1 
2 
4 
5 
 

2 IPS 56,10 
55,70 
55,50 
55,50 

3 
6 
8 
9 
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Sumber Data :  BP SMA Negeri 3 Jombang 

Walaupun SMA Negeri 3 Jombang merupakan sekolah yang baru berdiri sejak tahun 
1991, tetapi masalah prestasi tidak mau kalah dengan SMA Negeri yang lain dalam kota 
Jombang yang berdiri jauh lebih lama. Prestasi siswa-siswi SMA Negeri 3 Jombang yang 
merupakan delapan  siswa dari peringkat sepuluh besar di Kabupaten Jombang dilihat 
dari hasil Ujian Nasional. 

 

Tabel 4.8 

Tingkat kecerdasan siswa dilihat dari 

Jumlah siswa diterima di PTN 

 
NO 

 
PTN 

 
UNDANGAN 

 
TULIS 

 
JUMLAH 

 
1 UI 3 - 3 
2 UIN 1 1 2 
3 UNESA 9 5 14 
4 UGM 2 5 7 
5 UB 19 17 36 
6 ITS 13 8 21 
7 STT TELKOM  - 3 3 
18 UM 3 9 12 
19 IPB - 2 2 
20 UNEJ 3 3 6 
21 ITB 1 3 4 
22 PENS 2 - 2 
23 UNS 1 1 2 
24 STIS - 2 2 
25 UNDIP 1 - 1 
26 UNSUOD 2 1 3 
 JUMLAH 60 60 120 
Sumber Data :  BP SMA Negeri 3 Jombang 

Di bidang non akademik siswa-siswi SMA Negeri 3 juga sering berpartisipasi untuk 
mengikuti olimpiade dan sejenisnya. Untuk kemampuan dan prestasi siswa bisa dilihat 
dari tabel berikut ini :    

Table 4.9 

               Tingkat Kecerdasan Siswa dilihat dari  Prestasi 

                                       di Bidang akademik 
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TAHUN NAMA KEGIATAN LINGKUP KEJUARAAN 
 

2010 Olimpiade fisika 
 
Olimpiade Biologi 
Olimpiade Kimia 
OSN Komputer 
 
OSN Astronomi  
OSN Matematika 

Propinsi  
Sejawa Bali 
Propinsi 
Propinsi  
Kabupaten 
 
Kabupaten  
Propinsi 

Semi finalis 
Semi finalis 
Semi finalis 
Semi finalis 
Juara I 
Juara II 
Juara I 
Juara I 
 

2011 OSN Fisika 
OSN Kimia 
OSN Komputer 
OSN Matematika 
OSN Ekonomi 
OSN Biologi 
Kompetisi Kimia UNAIR 

Kabupaten  
Kabupaten  
Kabupaten  
Kabupaten  
Kabupaten  
Kabupaten  
Se Jawa Timur 

Juara I 
Juara I 
Juara I 
Juara I 
Juara I 
Juara I 
Juara II 
 

2012 OSN Kimia 
 
OSN Fisika 
Peraih NEM tertinggi IPA 
Peraih NEM tertinggi IPS 

Kabupaten 
 
Kabupaten 
Kabupaten 
Kabupaten  

Juara I 
Juara II 
Juara II 
Ranking I 
Ranking III 
 

 
Sumber Data   :  Kurikulum SMA Negeri 3 Jombang. 
 

4.1.8. Tingkat Kecerdasan Siswa Dilihat dari  Prestasi di Bidang Non  

Akademik  

Selain bidang akademik yang tak kalah pentingnya adalah keikutsertaan siswa-siswi SMA 
Negeri 3 Jombang dalam bidang non akademik SMA negeri 3 Jombang sangat  
membanggakan baik di tingkat daerah, propinsi, tingkat Nasional, bahkan membawa 
nama harum Indonesia ke ajang pertandingan se Asia dan meraih juara satu Asia yang 
tepatnya bertempat di Malaysia.  Hal itu bisa kita lihat prestasinya pada table 4.10 yang 
terlampir pada halaman berikut : 
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Table 4.10 
     Tingkat Kecerdasan Siswa dilihat dari  Prestasi di Bidang Non Akademik 
 

TAHUN NAMA KEGIATAN LINGKUP KEJUARAAN 
2010 Karate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teater 
Festifal ludruk 
Robotika 
Futsal 
Bola Basket 
 
Pencak Silat 
Catur putri 
 
Tari Remo Kreasi 
Pop Song 
Tartil Qur’an 
Cipta Website Dinamis 

Kabupaten 
Nasional 
Nasional 
Se Jawa Bali 
Nasional 
Kabupaten 
Kabupaten 
Nasional 
Asia 
Nasional 
Propinsi 
Propinsi 
Propinsi 
Kabupaten 
Kabupaten 
Kabupaten 
Kabupaten 
Kabupaten 
Kabupaten  
Kabupaten 
Kabupaten 
Se Jawa Bali 
kabupaten 

Atlit berprestasi 
Juara Umum 
Finalis 
Best of The Best 
Juara I 
Juara I 
Juara II 
Juara II dan III 
Juara I 
Juara Umum 
Juara I 
Finalis 
Juara II 
Juara I 
Juara II 
Juara II 
Juara I 
Juara III 
Juara III 
Juara II 
Juara I 
Juara I 
Juara II 

2011 Colage Art Competition 
Karate kumite  
Atlit Softbolll putri 
Qosidah Robana 
OOSN Tenis Meja 
OOSN Altit Loncat Tinggi 
OOSN Karate  
 

Propinsi  
Propinsi  
Propinsi   
Propinsi  
Kabupaten  
Kabupaten  
Kabupaten  
Kabupaten 

Juara  II 
Juara I 
Best of  The Best 
Juara II 
Juara II 
Juara I  
Juara I 
Juara I putra+putri 
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Bola Basket 

Propinsi  
Propinsi  
Kabupaten  
Kabupaten  
Kabupaten  
Nasional  
Kabupaten  
Propinsi  

Juara III 
Juara III 
Juara III 
Juara I Putri 
Juara II putri 
JuaraIII putri 
Juara I 
Juara I 

 2012 Adzan 
Karate kata 
Kreatifitas elektro 
 
Karaoke 
Robotika 
 
 
Bahasa jepang 
ISPO 
 

kabupaten 
Propinsi  
Propinsi 
Propinsi 
Propinsi 
Java Bobot Contest 
Java Bobot Contest 
Java Bobot Contest 
Se Jawa Timur 
Nasional 
 

Juara I 
Juara II 
Juara III 
Juara III 
Juara I 
Juara I 
Juara I 
Juara I 
Juara III 
Semifinal  

Sumber data   :  Kurikulum SMA Negeri 3 Jombang. 

4.2. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

4.2.1. Analisa Data Informen 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa yang mempunyai prestasi di SMA Negeri 3 
Jombang kecamatan Jombang Kabupaten Jombang  Jawa Timur dan orang tua laki-laki 
dan orang tua perempuan dengan jumlah masing-masing empat belas orang, sedangkan 
subyek atau informen yang berasal dari siswa peneliti ambil dari kelas sepuluh, sebelas 
dan dua belas jurusan IPA maupun IPS.  

Untuk mengetahui keadaan informen dalam penelitian ini secara umum, peneliti 
mencoba membuat analisis data informen sebagai berikut yakni meliputi: data 
responden dilihat dari jenis kelamin usia dan asal kelas responden, jenis agama 
responden,  Jenis Pekerjaan Orang tua responden,  dan Jenis Pendidikan  Orang Tua 
Responden. Yang dapat dilihat pada tabel  4.11 sampai dengan tabel 4.13 yang 
terlampir. Sedangkan untuk mengetahui identitas informen, maka peneliti buat dalam 
bentuk tabel 4.11. Sedangkan tujuan peneliti membuat data informen dalam bentuk 
tabel yaitu untuk memudakan pembaca mempelajari tesis ini. Peneliti sengaja 
mengambil sampel secara acak dari berbagai jenjang kelas dan jurusan yang berbeda 
dengan harapan untuk mengetahui keanekaragaman perolehan faktor-faktor yang 
menunjang prestasi dari berbagai jenjang dan jurusan yang berbeda. 

  

 

 

Tabel 4.11 
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Data Informen 

NO NAMA JENIS KELAMIN USIA KELAS 

1 Evi Kusuma Wardani Perempuan 16 th X 

2 Fradila juniara Perempuan 15 th X 

3 Fitri Fatima Perempuan 15 th X 

4 Diadikma Belarosa perempuan 15 th X 

5 Novi Katika sari Perempuan 16 th XI IPS 

6 Elda Elsaviana Perempuan 15 th XI IPS 

7 Sri Wahyu Rahmadani Perempuan 15 th XI IPS 

8 Ike Dian Oktavia Sari Perempuan 17 th XI IPS 

9 Miswanda Eka Pratiwi Perempuan 16 th XI IPS 

10 Regar Adi Trianto Laki-laki 16 th XI IPA 

11 Anas Adrianto Laki-laki 16 th XI IPA 

12 Maulana Ahsan Fahmi  Laki-laki 16 th XI IPA 

13 Cicik Khoirun Nisa’ Perempuan 17 th XII IPA 

14 Wira Sakinatun Najahah Perempuan 17 th XII IPS 

Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

4.2.1.1. Jenis Agama Informen 

Informen yang terdiri dari Evi Kusuma Wardani, Fradila juniara, Fitri Fatima, Diadikma 
Belarosa, Novi Katika sari, Elda Elsaviana, , Sri Wahyu Rahmadani, Ike Dian Oktavia Sari, 
Miswanda Eka Pratiwi, Regar Adi Trianto, Anas Adrianto, Maulana Ahsan Fahmi,  Cicik 
Khoirun Nisa’, serta Wira Sakinatun Najahah, semua mengatakan  beragama Islam. 

 Di lihat dari jumlah siswa berdasarkan pemeluk Agama di halaman sebelumnya 
pada pembahasan gambaran umum SMA Negeri 3 Jombang dapat dilihat bahwa siswa 
SMA Negeri 3 Jombang  Sembilan puluh tujuh prosen memeluk agama Islam, sehingga 
tidak mengherankan kalau secara kebetulan anak-anak yang berprestasi di SMA Negeri 3 
Jombang  dilihat dari Jenis Agama Responden maka  seratus proses beragama Islam dari 
jenjang kelas dan jurusan yang berbeda. 

4.2.1.2.Jenis Pekerjaan Orang Tua  

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari informen tentang pekerjaan orang tua 
mereka maka Evi mengungangkapan bahwa ayahnya adalah seorang  TNI dan ibunya 
sebagai ibu rumah tangga, Fradila  menjawab ayahnya seorang kuli bangunan sebangkan 
ibunya bekerja sebagai karyawan konfeksi, Fitri menjawab ayahnya sebagai 
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purnawirawan ABRI Ibunya sebagai ibu rumah tangga, lain dengan Diadigma yang 
ayahnya Pegawai Negeri di Instansi Pertanian namun yang sekarang sudah almarhum 
ketika informen masih duduk di bangku Sekolah Dasar sedangkan ibunya sekarang 
menerima jahitan di rumah bu selain menerima pensiun dari almarhum Ayahnya, 
sedangkan Novi  mengatakan ayahnya bekerja di bengkel dan ibunya sebagai penjahit, 
Elda mengatakan ayahnya seorang petani dan Ibunya sebagai guru ngaji, Sri Wahyu 
mengatakan ayahnya sebagai kuli bangunan dan ibu saya sebagi Ibu rumah tangga, 
tetapi seminggu yang lalu tepatnya pada tanggal 17 Februari meninggal dunia dengan 
tiba-tiba ketika sedang menyapu halaman rumah, Ayahnya Ike berwiraswasta tetapi 
sudah berpisah dengan ibu saya ketika saya masih belum sekolah dan ike juga 

mengungkapkan sampai sekarang belum perna tahu wajah ayahnya karena tidak perna 
memberikan nafkah kata ibunya sehingga ibunya menafkahi keluarga dengan membuka 
toko kelontong. Berbeda dengan Miswanda mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang 
TNI dan Ibunya sebagai ibu rumah tangga, Regar ayahnya adalah bekerja srabutan dan 
Ibunya sebagai Ibu rumah tangga. Anas mengungkapkan kepada peneliti, ayahnya  
sebagai tukang potong rambut  dan ibu sebagai Ibu rumah tangga, Berikutnya  Maulana 
mengatakan ayahnya  sebagai guru swasta dan Ibu tidak bekerja. Sedangkan dua 
responden yang terakhir yaitu Cicik dan Wira mengatakan, bahwa ayah Cicik sebagai 
guru yang bekerja di lingkungan pondok dan ibu dulu bekerja, namun ketika adik lahir 
ibu sebagai ibu rumah tangga, dan Wira ayahnya sebagai purnawirawan ABRI dan ibunya 
sebagai ibu rumah tangga. 

Dari data emik atau data yang dituturkan langsung oleh informen akhirnya oleh peneliti 
gambarkan dalam sebuah tabel di bawah berikut ini, yaitu pada tabel 4.12 terlampir 
yang menunjukan jenis pekerjaan orang tua responden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Table 4.12 

Jenis Pekerjaan Orang Tua  

NO NAMA PEKERJAAN AYAH PEKERJAAN IBU 
1 Evi Kusuma Wardani TNI - 
2 Fradila juniara Kuli Bangunan KaryawanKonfeksi 
3 Fitri Fatima Purnawirawan ABRI - 
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4 Diadikma Belarosa PNS Pertanian 
(Almarhum) 

Penjahit  

5 Novi Katika sari Karyawan Bengkel Penjahit  
6 Elda Elsaviana Tani  Guru Ngaji 
7 Sri Wahyu Rahmadani Kuli Bangunan (almarhum  ) 
8 Ike Dian Oktavia Sari Wiraswasta ( cerai ) UsahaToko  
9 Miswanda Eka Pratiwi TNI - 
10 Regar Adi Trianto Srabutan  - 
11 Anas Adrianto Tukang Potong Rambut  - 
12 Maulana Ahsan Fahmi  Guru Swasta - 
13 Cicik Khoirun Nisa’ Guru - 
14 Wira Sakinatun Najahah Purnawirawan ABRI  - 

Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

 

  

4.2.1.3. Jenis Pendidikan  Orang Tua  

Untuk mengetahui pendidikan terakhir orang tua, maka peneliti mencoba melakukan 
wawancara sehingga memperoleh hasil sebagai berikut : Evi menjawab ayahnya  tamat 
Sekolah Menemgah Atas dan Ibu lulus dari Sekolah Pendidikan Guru, Fradila menjawab 
Ayah dan Ibu saya hanya lulusan Sekolah Dasar saja,  Fitri mengatakan ayahnya sekolah 
sampai dengan Sekolah Menengah Pertama dan Ibunya lulus Sekolah Menengan Atas, 
Diadigma ayahnya lulusan Diploma satu dan Ibu lulus Sekolah Menengah Atas, Novi 
mengaku Ayah dan Ibunya Lulusan Sekolah Menengan Pertama, sedangkan Elda 
mengatakan Ayah dan Ibu lulusan Sekolah Menengah Atas , Sri Wahyu tanpa malu 
mengaku ayah dan Ibunya hanya sekolah Sekolah Menengah Pertama, Ike 
mengungkapkan Ayah Ibunya tamat Sekolah Menengan Atas, sedangkan Miswanda 
Ayah dan Ibunya juga Sekolah Menengan Atas, beda dengan Regar yang peneliti tanya 
ketika beliau bersama temannya mereka juga tanpa malu-malu mengatakan kalau Ayah 
dan Ibunya hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama, sedangkan Anas Adrianto, 
mengaku ayahnya lulusan Sekolah Menengan Pertama,  dan Ibunnya Lulusan Sekolah 
Menengan Atas. Maulana Ahsan Fahmi, ayahnya Sekolah Pendidikan Guru dan ibunya 
Sekolah Menengah Atas, namun Cicik Khoirun Nisa’, ayahnya seorang sarjana dan 
Ibunya juga sarjana. Tetapi Wira Sakinatun Najahah, ayahnya lulus Sekolah Menengah 
Atas dan Ibunya lulusan Sekolah Menengah Pertama. Untuk lebih jelasnya dapat 
pembaca lihat tabel 4.13 yang terlampir. 
 

 
  

 

Table 4.13 
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Jenis Pendidikan  Orang Tua 

NO NAMA PENDIDIKAN AYAH PENDIDIKAN IBU 
1 Evi Kusuma Wardani SMA SPG 
2 Fradila Juniara SD SD 
3 Fitri Fatima SMP SMA 
4 Diadikma Belarosa Diploma 1 SMA 
5 Novi Katika sari SMP SMP 
6 Elda Elsaviana SMA SMA 
7 Sri Wahyu Rahmadani SMP SMP 
8 Ike Dian Oktavia Sari SMA SMA 
9 Miswanda Eka Pratiwi SMA SMA 
10 Regar Adi Trianto SMP SMP 
11 Anas Adrianto SMP SMA 
12 Maulana Ahsan Fahmi  SPG SMA 
13 Cicik Khoirun Nisa’ S1 S1 
14 Wira Sakinatun Najahah SMA SMP 

Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

 Walaupun pendidikan orang tua responden ada yang hanya sekolah dasar dan 
sekolah menengah pertama, tetapi menurut orang tua rerponden dan responden bukan 
menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan sosialisasi primer, sehingga tidak 
menjadi penghalang bagi orang tua untuk memberikan nilai dan norma sosial dalam 
kehidupan sebagai bekal untuk hidup anak kelak di tengah-tengah masyarakat, Sebagian 
besar orang tua mereka berfikir agar kehidupan anaknya jauh lebih bagus dari mereka 
maka dengan memberikan semangat, dorongan dan motivasi kepada anak-anak mereka 
agar anak-anaknya sukses dalam prestasinya, Oleh sebab itu orang tua berupaya 
semaksimal mungkin lewat sosialisasi keluarga untuk memberikan nilai dan norma 
sebagai bekal responden dalam kehidupan kelak,  mereka tetap semangat untuk 
memberikan pendidikan pada putra-putrinya. Justru para orang tua mereka berpikir 
karena dengan kegagalan mereka dibidang ekonomi yang penyebabnya menurut 
mereka karena kesalahan mereka tidak mau sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, maka 
dari pengalaman hidupnyalah mereka tidak ingin apa yang dia alami nantinya akan 

dialami oleh anaknya kelak. Dengan motivasi dari dalam diri orang tua merekalah 
akhirnya orang tua siswa berprestasi di SMA Negeri 3 ini  penuh dengan kesadaran 
untuk memberikan nilai dan norma sosial kepada anak-anak sejak putra-putrinya masih 
berusia dini serta memberikan dorongan pada anak-anak mereka untuk tetap semangat 
belajar yang tinggi agar kelak menjadi anak yang sukses dan berprestasi. Bahkan orang 
tua berfikir bahwa pendidikan primer dengan cara menanamkan nilai dan norma sosial 
kepada anak memegang peranan penting dalam kehidupan, maka perlu diberikan 
kepada anak semaksimal mungkin  dengan tepat 
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4.3.  Proses Sosialisasi Nilai Dan Norma Dilaksanakan Oleh Orang Tua  

          Sehingga Anak-anak Menjadi Siswa Yang Berprestasi. 

4.3.1. Nilai Dan Norma Yang Ditanamkan pada Anak.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  peneliti terhadap responden  dalam judul 
“Model Sosialisasi Nilai Dan Norma Dalam Keluarga Di kalangan Siswa Berprestasi  SMA 
Negeri 3 Jombang Jawa Timur” maka untuk menganalisis proses sosialisasi dalam 
keluarga siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Jombang ini, dengan berpedomana pada 
rumusan masalah. Untuk mengetahui nilai dan norma apa saja yang ditanamkan pada 
anak dan mengapa nilai dan norma itu yang diberikan kepada anak maka dari hasil 

wawancara, maka peneliti mendapatkan data dari informen sebagai berikut : Menurut 
orang tua Diadikma  Belasora dari kelas X Nilai dan norma yang ditanamkan pada anak 
adalah norma Agama yang paling utama karena agama merupakan pondasi, norma 
kesusilaan yang  berhubungan dengan aklak seseorang, norma kesopanan, untuk 
memberikan bekal pada anak sebelum melakukan pergaulan di masyarakat. Norma 
hukum juga, yang tujuannya untuk mendidik menjadi warga Negara yang baik nantinya. 
Semua norma itu penting, karena telah menjadi satu paket sebagai pengatur kehidupan 
manusia menurut orang tua Diadikma. Berbeda jawaban dari orang tua Ike Dian Oktavia 
Sari kelas XI IPS yang mengatakan bahwa Nilai dan Norma yang ditanamkan dalam 
keluargannya adalah Norma Agama, karena harapannya  dengan memberikan norma 
agama sejak kecil sehingga bisa dipakai sebagai landasan untuk bersikap dan bertindak, 
yang kedua adalah norma kesusilaan yaitu agar anak dapat berperilaku  yang benar dan 
tidak menyimpang dari keingianan masyarakat. Yang ketiga adalah norma kesopanan, 
harapan orang tua pada anak-anaknya agar mereka dapat berperilaku sesuai dengan 
adat kesopanan yang ada dalam masyarakat. Dan norma hukum memberikan sedikit 
dari norma hukum yang ada kepada anak, sehingga anak dapat mematuhi pada hukum 
yang berlaku. Jadi intinya  norma-norma tersebut  diberikan oleh orang tuanya untuk 
memberikan bekal dan pedoman kepada anak untuk dapat berperilaku sesuai dengan 
harapan masyarakat. Sedangkan menurut orang tua Miswanda Eka Pratiwi XI IPS mereka 
mengungkapkan bahwa nilai dan norma yang diberikan pada anak-anak dalam proses 
sosialisasi primer adalah norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Karena 
dengan nilai dan norma tersebut dapat melatih kepribadian anak dan dapat membatasi 
anak  terhadap orang dewasa maupun kepada teman sebaya. Dengan nilai dan norma 
tersebut seorang anak dapat mengetahui bagaimana sikap dan perilaku yang 
dilakukannya terhadap lingkungan lingkungan sekitarnya atau untuk dijadikannya 
pedoman berperilaku sesuai dengan lingkungannya di mana anak berada. Sedangkan 
orang tua Novi kavita Sari kelas XI ips menjawab nilai dan norma yang paling penting 
adalah norma Agama karena di dalam noma Agama sudah mencakup nilai dan norma-
norma dalam kehidupan. Maka dari itu sejak kecil anak-anak saya berikan norma agama 

beserta penerapannya, yang saya maksud penerapan itu hubungan dengan sesama 
manusia. Dalam kehidupan manusia itu banyak sekali aturan-aturan yang berlaku dan 
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harus dilaksanakan oleh semua wargannya. Peraturan untuk melakukan hidup yang baik 
itu semua sudah ada dalam ajaran agama. Walaupun dalam hal materi saya kurang 
beruntung tapi saya berharap anak-anak saya hidupnya jauh lebih baik dari saya kelak. 
Makanya di sini saya berikan agama sebagai pondasi hidup anak saya. Menurut orang 
tua Sri wahyu Ramadhani mengatakan, Yang paling utama diajarkan pada anak adalah 
norma Agama dengan tujuan sebagai pedoman hidup agar si anak faham dan mengerti 
tentang hehidupan yang diajarkan oleh Alloh. Setelah itu norma kesusilaan dan norma 
kesopana, dengan tujuan agar anak dapat bersikap sewajarnya terhadap masyarakat 
sekitarnya. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Harapan orang tua 
memperkenalkan norma hukum kepada anak-anak supaya mereka mengerti hukum 

yang berlaku di tengah masyarakat dan di negarannya sehingga mereka tidak sampai 
melanggar hukum yang berlaku. Namun menurut Orang tua Evi Kusuma Wardani kelas X 
mengatakan bahwa nilai dan norma yang diberikan pada anak-anaknya adalah nilai 
moral, norma agama, norma kesopanan, norma kebiasaan, dengan tujuan agar 
terbentuk kepribadian yang baik pada diri anak  dan anak mengetahui mana yang baik 
dan mana yang buruk, agar anak bersikap baik dan sopan. Nilai dan norma penting bagi 
anak karena dengan itu anak tidak melanggar nilai dan  norma yang ada di masyarakat, 
serta mengarahkan anak dalam bersikap dan bertingkah laku yang baik. Sedangkan 
ungkapan jawaban dari orang tua Elda Elsaviana dari kelas XI Ips yang mengatakan yang 
paling penting diberikan kepada anak adalah nilai norma tentang kesopanan, agama, 
pendidikan, dan cara menghormati orang tua. Karena pada dasarnya anak-anak tidak 
mengerti apa-apa, disini dia mulai ada tahap meniru, dan orang tua harus memberi 
contoh yang benar dan memberi hal-hal baru yang bersifat positif  misalnya belajar 
sholat,diajak cara berteman yang baik, dan lain-lain. Selain itu anak-anak mudah sekali 
untuk diajari apalagi dengan cara yang menarik. Pentingnya nilai dan norma bagi anak 
adalah membantu anak-anak untuk bersosialisasi ketika mulai dewasa. Saya 
menganggap  bahwa mendidik itu perlu karena anak tidak pintar, maka akan mudah 
dipengaruhi. Sehingga untuk mendidik agama (percuma seorang anak yang pintar dan 
kaya tapi tidak tahu makna beersyukur, toleransi sesama, dan lain-lain yang nantinya 
malah menjadi tersesat). Dalam hal ini agama sebagai penetral bagi urusan dunia. 
Sedangkan menurut orang tua Fitri Fatimah kelas X Nilai dan norma yang paling utama 
adalah norma agama, selain itu juga ada norma kesopanan, norma kesusilaan, dan lai-
lain. Karena agama itu sebagai pedoman, jadi dengan norma agama diharapkan orang 
dapat berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Anak memiliki pedoman yang kuat yaitu 
agama, maka anak akan berperilaku sesuai dengan agama yang pastinya membawa anak 
itu untuk berperilaku baik dimanapun.Menurut ibu Cicik Khoirun Nisa’ kelas XI IPA 
norma agama, nilai moral, dan norma kesopanan. Utamanya adalah norma agama, 
karena nilai dan norma tersebut lebih mendasar, jika anak mengerti agama maka Insya 
Allah nilai-nilai yang lain ikut jadi baik. Sedangkan orang tua dari Anas Adrianto kelas XI 

IPA mengungkapkan pada peneliti, yang paling penting diberikan pada anak adalah 
norma Agama dan norma kesopanan, karena untuk membentuk kepribadian anak 
tersebut agar menjadi anak yang mengerti sopan santun dan taat pada agama. Nilai dan 
norma sangat penting dalam mendampingi hidup anak-anak karena jika tidak mengenal 
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norma tersebut maka akan menjadi anak yang nakal dan tidak menghormati orang lain. 
Nilai dan norma menurut orang tua Maulana Ahsan Fahmi siswa kelas XI IPA yang 
selama ini diberikan pada anak-anak saya  adalah norma Agama, norma adat, dan norma 
hukum. Norma Agama memberikan suatu pondasi pada anak untuk membedakan hal 
yang haq dan yang bathil, norma kesusilaan untuk memberikan pondasi kepada anak 
agar memiliki kesopanan dan kesantunan, norma adat memberikan pondasi kepada 
anak agar selalu mematuhi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Norma hukum 
untuk memberikan pondasi kepada anak agar selalu memegang teguh hukum dan 
undang-undang yang berlaku. Jadi norma sangat penting sekali karena dapat 
memberikan suatu gambaran mengenai baik buruknya hal yang dilakukan dan 

memperjelas sebab-sebab jika anak-anak melakukan hal tersebut. Untuk Regar Adi 
Trianto kelas XI IPA orang tuannya berpendapat bahwa nilai dan norma yang paling 
penting untuk mendampingi hidup anak-anak adalah norma agama kesopanan dan 
kesusilaan. Ketiga norma tersebut saya berikan kepada anak-anak saya kerena norma 
tersebut merupakan norma yang paling mendasar yang perlu ditanamkan pada setiap 
anak sejak kecil. Pemehaman atas ketiga norma tersebut akam menentukan baik 
buruknya seorang anak, selain itu ketiga norma tersebut akan melatih kepekaan anak 
seorang anak untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Sedangkan Wira Sakinatun 
Najahah dari kelas XI IPS orang tuannya mengatakan Norma Agama adalah segala-
galanya, karena di dalam norma agama sudah terkandung nilai dan norma-norma yang 
lain. Dalam hal ini dalam kitab sici Al Qur’an sudah mengatur kehidupan secara 
horizontal dan vertikal. Yang dimaksud vertikal adalah hubungan manusia dengan 
tuhannya, sedangkan kehidupan secara horizontal yaitu yang mengatur hubungan 
manusia dengan manusia yang lain, maka dari itu saya katakana agama adalah segala-
galannya. Selain norma agama, secara mendalam saya berikan norma kesusilaan supaya 
dalam hidup ini mengerti batas keras  mana yang boleh dilakukan dan mana yang 
dilarang oleh agama apalagi kedua anak saya perempuan. Nilai moral juga saya berikan 
kepada anak-anak saya kerena supaya mereka bisa tumbuh kembang dengan aklaq 
mulia. Dan untuk membekali anak-anak supaya bisa bergaul di tengah-tengah 
masyarakaat dan diterima masyarakat dengan baik, maka saya membekalinya dengan 
norma kesopanan. Kita ini hidup di negera Asia yang kental sekali dengan adat 
ketimurannya maka saya kawatir kalau anak-anak tidak saya bekali dengan norma 
kesopanan, maka mereka menjadi anak yang tidak mengerti sopan santun. Sedangkan 
orang tua Fradila Juniara X mengatakan bahwa dirinnya hanya mengenyam pendidikan 
sampai dengan sekolah dasar saja, maka dari itu saya ingin anak-anak saya hidupnya 
lebih bagus dari saya. Dan bisa diterima oleh masyarakat dengan baik di mana mereka 
berada. Untuk memberikan bekal supaya anak-anak bisa diterima di tengah-tengah 
masyarakat maka dari itu saya mengutamakan norma Agama. Selain norma agama saya 
berikan  norma kesopanan, karena saya menganggap bahwa anak yang mengerti sopan 

santun maka mereka akan disenangi orang lain dalam pergaulannya di tengah 
masyarakat. Menata moral anak juga penting karena pengaruh pergaulan dari luar 
negeri yang hampir tidak ada batasnya itu saya kawatis sekali anak-anak saya 
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terpengaruhnya. Kesusilaan juga saya berikan pada anak saya supaya mereka mengerti 
batas-batas kesusilaan yang diajarkan oleh agama. 

4.3.1.1. Norma Agama  

Ketika peneliti menanyakan pentingnya norma Agama diberikan kepada anak-anak 
menurut orang tua Novi Kavita Sari mereka mengatakan bahwa  Pentingnya norma 
Agama adalah sebagai pedoman hidup yang utama. Karena semua nilai dan norma yang 
lain sudah termuat dan tercantum lengkap dalam norma agama. Norma agama 
merupakan penuntun hidup manusia baik untuk kehidupan di Dunia maupun setelah 
mati, dalam norma agama sudah mencakup semua aturan hidup. Sedangkan Ibu dari Ike 
Dian Oktavia Sari yang statusnya sebagai single parent menanggapi pentingnya norma 
agama adalah :Sebagai bekal dan pedoman bagi Individu untuk dapat bersifat, bersikap 
dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Dan orang tua Diadigma Belasora yang 
Ibunya juga sebagai Singgle parent mengatakan bahwa norma Agama sangat penting 
karena sebagai pegangan hidup, agama merupakan faktor penting atau utam yang 
dianut oleh seseorang sebagai petunjuk hidupnya yang benar. Sedangkan Orang tua dari 
Miswanda Eka Pratiwi meyikapi pentingnya norma agama diberikan kepada anak-anak 
mereka karena sebagai pedoman individu atau seseorang untuk berperilaku dan 
bersikap sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sri Wahyu Rahmadani Ayahnya 
yang juga statusnya sebagai single parent karena beberapa bulan yang lalu Ibu dari Sri 
Wahyuni Rahmadani meninggal dunia tanpa menderita sakit lebih dahulu, mengatakan 
sangat penting norma Agama diberikan kepada anak karena dijadikan sebagai 
pedoaman hidup manusia agar mereka berada di jalan yang benar  dan sesuai dengan 
syariat Islam. Alangkah baiknya apabila norma Agama ini ditanamkan sejak dini agar si 
anak tersebut terbiasa dengan kebiasaan yang sesuai dengan peraturan agama. 
Sedangkan Ayah Anas Andrianto dari kelas XI Ipa mengatakan bahwa  Norma agama 
sangat penting diberikan kepada anak-anak sejak dini, karena jika tidak maka anak-anak 
bisa bertindak semaunya untuk melakukan perilaku menyimpang. Hal ini disebabakan 
karena mereka tidak mengerti mana yang diwajibkan olah agama dan mana yang 
dilarang. Norma Agama merupakan tuntunan hidup manusia maka pentingnya norma 
agama diberikan kepada anak-anak sejak kecil. Dan Orang tua Cicik Khoirun Nisa’ yang 
berprofesi sebagai guru mengatakan norma agama memang amat sangat penting 
diberikan kepada anak dan memang wajib diberikan, karena dalam ajaran agama sudah 

terkandung petunjuk hidup untuk manusia untuk bersikap, bertindak, berucap, baik itu 
untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan individu kepada Tuhannya atau 
petunjuk hidup dengan sesame manusia dalam lingkungannya dimana mereka berada. 
Sedangkan Fitri Fatimah orang tuannya juga menanggapi pertanyaan yang diajukan 
peneliti tentang pentingnya norma Agama diberikan kepada anak mereka mengatakan 
sangat penting karena kita tahu sendiri bahwa agama agalah pedoman kita untuk 
menjalani hidup ini. Jadi kalu kita memiliki pedoman yang kuat maka maka kita Insyalloh 
akan selamat menjalani hidup atau dapat berperilaku baik.Ayah Elda Elsaviana 
mengatakan bahwa agama penting bagi kita dan anak-anak karena di dalam agama 
terdapat hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, atau sebagai pedoman 
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hidup, misalnya kita menjadi lorang kaya tetapi kita tidak tahu cara mengamalkannya 
tapi malah dibuat foya-foya, berbuat semena-mena dan lain-lain seperti pepatah ilmu 
tanpa agama akan tersesat. Lain lagi dengan orang tua Evi Kusuma Wardani, mereka 
mengatakan Norma agama memang penting untuk kehidupan manusia, oleh sebab itu 
sangat penting diberkan kepada anak-anak sejak dini, karena di dalam norma agama 
terdapat hal-hal yang  boleh dilakukan dan yang tak boleh dilakuka oleh Agama. Norma 
Agama kita jadika sebagain pedoman dalam bertingkah laku. Fradila Juniara yang orang 
tuanya hanya bisa mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar saja mereka 
berpendapat bahwa norma agama sangat penting, karena norma Agama sudah 
mencakup semua norma yang ada, yang menyangkut keselamatan hidup di Dunia dan 

akherat nanti. Makanya kalau kita ingin selamat yang harus memberi pembekalan 
kepada anak-anak sehingga semua bisa selamat kehidupan kita, karena anak adalah 
tanggung jawab orang tua secara lahir dan batin. Dan anak adalah titipan Allah untuk 
diselamatkan hidupnya. Sedangkan Wira Sakinatun Najahah orang tuanya menaggapi 
Norma agama adalah dasar dari norma-norma yang lain yang ada. Mulai dari norma 
hukum sampai dengan norma kesopanan, oleh karena itu norma agama harus 
ditanamkan sejak dini agar anak bersosialisasi dengan baik di tengah-tengah 
masyarakat. Dan  orang tua Regar Adi Trianto menanggapi hal ini hampis sama  dengan 
informen yang lain yaitu norma Agama memberikan  iman yang kuat pada seorang anak, 
sehingga ketika anak sudah mulai menginjak masa remaja, dia sudah bisa membedakan 
antara hal yang baik dan hal yang  buruk. Yang terakhir jawaban dari Orang tua Maulana 
Ahsan Fahmi yang berprofesi sebagai guru menanggapinya  norma Agama tentunya 
sangat penting bagi kehidupan anak atau remaja, norma agama dapat membatasi setiap 
perilaku yang dilakukan oleh remaja dimana dia dapat membedakan antara suatu hal 
yang memang baik atau buruk jika mereka melakukan hal tersebut. 

4.3.1.2. Nilai Kedisiplinan  

Untuk mengetahui pentingnya nilai kedisiplinan diberikan kepada anak maka peneliti 
mendapatkan data emik dari hasil wawancara dengan informen sebagai berikut, Orang 
tua Sri Wahyu Rahmadani menamkan nilai kediplinan karena menurutnya nilai 
kedisiplinan itu bisa menjadikan sesorang menghargai waktu dan tidak menggunakann 
waktu untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Sedangkan Anas Andrianto orang 
tuannya berpendapat bahwa disiplin sangat penting bagi anak, karena apabila di dalam 

diri anak itu tidak tertanam kedisiplinan maka  anak itu akan melakukan kegiatam di 
dalam hidupnya dengan seenaknnya sendiri dan tidak tertata. Menanggapai hal ini Ibu 
Cicik Khoirun Nisa’ kelas XII IPA mengatakan nilai kedisiplinan memang sangat penting 
sekali dalam kehidupan  seseorang. Karena kediplinan adalah kunci kesuksesan, maka 
dari itu sejak kecil anak-anak sudah saya biasakan hidup dengan disiplin, Cuma 
penerapannya yang saya berikan secara bertahap. Misalnya sejak kecil anak sudah saya 
biasakan meletakan sepatu pada tempat yang disediakan, siang hari harus tidur, dan 
ketika anak saya sudah mulai sekolah saya tanamkan disiplin dalam belajar. Dan Fitri 
Fatimah orang tuannya mengatakan bahwa kedisiplinan penting, karena dengan nilai 
kedisiplinan kita dapat mengatur atau memanajemen waktu kita, sehingga nilai 
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kedisiplinan sangat penting. Sedangkan orang tua Elda Elsaviana berpendapat bahwa 
kedisiplinan bagi seseorang anak sangat penting, karena disini seorang anak diajak untuk 
menghargai waktu, atau atau memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknnya. Anak 
diajarkan kedisiplinan dari kecil agar menjadi kebiasaan bagi anak yang membawa 
dampak positif kelak akan dewasa. Seorang anak yang disiplin tentu tidak akan 
melakukan pelanggaran yang ada di masyarakat, karena terbiasa. Sifat disiplin juga 
membawa pengaruh sifat seseorang yang cenderung kerja keras dan ulet.sedangkan Evi 
Kusuma Wardani orang tuannya mengatakan bahwa nilai disiplin penting karena dengan 
disiplin hidup akan menjadi lebih teratur. Ayah Fradila Juniara mengungkapkan 
pendapatnya  tentang nilai kedisiplinan sangat penting, agar anak dapat mengatur 

waktu waktu dengan baik dan semua kegiatan yang harus dilakukan dapat berjalan 
lancar. Wira Sakinatun Najahah orang tuannya memberi komentar tentang nilai 
kedisiplinan membantu individu untuk menata kehidupan dengan lebih teratur dan 
terencana, sehingga mempermudah menentukan target dan apa yang dicita-citakan. 
Sedangkan Regar Adi Trianti orang tuanya mengatakan menanamkan sikap disiplin pada 
seorang anak, agar kelak ketika anak tersebut telah menjadi seorang remaja. Dia bisa 
memiliki kepribadian yang tegas dan konsisten. Maulana Ahsan Fahmi orang tuanya 
menjawab bahwa nilai kedisiplinan sangat penting bagi anak, karena nilai kedisiplinan 
dapat digunakan sebagai titik balik untuk selalu menghargai, menghormati peraturan 
yang berlaku dilingkungan kita dan untuk selalu  menjaga diri agar jangan sampai 
melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Novi Kavita Sari orang tuannya 
mengatakan dengan memiliki sikap disiplin maka hidup akan berjalan teratur. Semua 
pekerjaan akan terselesaikan dengan kedisiplinan. Dengan kedisiplinan akan 
mengantarkan pada kebiasaan. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik maka hidup akan 
menjadi baik juga. Sedangkan orang tua Ike Dian oktavia Sari memberi komentar bahwa 
nilai kedisiplinan sebagai dasar bagi individu untuk dapat melakukan segala kegiatan dan 
kewajibannya secara tepat, sehingga menimbulkan keteraturan dalam kehidupannya. 
Tidak jauh beda dengan Ibu dari Diadikma Belasora yang mengatakan bahwa 
kedisiplinan sangat penting, karena dibutuhkan untuk membuat keteraturan dan 
keselarasan hidup. Dan Ayah Miswanda Eka Pratiwi memberi jawaban bahwa nilai 
kedisiplinan sebagai pedoman individu atau seseorang untuk dapat menerapkan 
ketaatan dan kepatuhan dalam melakukan segala aktivitasnya sehari-hari. 

4.3.1.3. Nilai Moral  

Pentinganya nilai moral diberikan kepada anak-anak menurut orang tua Ike Dian oktavia 
Sari mengungkapkan bahwa nilai moral sebagai dasar bagi individu untuk dapat bersikap 
dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma sosial yang ada  di masyarakat. 
Kemudian orang tua Diadikma Belasora kelas X Ibunya menanggapi nilai moral sangat 
penting diberikan kepada anak. Sebagai manusia yang berakal, tentunya kita juga 
berakhlak/bermoral. Nilai moral digunakan dalam pergaulan sebagai bentuk saling 
menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan orang tua Miswanda Eka Pratiwi 
mengemukakan pendapatnya bahwa nilai moral sebagai pedoman individu/seseorang 
untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. 
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Orang Elda Elsaviana mengungkapkan pentinganya nilai moral diberikan kepada anak-
anak supaya anak dapat menghargai orang lain terutama menghormati orang tua dan 
orang yang sudah tua. Atau ibu (khususnya). Suksesnya seorang anak berasal dari 
kesucian do’a seorang ibundanya cara menghormati yaitu dengan memiliki moral atau 
kepribadian. Sedangkan orang tua Evi Kusuma Wardani mengatakan nilai moral penting 
karena nilai moral menentukan bagaimana perilaku seseorang, apakah baik atau buruk. 
Biasanya nilai moral diajarkan pada anak di usia dini karena lebih mudah diterima oleh 
anak dan menjadikan anak berperilaku baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Fradila 
Juniara orang tuannya  mengatakan bahwa :Penting. Agar anak dapat mengetahui 
bagaimana ia harus bersikap saat melakukan sosialisasi dengan siapapun. Sedangkan 

orang tua Wira Sakinatun Najahah mengungkapkan pentingnya nilai moral karena nilai 
moral digunakan untuk bersosialisasi dengan baik, sehingga seseorang dapat berada 
ditengah-tengah masyarakat tanpa ada pengucilan dengan mematuhi nilai-nilai moral 
yang ada. Dan orang tua Regar Adi Trianti mengungkapkan agar seseorang anak dapat 
memiliki moral yang sesuai dengan nilai, norma, dan adat istiadat yang diakui oleh 
masyarakat, sehingga dia bisa mengetahui batasan-batasan/larangan-larangan yang 
harus dipatuhi dalam melakukan sosialisasi. Maulana Ahsan Fahmi Orang tuanya 
mengungkapkan bahwa pentingnya nilai moral diberikan kepada anak karena nilai moral 
sangat penting karena nilai moral dapat digunakan sebagai pedoman hidup, apabila nilai 
moral ditiadakan maka nilai-nilai kehidupan akan pudar sehingga anak-anak akan 
berlaku seenaknya karena tidak ada pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan 
hidup.dan orang tua Novi Kavita Sari mengungkapkan bahwa moral menjadi hal yang 
penting, sebab moral akan memberikan batasan-batasan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Nilai moral sangat memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. 
Namun dewasa ini, karena pergaulan menjadi semakin luas dan mendapat pengaruh 
dari berbagai teman yang berbeda latar belakang, nilai moral menjadi sedikit bergeser. 
Sedangkan Sri Wahyu Rahmadani orang tuannya mengatakan bahwa Untuk menata 
perilaku/etika seseorang agar dia tidak bersikap seenaknya sendiri. Dengan adanya nilai 
moral ini seseorang dapat menerapkan di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan 
norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Seperti bersikap sopan santun kepada yang 
lebih tua dan selalu menghargai pendapat orang lain. Sedikit berbeda dengan pendapat 
dari orang tua Anas Andrianto bahwa nilai moral itu penting karena jika kita tidak 
memiliki nilai moral yang sesuai dengan lingkungan maka anak tersebut akan tersisih 
dengan sendirinya. Dan Cicik Khoirun Nisa’ Ibunya mengatakan bahwa nilai moral sangat 
penting karena sikap dan tingkah laku seseorang itu adalah gambaran dan cermin dari 
dari moral seseorang. Oleh sebab itu wajib hukumnya bagi saya untuk memberikan 
pendidikan nilai moral kepada anak-anak saya supaya mereka bisa tumbuh kembang 
sebagai anak yang bisa diterima olah lingkungannya karena mempunyai moral atau 
akhlak yang mulia. Dan yang terakhir menurut orang tua Fitri Fatimah mengatakan 

pentingnya nilai moral. Karena kita dapat berperilaku sehari-hari dengan baik, 
berperilaku sesuai moral dalam masyarakat, dapat membedakan perilaku yang baik dan 
tidak. 
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4.3.1.4. Nilai Berprestasi 

Sedangkan seberapa penting nilai prestasi diberikan kepada anak-anak, maka peneliti 
mendapatkan data dari hasil wawancara dengan informen sebagai berikut: Wira 
Sakinatun Najahah orang tuannya menjawab nilai berprestasi penting diberiakan kepada 
anak agar tercipta semangat untuk berprestasi dan terus bersemangat untuk 
memperbaiki diri. Sedangkan orang tua dari Regar Adi Trianto mengatakan bahwa nilai 
berprestasi sangat penting diberikan kepada anak  yaitu dengan cara menanamkan nilai 
kompetitif yang sehat dan sportif kepada seorang anak, sehingga sejak kecil dia akan 
terbiasa melakukan sesuatu dengan penuh kejujuran dan tidak pernah menggunakan 
jalan pintas untuk mencapai tujuannya. Maulana Ahsan Fahmi orang tuannya 
mengatakan bahwa nilai berprestasi dikatakan sangat penting karena dapat digunakan 
sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang telah didapat dari setiap perjuangan yang 
telah dilakukan sebelumnya. Orang tua Novi Kavita Sari mengungkapkan pendapatnya 
bahwa Prestasi menjadi hal penting. Karena dengan berprestasi akan semakin 

termotivasi untuk melakukan yang lebih baik (untuk diri sendiri) dan bahkan dengan 
berprestasi akan memotivasi orang lain untuk melakukan pencapaian yang sama atau 
bahkan lebih. Contohnya adalah sebagai motivasi kepada adik. Namun yang lebih 
penting adalah dengan berprestasi maka akan dapat membuat orang tua senang dan 
bangga. Sedangkan Ike Dian oktavia Sari orang tuanya menjawab nilai berprestasi 
sebagai dasar bagi seseorang untuk berusaha melakukan sesuatu yang terbaik bagi 
dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Tak jauh beda dengan jawaban informen 
lainnya orang tua Diadikma Belasora mengatakan Prestasi merupakan sebuah 
kebanggan. Dengan berprestasi hidup kita lebih bermakna. Selain itu prestasi juga 
merupakan wujud terima kasih kepda orang tua. Dan Miswanda Eka Pratiwi orang 
tuannya menjawab prestasi sebagai acuan invidu untuk berusaha melakukan segala 
sesuatu yang baik bagi dirinya dan orang lain. Sedangkan pendapat dari orang tua Sri 
Wahyu Rahmadani  mengatakan bahwa prestasi sebagai acuan individu untuk berusaha 
melakukan segala sesuatu yang baik bagi dirinya dan orang lain. Anas Andrianto orang 

tuannya mengatakan prestasi untuk menunjang semangat belajar anak agar prestasi 
yang telah dicapai tetap bertahan dan lebih meningkat dari sebelumnya serta memiliki 
kebanggaan tersendiri. Menurut orang tua Cicik Khoirun Nisa’ mempunyai pendapat 
prestasi menurutnya adalah motivasi hidup, karena dengan adanya kita bisa meraih 
prestasi maka kepuasan hidup bisa tercapai, maka dari itu saya mencoba menerapkan 
nilai prestasi kepada anak-anak agar mereka mempunyai kepuasaan dalam hidupnya, 
dengan demikian hal ini bisa menjadikan motivasi hidup mereka berikutnya. Dengan 
prestasi, merupakan langkah awal yang baik dalam menapakan kaki menuju kehidupan 
yang berkaitan dengan hal-hal yang posistif. Orang tua Fitri Fatimah mengungkapkan 
pendapatnya bahwa prestasi itu penting. Karena dengan nilai berprestasi kita diajarkan 
untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Diharapkan kita dapat memiliki kehidupan 
yang baik/lebih baik dari orang tua dengan prestasi. Elda Elsaviana orang tuannya 
mempunyai pandangan prestasi juga perlu bagi seseorang anak, anak yang berprestasi 
akan membawa kepuasaan pada diri sendiri. Anak yang berprestasi, suatu saat nanti 
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akan berguna dimasyarakat dengan ide-idenya yang kreatif. Sedangkan orang tua Evi 
Kusuma Wardani mengatakan bahwa Nilai prestasi penting karena dengan berprestasi, 
anak dapat membuat orang yang ada sekilinglingnya bangga dan menerima. Fradila 
Juniara orang tuanya mengungkapkan pendapatnya bahwa prestasi sebagai motivasi 
untuk anak agar selalu berusaha menjadi lebih baik. Dan Sri Wahyu Rahmadani orang 
tuanya mengatakan bahwa prestasi sangat penting bagi kehidupan kita agar kita tidak 
mudah dibohongi dan dibodohi oleh masyarakat dan juga dapat menjujung harkat dan 
mertabat kita. Sedangkan bagi kehidupan masyarakat kita dihargai serta disegani 
masyarakat juga menanamkan kebaikan serta disegani masyakat juga menanamkan 
kebaikan pada lingkungan masyarakat setempat. Dan bagi kehidupan sekolah, kita dapat 

menjunjung nama baik sekolah. 

4.3.1.4.1. Prestasi Secara Teoritis Menurut Orang Tua 

 Untuk mengorek pengetahuan orang tua responden tentang teori prestasi, 
maka dari itu peneliti orang tua mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut : orang 
tua Maulana Ahsan Fahmi mengungkapkan bahwa prestasi adalah buah keberhasilan 
setelah kita melakukan suatu hal, pada umumnya orang tua menganggap prestasi hanya 
hasilnya, namun hal ini adalah salah besar, prestasi juga dapat ditemui pada proses 
dalam kita memperoleh sebuah keberhasilan. Orang tua Novi Kavita Sari mengatakan 
bahwa yang dimansud prestasi adalah hasil baik yang memuaskan  yang didapat dari 
kerja keras. Sedangkan orang tua Sri Wahyu Rahmadani menyatakan argumennya 
dengan sedikit gambaran bahwa orang tua pasti bangga jika anaknya patuh terhadap 
perintahnya. Tapi jika anaknya itu bisa membuat bahagia orang tuanya maka orang 
tuanyapun akan bangga memiliki anak seperti dia. Jadi si anak tidak seharusnya prestasi 
berupa material tetapi cukup dengan sikapnya saja orang tua sudah merasa bangga. 
Orang tua Anas Andrianto mengatakan suatu pencapaian tertentu dalam suatu bidang 
yang bisa menimbulkan rasa bangga bagi orang tua. Sedangkan Cicik Khoirun Nisa’ orang 
tuannya  menjawab Prestasi belajar adalah kecakapan nyata yang menunjukan kepada 
aspek kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji sekarang juga atau 
dengan kata lain prestasi belajar adalah kemampuan seseorang dalam menguasai suatu 
masalah setelah melalui ujian tertentu. Dan orang tua Fitri Fatimah mengungkapkan 
pendapatnya bahwa prestasi adalah keberhasilan seorang anak untuk mencapai sesuatu 
dalam belajar (akademik/nonakademik). Yang dapat membuat kebanggaan tersendiri 

untuk orang tua. Ike Dian oktavia Sari orang tuannya menjawab prestasi adalah nilai 
balikan dari apa yang telah kita lakukan. Dan orang tua Diadikma Belasora 
mengemukakan argumennya bahwa prestasi belajar adalah hasil belajar atau perubahan 
tingkah laku yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap setelah 
melalui proses tertentu, sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan 
lingkungannya sedangkan orang tua Miswanda Eka Pratiwi mengartikan prestasi adalah 
hasil yang telah kita capai selama kita berusaha melakukan sesuatu. Untuk  orang tua 
Elda Elsaviana mengungkapkan prestasi yang terbaik adalah apabila saya bisa 
menghormati kedua orang tua dan memberikan hal yang sudah dari hasil kerja keras. Ex 
: masuk lima  besar dalam kelas (tidak apa-apa yang penting hasil kerja sendiri dan 
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berusaha lagi menjadi lebih baik) tank jauh berbeda dengan jawaban informen yang lain, 
Orang tua Evi Kusuma Wardani menjawab bahwa prestasi adalah sesuatu penghargaan 
yang diraih oleh anak karena usahanya sendiri. Dan orang tua dari Fradila Juniara 
menjabarkan bahwa prestasi adalah sebuah hasil dari kerja keras dan berdo’a. Wira 
Sakinatun Najahah orang tuannya mengungkapkan argumennya bahwa prestasi 
merupakan kebanggaan karena putra-putrinya sudah belajar dengan baik dan keras, 
serta merupakan tolak ukur seberapa besar orang tua harus mengawasi anaknya. Dan 
yang terakhir adalah orang tua Regar Adi Trianti mengatakan  bahwa prestasi dibidang 
akademik dan nonakademik, selain itu kebagusan akhlak seorang anak juga merupakan 
sebuah prestasi yang diharapkan oleh orang tua agar seorang anak dapat mencapai 

prestasi. 

4.3.2. Cara Penanaman Nilai Dan Norma   

4.3.2.1. Cara Menamkan Nilai Kedisiplinan 

          Cara menanamkan nilai kepada anak-anak dengan bermacam-macam cara seperti 

hasil wawancara yang peneliti peroleh dari informen ketika melakukan wawancara maka 

dapat diperoleh data sebagai berikut : Wira Sakinatun Najahah orang tuanya 

mengatakan cara mereka mendidik anak-anak mereka dalam hal kedisiplinan yaitu 

denga cara meneraturkan kegiatan-kegiatan anak, serta membiasakan anak agar berlaku 

sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Bila tidak, maka dapat ditegur atau dihukum 

sesuai dengan tingkat kesalahan. Sedangkan orang tua Regar Adi Trianti menerapkan 

kedisiplinan anak dengan cara memberikan hadiah kepada seorang anak yang patuh. 

Orang tua Fradila Juniara beda lagi dalam menerapkan nilai kedisiplinan sejak kecil, anak 

dibiasakan untuk tepat waktu dalam segala hal. Misalnya saat bangun tidur, dibiasakan 

untuk bangun pagi, jika waktunya belajar, maka segera belajar dan orang tua 

mendampingi. Tak jauh beda dengan orang tua Fradila, orang tua Evi Kusuma Wardani 

menerapkan nilai kedisiplinan antara lain dengan diajarkan disiplin waktu dan orang tua 

mengajarkan anaknya untuk tepat waktu dalam segala hal. Sedangkan orang tua Elda 

Elsaviana menerapkan nilai kedisiplina dengan cara menanamkan kedisiplinan yaitu 

dengan mengajarkan kebiasaan sikat gigi malam, kebiasaan belajar sesudah mengaji dan 

lain-lain. Pada mulanya anak itu harus diajarkan dan diawasi, tapi perlahan lahan anak 

akan berkembang dengan sendirinya. Selain itu diajarkan dengan kebiasaan berpakaian 

rapi, berangkat tepat waktu. Sedangkan Orang Miswanda Eka Pratiwi memberikan nilai 

kedisiplinan caranya membiasakan anak untuk hidup disiplin dalam melakukan segala 

kegiatannya. Dan menasehati apabila anak melanggarnya. Dengan cara yang berbeda 
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lagi dengan para orang tua responden yang lain, orang tua Cicik Khoirun Nisa’ 

mengatakan Saya selalu mendidik anak saya dengan keras, apalagi dalam kedisiplinan. 

Sedangkan orang tua Fitri Fatimah mengatakan cara agar anak-anak maka saya mendidik 

anak untuk disiplin dalam segala hal. Misalnya, pulang  sekolah tepat waktu dan sholat 

tepat waktu dengan cara omongan dan tindakan. Anas Andrianto orang tuanya 

menerapkan kediplinan kepada anak-anaknya dengan cara membiasakan anak 

mematuhi sebuah peraturan yang telah dibuat, apabila tidak orang tua memberikan 

hukuman yang sesuai dengan kesalahan. Sedangkan Sri Wahyu Rahmadani 

mengungkapkan bahwa untuk mendidik anak dalam hal kedisiplinan yaitu dalam hal 

tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu seperti tepat waktu dalam sholat, belajar atau 

yang lainnya agar si anak terbiasa menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan 

sebaik mungkin. Berbeda lagi dengan orang tua Maulana Ahsan Fahmi yang memberikan 

nilai kedisiplinan dengan menggunakan cara memberikan pengertian kepada anak 

mengapa disiplin itu sangat penting bagi anak. Membiasakan anak untuk selalu disiplin 

baik ketika diawasi orang tua maupun tidak. Dan orang tua Novi Kavita Sari 

menggunakan cara dengan membiasakan. Jika tidak disiplin hanya dimarahi saja. 

Sedangkan Orang tua Ike Dian oktavia Sari mengantarkan nilai kedisiplinan dengan cara 

membiasakan anak untuk disiplin dalam melakukan segala aktivitasnya. Serta memarahi 

dan menasehati jika anak tidak disiplin. Dan tak jauh beda dengan yang diungkapkan 

oleh mayoritas orang tua responden, orang tua Diadikma Belasora juga menerapkan 

nilai kediplinan antara lain sebagai berikut yaitu Membiasakan diri untuk menempatkan 

sesuatu sesuai tempatnya, orang tua memberi contoh, membuat jadwal. 

4.3.2.2. Cara Menanamkan Norma agama 

Untuk mengetahui bagaimana cara orang tua menyampaikan norma agama kepada 
anak-anak mereka sehingga pesan agama tersampaikan dan bisa diterima anak-anak 
mereka, dapat diperoleh data sebagai berikut : menurut hasil wawancara dengan orang 
tua Sri Wahyu Rahmadani menyampaikan norma agama dengan cara diajarkannya rutin 
dalam sholat, ngaji, berpuasa, dan sebagainya. Misal dalam berpuasa yaitu dilatih sejak 
dini dengan berpuasa dhuhur dan jika sudah terbiasa mulai diajarkannya berpuasa 
sehari penuh. Sedangkan orang tua Maulana Ahsan Fahmi menberi tahu cara mereka 
menyampaikan kepada anak-anaknya dengan cara mengantarkan anak-anak agar dapat 
dengan mudah memperoleh pembelajaran agama. Membiasakan kehidupan islami 
disetiap sendi-sendi kehidupan, sehingga anak akan terbiasa menerapkan nilai-nilai 
agama. Lain dengan orang tua Novi Kavita Sari yang menyampaikan norma agama 
dengan cara memaksa sholat lima waktu, tetapi tanpa hukuman. Hanya dimarahi saja 
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jika tidak melaksanakannya. Orang tua Ike Dian oktavia Sari mengajarkan norma Agama 
dengan cara memberi contoh dan membiasakan anak untuk berbuat sesuai dengan 
perintah agama. Diadikma Belasora ibunya yang sebagai single parent mengungkapkan 
untuk mengatarkan anak-anak pada norma agama, dengan cara mengajak sholat 
berjama’ah/ibadah lainnya, dengan memberi contoh kepada anak, dengan bercerita 
yang di dalamnya terselip nilai-nilai agama. Dan orang tua Wira Sakinatun Najahah 
mengatarkan norma agama kepada anak-anaknya caranya dengan cara memberi 
contoh, mengajak, mendampingi dan memotivasi. Orang tua harus terlebih dahulu 
mencontohi apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya, kemudian mengajak 
serta memotivasi agar anak semangat untuk melakukan hal itu. Bila anak melanggar, 

orang tua harus memberi hukuman dan teguran agar menimbulkan rasa penyesalan 
dalam diri anak itu. Dan Regar Adi Trianto Bapaknya memberikan Agama kepada anak-
anaknya dengan memberikan hukuman kepada seorang anak yang tidak patuh agama. 
Beda dengan orang tua Fradila Juniara untuk mengantarkan norma Agama kepada anak-
anak mereka yaitu dengan cara sebagai berikut yaitu orang tua mengajarkan tata cara 
melakukan ibadah dan menjelaskan manfaat bagi yang melakukan dan hukuman bagi 
yang meninggalkannya. Mendampingi anaknya dalam melakukan ibadah. Tentu saja 
semua itu diberikan sejak kecil. Dan orang tua Evi Kusuma Wardani mengatakan untuk 
memberikan nilai agama kepada anak-anak saya biasanya   mengajak anak-anak untuk 
sholat berjama’ah dan setelah sholat saya mengajarkan mana kebiasaan yang baik dan 
mana yang buruk. Beda dengan Elda Elsaviana yang orang tuannya memberikan norma 
agama dengan cara mengajak sholat, tata cara sholat, mengajak puasa, belajar mengaji, 
dikenalkan nama nabi, malaikat-malaikat, dan lain-lain. Mengajarkan dengan lagu-lagu 
agama atau cerita-cerita nabi. Sedangkan orang tua Miswanda Eka Pratiwi 
memberikannya dengan cara dengan memberikan kebiasaan kepada anak mengenai 
perbuatan yang sesuai dengan perintah agamanya. Dan orang tua Cicik Khoirun Nisa’ 
mereka memberikannya dengan cara memberikan pendidikan agama yang baik dan 
benar beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Fitri Fatimah orang tuanya 
mengaku memberikan agama kepada anak-anaknya dengan cara anak dituntut agar bisa 
mengerti agama. Dengan cara anak diusahakan bisa mengenyam pendidikan 
berwawasan agama seperti Madrasah Tsanawiyah waktu kecil disuruh untuk ikut ngaji 
seperti di Taman Pendidikan Al qur’an. Dan orang tua Anas Andrianto beda lagi caranya 
mereka hanya menekankan tentang hal sholat dan puasa wajib. Meraka mengatakan 
dengan membiasakan anak untuk sholat lima waktu dan puasa wajib. 

4.3.2.3. Cara Menanamkan Nilai Moral  

Untuk mengetahui bagaimana caranya orang tua menyampaikan nilai moral kepada 
anak-anak, maka peneliti memperoleh data dari informen sebagai berikut,Orang tua 
Wira Sakinatun Najahah memberikan nilai moral kepada anak-anaknnya dengan cara 
mendampingi, misalnya dengan bercerita dan menegur dengan cara yang halus agar 
anak merasa malu, dan memberitahu apa-apa yang pantas dan tidak pantas untuk 
dilakukan. Sedangkan orang tua Regar Adi Trianti mengantarkan nilai Moral dengan cara 
memberikan pendampingan kepada seorang anak. Sedangkan Fradila Juniara orang 
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tuannya mengantar nilai Moral dengan cara memberikan contoh yang baik bagi anak, 
misalnya menjaga perilaku dan sikap, serta ucapan. Orang tua Evi Kusuma Wardani 
memberikan nilai moral dengan cara mengajarkan anaknya bagaimana cara berperilaku, 
mengajarkan apabila bertemu orang yang lebih tua harus bersikap sopan dan 
menghormati, menolong sesama apabila membutuhkan. Untuk Elda Elsaviana orang 
tuannya memberikan nilai moral dengan cara memberikan contohmisalnya  ketika di 
bank semua kursi penuh. Dan ada seorang kakek yang tidak mendapatkan kursi, lalu kita 
berikan kursi itu pada kakek tersebut. Seperti itu kita memberi contoh dan kita beri 
nasihat pada anak-anak tidak hanya memberi nasihat, tapi juga dipraktikkan. Seperti 
cara makan yang benar, cara duduk, dan lain-lain. Dan orang tua Miswanda Eka Pratiwi 

mengantar nilai moral dengan memberikan pengertian kepada anak mengenai 
perbuatan yang baik dan buruk agar anak tidak melakukan perbuatan yang 
menyimpang. Sedangkan Cicik Khoirun Nisa’ orang tuanya memberikan nilai moral 
dengan cara menekankan pada tingkah laku baik dengan siapapun, tidak boleh 
melanggar norma-norma agama, sopan pada semua orang tanpa pandang kedudukan, 
melarang anak-anak keluar malam tanpa alasan yang penting. Orang tua Fitri Fatimah 
mengantarkan nilai moral kepada anak-anak dengan cara anak dituntut untuk 
berperilaku sesuai moral, dengan cara berpakaian yang sopan, diberitahu tentang 
berperilaku yang baik (seperti berjalan bungkuk di depan orang yang lebih tua). 
Sedangkan orang tua Anas Andrianto memberikan nilai moral dengan cara mengajarkan 
anak sopan santun, misalnya diajak untuk membiasakan bersikap baik kepada orang 
yang lebih tua, membiasakan sikap 3S (Senyum, Sapa, Salam). Dan orang tua Sri Wahyu 
Rahmadani mengajarkan nilai moral kepada anak-anaknya dengan cara setiap 
tingkah/etika si anak selalu pada pengawasan orang tua. Setiap sikap anak tetap diikuti 
oleh bimbingan orang tua agar si anak tidak menyimpang. Sedangkan Maulana Ahsan 
Fahmi mengatakan dengan memberikan pondasi kepada anak agar selalu memegang 
teguh nilai-nilai moral. Dan Novi Kavita Sari mengantar nilai moral kepada anak-anak 
mereka dengan cara memberi contoh yang baik. Sedangkan Ike Dian oktavia Sari orang 
tuannya memberikan nilai moral dengan cara memberikan pengertian kepada anak 
mengenai mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk dengan harapan agar anak 
tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Dan jika anak melanggar, maka dimarahi 
dan dinasehati. Namun Diadikma Belasora orang tuannya mengatakan dengan cara 
membiasakan anak-anak untuk selalu menghormati orang yang lebih tua. Mengawasi 
setiap pergaulan anak (pendampingan). 

4.3.2.4. Cara Menanamkan Nilai Berprestasi 

Carannya orang tua menata dan mempersiapkan prestasi kepada kepada putra-
putrinnya maka menurut orang tua Sri Wahyu Rahmadani, memberikannya  dengan cara 
mendukung bakat si anak dan mengembangkannya agar prestasi si anak tersebut 
semakin tinggi. Tidak dengan cara memaksa si anak bakat dalam hal yang orang tua 
inginkan. Karena hal itu akan membuat si anak malas mengembangkan prestasi tersebut 
dan yang paling penting saya selalu mengibarkan semangat kepada anak-anak bahwa 
untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan jangan pernah lepas dari do’a. Sedangkan 
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orang tua Maulana Ahsan Fahmi mempersiapkan prestasi anak-anaknnya dengan cara 
selalu menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga anak mampu memperoleh prestasi. 
Selalu memberikan dukungan terhadap setiap hal positif yang dilakukan oleh anak baik 
dan selalu mendo’akannya agar anak saya selalu berprestasi, sebab semua usaha tanpa 
do’a maka sia-sia.  Dan menyediakan fasilitas yang dapat menunjang bakat dan potensi 
diri anak. Sedangkan Novi Kavita Sari orang tuannya menata prestasi anak-anaknya 
dengan cara membiasakan belajar rutin dan puasa senin kamis dan sholat hajat. Dengan 
memberi hadiah-hadiah kecil jika anak berprestasi dan biasanya dengan membicarakan 
mengenai orang-orang disekitar yang sukses, terutama dalam hal pendidikan atau 
dengan kata lain dengan memberikan motivasi. Beda dengan orang tua Ike Dian oktavia 

Sari mempersiapkan prestasi anaknya mempunyai cara tersendiri yaitu dengan cara 
memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih sesuatu hal sesuai dengan 
keinginan, bakat, dan minat (tidak memaksanya yang penting anak-anak selalu saya 
didik untuk selalu curhat kepada Allah sengan cara secara rutin sholat malam, puasa 
untuk sunah untuk prestasinya) serta memberikan pengertian kepada anak bahwa 
prestasi anak akan membuat orang tua bangga. Sehingga anak akan selalu berusaha 
mewujudkannya. Dan Diadikma Belasora Ibunya mengaku bahwa untuk mempersiapkan 
prestasi anak-anak mereka yaitu harus mengetahui bakat dan minat, memberikan 
fasilitas yang memadai, mendukung dan memotivasi, memberi hadiah kepada anak atas 
usahanya, dan tak henti-hentinya saya selalu mendo’akan anak-anak saya agar dengan 
prestasi yang ia raih mudah-mudahan kehidupannya kelak menjadi orang yang sukses 
dan lebih baik dari orang tuanya ini. Sedangkan orang tua Wira Sakinatun Najahah 
mempersiapkan prestasi anaknya dengan membangkitkan semangat dari dalam diri 
anak, serta memotivasi agar anak semangat belajar. Menciptakan obrolan-obrolan yang 
berhubungan dengan pendidikan, dan apa yang diharapkan orang tua pada anak dan 
apa yang diinginkan anak itu sendiri pokoknya yang penting apa saja yang dilakukan 
anak saya harus selalu menerapkan sendi-sendi agama. Karena dengan menerapkan 
agama Insya Allah keinginan tercapai dengan baik. Berbeda dengan apa yang dilakukan 
orang tua Regar Adi Trianto yaitu dengan mengantar prestasi anaknya dengan cara 
melakukan memberikan pendampingan kepada seorang anak yaitu dengan cara 
memberi petunjuk dan menegur secara baik-baik ketika anak melakukan kesalahan. 
Saya orang tidak punya dan tidak mengenyam sekolah tingkat atas bu, tetapi saya selalu 
memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa saya adalah contoh nyata yang kurang 
baik. Maka dari itu saya mengharapkan dari anak-anak supaya anak-anak saya menjadi 
anak yang berprestasi sehingga kehidupannya nanti lebih bagus dari saya. Lebih lengkap 
lagi orang tua Fradila Juniara untuk menata prestasi anak yaitu dengan memberi hadiah 
kecil kepada anak saat anak memperoleh prestasi, mendampingi anak saat belajar. Saya 
selalu berdo’a untuk prestasi anak-anak saya. Katanya do’a orang tua itu segalannya. 
Karena dalam hal materi saya tidak bisa memberikan lebih seperti anak orang tua 

lainnya maka dari itu saya selalu berdo’a saja untuk pretasi anak saya bu. Sedangkan 
orang tua Evi Kusuma Wardani mengatakan bahwa agar anak-anak mereka menjadi 
anak yang berprestasi maka yang dilakukan orang tua adalah berdo’a dan berusaha. 
Tidak hanya dengan itu saja namun pada saat anak belajar, orang tua mendampingi 
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anak-anaknya dan membantu anak yang mengalami kesulitan dan selalu berdo’a secara 
rutin setiap habis sholat lima waktuuntuk keberhasilan prestasi anaknnya. Orang tua 
Elda Elsaviana, yang mereka lalukan agar anak-anak mereka menjadi anak yang 
berprestasi maka yang mereka lakukan adalah anak dibiasakan belajar, les tambahan, 
mengasah bakat yang dimiliki, misalnnya seorang anak berbakat menyanyi, maka 
dileskan menyanyi, sering ikut lomba (membentuk kepercayaan diri). Yang penting 
hidup ini minta ridho Allah tuturnya. Miswanda Eka Pratiwi orang tuanya mengatakan 
bahwa untuk mengantar prestasi anak maka dengan memberikan kebebasan kepada 
anak untuk menentukan masa depannya. Sehingga anak akan selalu berusaha mandiri 
untuk meraih prestasinya. Sedangkan orang tua Cicik Khoirun Nisa’ ibunya  

menceritakan bahwa untuk mengantar dan menata prestasi anak-anak mereka yaitu 
dengan cara membiasakan anak-anak sejak kecil selalu belajar pada jam yang 
ditentukan. Dan saya selalu mendampinginya ketika anak-anak masih kecil dengan 
harapan mereka bisa menanyakan sesuatu yang tidak ia mengerti dan ketika anak-anak 
sudah mulai remaja saya dan anggota keluarga yang lainnya menghormati waktu belajar 
mereka dengan menciptakan suasana yang tenang serta siapapun tidak boleh 
menyalakan TV, kalau anak-anak waktunya ujian mereka selalu minta do’a restu saya 
dan bapaknya. Sedangkan yang dilakukan orang tua Fitri Fatimah yaitu anak dituntut 
agar berprestasi. Dengan cara dikontrol terus selama sekolah (dalam artian ditanya 
kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah). Diberitahu kalau si anak diharapkan dapat 
memiliki kehidupan yang baik yaitu dengan berprestasi. Tidak jauh beda dengan yang 
lainnya orang tua Anas Andrianto mengungkapan bahwa untuk menata agak anak-anak 
mereka menjadi anak yang berprestasi maka carannya dengan cara mengawasi semua 
kegiatan yang dilakukan oleh anak, agar tidak mengganggu proses belajar si anak. 

4.3.2.5. Cara Memberikan Hukuman dan Hadiah kepada Anak. 

 Pada umumnya orang tua berharap anak-anaknya menjadi orang  yang 
membanggakan. Hal ini bisa kita lihat dalam  pemberian penghargaan dan hukuman 
kepada anak-anaknya yaitu apabila anaknya melakukan hal yang baik maka orang tua 
memberikan hadiah-hadiah kecil entah berupa benda-benda kesayanganya, memasak 
makanan kesayangannya, ucapan terima kasih, ataupun hanya sekedar acungan jempol 
saja, Untuk mengetahui dan mengorek data bagaimana carannya para orang tua 
memberikan hukuman dan hadiah kepada anak-anak supaya mereka patuh dalam 

melaksanakan nilai dan norma yang diberikan oleh orang tua, maka orang tua dari Fitri 
Fatimah mengatakan bahwa hukuman apa bila mereka melakukan kesalahan atau anak 
telah melanggar aturan yang sudah disepakati oleh seisi rumah. dengan cara dimarahi, 
agak dicuekin agar si anak sadar,  Dan sebaliknya mereka juga akan memberikan hadiah 
berupa materi, perhatian, pujian apabila anak melakukan sesuatu yang baik dan 
membanggakan. Sedangkan orang tua Anas Andrianto memberikan hukuman dan 
hadiah kepada anak-anak mereka apabila anak tersebut telah melakukan kesalahan 
yang sudah melewati batas yaitu dengan cara memanggil dan menanyai kenapa dan apa 
tujuannya melakukan hal itu. Dengan demikian saya sebagai orang tua kadang juga akan 
membenahi aturan yang saya berikan apabila aturan itu benar-benar sudah tidak bisa 
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diterapkan lagi. Hadiah juga diberikan kepada anak apabila dia telah mencapai prestasi 
yang cukup baik dengan pujian, ucapan terima kasih kepada anak-anak yang membuat 
bangga orang tua dan lingkungannya. Saya itu membimbing anak-anak saya secara 
demokrasi kok tetapi tetap saya arahkan. Menurut orang tua Cicik Khoirun Nisa’ mereka 
mempunyai cara yang berbeda yaitu dengan memberikan motivasi kepada anak agar 
mereka mau melakukan sesuatu yang positif dengan cara menberikan imbalan entah itu 
hanya pujian atau berupa benda yang dia suka yang tidak mahal tetapi mempunyai arti 
bagi anak. Dan sebaliknya saya akan hukum anak-anak apabila anak-anak mencoba 
melanggar aturan yang disepakati keluarga dengan cara saya siding, saya tanyai kenapa 
mereka sampai berani melanggar kesepakatan nilai dan norma keluarga, sampai mereka 

benar-benar mengungkapkan alasannya. Sedangkan menurut orang tua Miswanda Eka 
Pratiwi hukuman akan diberikan apabila anak sudah melanggar/melakukan kesalahan 
dalam konteks lisan/nasehat. Hadiah apabila anak mendapat prestasi dan mematuhi 
perintah orang tua atau membuat bangga orang tua. Menurut orang tua Elda Elsaviana 
hukuman diberikan kepada anak jika anak sudah keterlaluan atau jika anak sudah tidak 
bisa dinasehati secara baik-baik, tapi hukuman ini juga tidak boleh terlalu keras. Hadiah 
biasanya diberikan ketika seorang anak itu berprestasi, tapi tidak  terlalu dimanja, 
kerena akan menjadi keterusan. Sedangkan orang tua Evi Kusuma Wardani menerapkan 
hukuman kepada anak-anak mereka apabila anak melakukan pelanggaran terhadap 
peraturan dan hadiah akan diberikan ketika anak menunjukan prestasinya yang baik 
atau melakukan hal yang positif yang membuat orang tua bangga. Sedangkan orang tua 
Fradila Juniara mengatakan walaupun mereka tidak kaya, namun untuk memberikan 
motivasi kepada anak agar mereka selalu menjadi anak kebanggakan orang tua atau 
sebaliknnya, maka mereka selalu memberikan hukuman saat anak melakukan sebuah 
kesalahan, namun tidak sampai melampaui batas. Dan hadiah akan diberikan saat anak 
melakukan kebaikan agar anak selalu termotivasi untuk selalu berbuat baik. Regar Adi 
Trianti orang tuannya mempunyai cara lain untuk mendidik anak-anaknya agar anak 
selalu melakukan hal yang positif yaitu dengan cara memberikan hukuman kepada anak 
dengan cara mengucilkannya dalam keluarga, dia akan dituntun secara perlahan agar dia 
bisa menyadari kesalahannya sendiri. Hadiah diberikan kepada seorang anak apabila 
anak tersebut dapat mencapai prestasi yang diinginkan oleh orang tua. Sedangkan orang 
tua Wira Sakinatun Najahah memberikan hukuman kepada anak-anak mereka dengan 
cara  memberikan teguran dan pujian, karena bila berupa sangsi  hukuman fisikdan 
hadiah  benda maka anak akan buruk bila nantinya anak tumbuh dewasa. Sri Wahyu 
Rahmadani orang tuanya mengatakan bahwa dalam memberikan hukuman pada anak-
anak sebaiknya memberikan hukuman yang bermanfaat bagi dia agar dia bisa mendapat 
pelajaran dari hukuman tersebut dengan cara tidak saya kasih uang saku selama dua 
hari bu. Sedangkan dalam memberikan hadiah pada anak yaitu hadiah yang bermanfaat 
dan sesuatu yang dia sukai. Berbeda apa yang dikatakan orang tua Maulana Ahsan 

Fahmi mempunyai cara tersendiri yaitu hukuman yang diberikan kepada anak tentunya 
harus bersifat mendidik bukan malah menjatuhkan mental anak. Sedangkan hadiah yang 
diberikan harus sewajarnya saja (tanda sudah memperoleh keberhasilan) apabila hadiah 
yang diberikan terlalu berlebihan hal ini akan membuat anak terbuai dan meringankan 
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hal-hal yang sebenarnya penting. Sedangkan orang tua Diadikma Belasora mengatakan 
bahwa hukuman dan hadiah layak diberikan kepada anak. Hukuman diberikan untuk 
membuat mereka sadar bahwa hal yang dilakukan itu salah. Tentunya hukuman yang 
diberikan itu mendidik. Sedangkan hadiah diberikan untuk memotivasi mereka agar bisa 
mempertahankan prestasi atau bahkan meningkatkannya. Orang tua Ike Dian Oktavia 
Sari mengatakan memberi hukuman jika anak melakukan kesalahan. Hukuman tersebut 
tidak berupa hukuman materil/hukuman fisik, tetapi hukuman secara lisan tetapi berupa 
caci maki.Hadiah diberikan jika anak patuh terhadap perintah orang tua dan jika anak 
mendapat prestasi. Dan yang terakhir adalah menurut orang tua Novi Kavita Sari adalah 
Saat anak-anak masih kecil saya melakukan hukuman kepada anak-anak saya yang  

melanggar peraturan maka tidak boleh menonton televisi, atau merampas handpone, 
dan lain-lain tapi saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak saya yang 
bisa membuat bangga orang tua, kadang-kadang saya membuat makanan kesukaannya. 

4.3.2.6. Cara Mengantarkan Norma Agama kepada Anak-anak 

Untuk mengetahui kedalaman  agama yang dianut dan cara orang tua penyampaian dan 
mengantarkan norma agama kepada anak-anak mereka dengan cara yang berbeda-
beda, menurut orang tua Wira Sakinatun Najahah mengatakan dengan menceritakan 
kisah-kisah yang berbau agama ketika sedang santai atau menjelang tidur, mengajak 
anak-anak ke acara keagamaan. Baik ke tempat-tempat ibadah ataupun ke acara 
keagamaan yang lain. Memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana melakukan hal-
hal yang berhubungan dengan agama serta mengajaknya. menceritakan balasan-balasan 
yang akan didapatkan bila melanggar norma agama agar anak-anak merasa takut untuk 
melanggar. Dan Regar Adi Trianto orang tuannya mengatakan bahwa agama adalah 
pondasi untuk pendidikan anak-anak baik di rumah maupun di luar rumah, cara saya 
yaitu dengan memberikan/menceritakan beberapa hikayat yang memiliki banyak suri 
tauladan. Sedangkan cara yang dilakukan orang tua Fradila Juniara adalah setelah sholat 
jama’ah magrib menjelaskan kepada anak dan menerapkannya dengan sesama. Dan 
semua ini saya ajarkan sejak anak-anak masih  kecil. Sedangkan orang tua Evi Kusuma 
Wardani mengatakan dengan cara anak diberi pengertian bahwa jika anak melanggar 
hal-hal yang dilarang agama, maka ia akan mendapatkan dosa. Anak juga diajari 
beribadah, ngaji, ya pokoknya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan orang Islam. 
Elda Elsaviana yang ibunya sebagai guru ngaji mengatakan bahwa untuk mengantarkan 

norma agama kepada anak-anak mereka yaitu dengan mengajarkan setiap hal yang 
berkaitan dengan agama, penerapan dalam hal kehidupan sehari-hari, orang tua 
terutama saya harus memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya 
sholat malam, melakukan puasa-puasa sunah dan membentu orang yang membutuhkan 
bantuan. Membantu kan tidak selalu dengan uang. Tak jauh berbeda hal ini juga 
diungkapkan oleh orang tua Miswanda Eka Pratiwi yaitu dengan memberikan 
pengertian/contoh mengenai agama (sholat, puasa) sejak kecil, sehingga anak akan 
terbiasa melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Sedangan menurut orang tua Cicik 
Khoirun Nisa’ mengantarkan norma agama kepada anak-anak mulai taman kanak-kanak 
saya sekolahkan di sekolah Islamik begitu juga ketika mereka sekolah dasar. Tidak hanya 
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itu, selain mereka mencontoh orang tuanya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan 
agama misalnya ngaji, sholat sejak kecil tetapi saya selalu mendampinginya dalam hal 
berucap, bertingkah laku, dan bertindak. Yang tak kalah pentingnnya, saya juga 
mendatangkan guru dari pondok untuk memberikan ceramah agama tentang penerapan 
agama dalam bermasyarakat. Dengan demikian mulai kelas tiga anak saya sudah ingin 
melaksanakan norma agama dengan baik. Fitri Fatimah orang tuanya mengemukakan 
caranya mengantarkan norma agama kepada anak-anaknya dengan cara diberi 
sosialisasi agama kepada anak terutama waktu masih kecil, diberi contoh/diajak seperti 
kalau orang tua melakukan sholat si anak diajak waktu masih kecil, anak disekolahkan di 
sekolah berwawasan agama madrasah walau hanya tiga tahun yaitu di MTs, anak 

diharapkan untuk dapat menjalankan sholat lima waktu dengan disiplin. Sedangkan 
orang tua Anas Andrianto mengantarkan norma agama dengan cara orang tua harus 
memberikan contoh terlebih dahulu tentang nilai agama dasar kepada anak, serta 
ditunjang dengan pendidikan agama di luar rumah, contohnya dimasukkan ke taman 
pendidikan Al Qur”an atau sekolah dasar islam. Namun  orang tua Sri Wahyu Rahmadani 
menyampaikan norma agama kepada putra-putrinya yaitu dengan cara perlahan demi 
perlahan dikenalkan pada tata cara wudlu, sholat, ngaji, dan lain-lain dengan dibimbing 
kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya melakukan , maka si anak tersebut akan 
menirunya. Begitu juga orang tua Maulana Ahsan Fahmi yaitu dengan cara 
membiasakan anak untuk selalu melakukan ibadah-ibadah, membuat peraturan-
peraturan agar anak tidak sampai melanggar norma agama. Tak jauh berbeda dengan 
para informen yang lain, orang tua Novi Kavita Sari, bahwa untuk mengantar norma 
agama kepada anak-anak dengan cara menyekolahkan anak di sekolah-sekolah agama 
mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah pendidikan tingkat pertama, memberi 
contoh dan mewajibkan, seperti setelah sholat maghrib wajib mengaji di rumah, setiap 
sore, mewajibkan sholat 5 waktu, sholat berjama’ah di masjid, ditanamkan sejak masih 
kecil belum sekolah, seperti saat ibu menjahit dengan mengajarkan anak membaca dan 
menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an, dan do’a sederhana, serta menyanyikan lagu-
lagu Islam. Sedangkan Ike Dian oktavia Sari orang tuannya mengantarkan norma agama 
kepada anak-anaknya dengan cara menanamkan norma agama kepada anak sejak dini. 
Serta mendampingi anak dalam melakukan ibadah. Berbeda lagi yang dilakukan oleh 
orang tua Diadikma Belasora yaitu ketika anak-anak masih kecil saya mengantarkan 
Agama dengan cerita/dongeng, dengan bermain, misal menyanyi. Namun ketika anak-
anak sudah mulai mengerti, sekitar kelas tiga sekolah dasar saya mulai mengencangkan 
ikat pinggang untuk pendidikan agama beserta penerapannya terhadap orang-orang 
disekitarnnya. Karena menurut saya agama itu merupakan petunjuk hidup secara 
vertikal dan horizontal. Yang saya maksud vertikal itu apa saja yang harus dilakukan 
manusia dengan Tuhannya sedangkan secara horizontal itu bagaimana carannya 
menerapkan agama didalam kehidupannya bersama manusia yang lainnya. 
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4.3.3. Hasil Proses Sosialisasi Nilai Dan Norma Yang Ditanamkan oleh   

          Orang Tua sehingga Anak Menjadi Siswa Berprestasi. 

Pentingnya penelitian dengan judul ’’Model Sosialisasi nilai dan norma Siswa 
Berprestasi.” Study Kasus Sosialisasi Keluarga Siswa Berprestasi di SMA Negeri 3 
Jombang Jawa Timur ini adalah hasil sosialisasi dalam keluarga. Hal ini bisa kita lihat dari 
perilaku remaja dalam menerapkan nilai dan norma sosial yang telah diberikan orang 
tua mereka sejak kecil hingga sekarang, serta hasil  belajar siswa sehingga bisa meraih 
prestasi. Untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa dapat dilihat dari prestasi 
peringkat kelasnya maupun pararel. 

4.3.3.1. Proses Sosialisasi 

Untuk mengetahui mulai kapan proses sosialisasi dalam keluarga dalam arti memberikan 
nilai dan norma sosial kepada anak-anak maka untuk menjawab pertanyaan di atas 
maka menurut Fitri, Regar, Fradila, diadigma, Evi, Ahsan Maulana, Anas, Cicik, Elda, novi, 
Miswanda, mengatakan mulai dari kecil sampai sekarang sudah diajarkan cara 
berperilaku yang baik. Namun menurut Sri wahyu orang tuannya memberikan sosialisasi 
nilai dan norma sosial dengan sangat disiplin sekali. Tetapi menurut Wira  yang 
menjelaskan dalam bersosialisasinya caranya bermacam-macam misalnya ketika mereka 
masih kecil itu sosialisasinya dengan cara bergurau tetapi ketika sudah menginjak 
remaja sekarang ini saya sudah dituntut dengan tanggung jawab, tuturnya. Sedangkan 
Ike mengatakan dengan terang-terangan diikuti dengan isak tangisnya bahwa ia sangat 
kagum dengan ibunya yang tanpa mengeluh membesarkan anak-anak yang disertai 
keiklasan hatinya untuk selalu mendo’akan anak-anaknya supaya menjadi anak yang 
sukses, walaupun tanpa didampingi ayahnya. Yang bisa dilihat pada tabel 4.14 di bawah 
ini. 

Tabel 4.14 
Responden Mulai Melakukan Sosialisasi 

 
 

NO USIA MELAKUKAN SOSIALISASI JUMLAH RESPONDEN 
 

1 1-5 - 
 

2 6-10 - 
 

3 11-15 - 
 

4 16-20 - 
 

5 Mulai dilahirkan sampai remaja 14 Responden 
 

 
Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 
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4.3.3.2. Peran Orang-orang Terdekat Dalam Melakukan Sosialisai Keluarga 

Dalam melakukan sosialisasi di dalam keluarga, masing-masing Individu mempunyai 
kecocokan hati dalam melakukan berkomunikasi sehingga kadang-kadang mereka 
mencurahkan isi hatinya kepada salah satu anggota keluarga, Dan  orang-orang terdekat 
itu mempunyai peran dan pengaruh terhadap perilaku anak. Untuk mengetahui peran 
orang-orang terdekat dalam keluarga, sehingga muncul pertanyaan yang muncul dari 
peneliti, Siapakah  orang-orang terdekat yang sering melakukan sosialisasi dengan anda 
dan apa peranan mereka dalam kaitannya dengan perilaku anda, maka menurut Anas, 
Maulana, Regar, Fitri, Fradila, Evi, Diadigma, Cicik, Novi, Miswanda mengaku yang paling 
dekat melakukan sosialisasi adalah Ibu peranannya adalah memberikan nilai dan norma 
yang dibutuhkan dalam kehidupan dan menurut mereka ibu selalu ada ketika saya 
butuhkan misalnnya kalau sedang berkeluh kesah atau sebaliknnya. Bahkan menurut Ike 
mengatakan bahwa ibunya adalah orang yang paling berjasa membimbing, mendidik, 
mengarahkan tanpa mengeluh walaupun pendampingan dari ayahnnya. Sedangkan 

menurut Elda orang yang paling dekat adalah ayahnya. Dalam hal ini Elda tidak bisa 
menjelaskan secara rinci namun menurutnya Elda merasa nyaman apabila dekat dengan 
Ayah dengan mencurahkan keluh kesahnnya kepada ayahnnya. Sedangkan menurut 
Wira mengaku bahwa orang yang paling dekat dengannya adalah kakak perempuan, 
karena menurutnya mereka beda usia yang tidak terlalu banyak sehingga mereka 
mempunyai permasalahan remaja yang sama sebagai seorang remaja putri. Sehingga 
bisa memecahkan permasalahan-permasalahan secara bersama. Untuk mempermudah 
pembaca mempelajari hasil penelitian ini maka penelitih gambarkan dalam bentuk tabel 
yang bisa dilihat pada tabel 4.15 yang terlampir. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.15 

Peran Orang-orang Terdekat Dalam 

Melakukan Sosialisasi Keluarga 

NO ORANG YANG SERING BERSOSIALISASI JUMLAH RESPONDEN 
1 Ayah  1 
2 Ibu  12 
3 Kakak Laki-laki - 
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4 Kakak Perempuan  1 
5 Adik Laki-laki - 
6 Adik Perempuan   - 
7 Pembantu Rumah Tangga - 

Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

4.3.3.3. Topik Pembicaraan Dalam Melakukan Sosialisasi 

Ketika peneliti menanyakan topik pembicarakan dalam Sosialisasi keluarga ternyata 
jawaban responden bermacam-macam, namun pada dasarnya jawaban dari empat belas 
responden antar lain menurut Evi Kusuma Wardani mengatakan bahwa yang sering di 
pakai topik pembicaraan dalam melakukan sosialisasi keluarga adalah Agama, masalah 
belajar, pergaulan, kejujuran dan kebersihan. Sedangkan menurut Fradila Juniara  yang 
sering menjadi topik pembicaraan dalam melakukan sosialisasi adalah masalah agama, 
teman, pelajaran dan tugas-tugasnya. Menurut Fitri Fatima topic pembicaran dalam 
sosialisasi adalah agama, Sekolah, Pergaulan. Tak jauh berbeda dengan yang lain 
Diadikma Belarosa mengungkapkan pembicaraanmereka dalam sosialisasi adalah 
pentingnya sholat atau urusan Agama, tata karma, pergaulan di luar keluarga, tentang 
sekolah yang hubungannya dengan pekerjaan nanti. Dan menurut Novi Katika sari Ketika 
kecil sosialisasi tentang agama, perilaku,moral, sedangkan ketika mulai remaja mulai 
menbicarakan masalah pergaulan, menjaga agamanya, dan prestasi. Sedangkan 
menurut Elda Elsaviana mengungkapkan bahwa yang sering dupakai dalam topic 
pembicaraan dalam keluarga adalah Agama, prestasi dan pergaulan begitu juga menurut 
Sri Wahyu Rahmadani mengatakan topic pembicaraan mereka dalam sosialisasinya 
dalam keluarga adalah dalam hal pergaulan dan dalam memilih teman serta prestasi 
belajar. Sedangkan menurut Ike Dian Oktavia Sari adalah Pentingnya sholat dan amal, 
pentingnya sosialisasi dengan tetangga sekitar rumah dan masa depan setelah lulus 
sekolah menengah atas. Miswanda Eka Pratiwi mengungkapkan topic pembicaraannya 
adalah mengenai sikap dan perilaku terhadap lingkungan, sekolah, dan masa depan. 
Untuk Regar Adi Trianto mengatakan tentang prestasi belajar, masa depan perkuliaahan, 
dan penerapan agama dalam etika pergaulan. Berbeda dengan Anas Adrianto yaitu 
tentang Agama, pacar, dan masa depan. Sedangkan Maulana Ahsan Fahmi mengatakan 
topik pembicaraan ketika berkumpul bersama keluarga adalah masalah prestasi belajar,  
menjaga agama, karena orang tua menekankan berkali-kali bahwa di dalam agama 

sudah terdapat semua ajaran cara hidup di Dunia maupun akhirat. Sedangkang yang 
dikatkan Cicik Khoirun Nisa’ tak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Anas yaitu 
tentang agama, teman, etika bergaul,  sekolah,  pacar. Sedangkan menurut informen 
yang terakhir yaitu Wira Sakinatun. N mengungkapkan bahwa pembicaraan dalam 
keluarga ketika setelah melakukan sholat adalah tentang Pertasi belajar, sering ajaran 
agama, dan masa depan. Dari data emik yang peneliti peroleh maka dapat dilihat pada 
tabel 4.16  sehingga pembaca mudah mempelajarinya 

Table 4.16 

Topik Pembicarakan Dalam Melakukan Sosialisasi 
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NO TOPIK PEMBICARAAN 

SOSIALISASI 

JUMLAH 

RESPONDEN 

SELURUHNYA 

TOPIK 

PEMBICARAAN 

YANG 

DISOSIALISASIK

AN 

PROSENTASE 

1 Agama 14 14 100% 
2 Pergaulan 14 8 57% 
3 Kejujuran 14 1 7% 
4 Kebersihan 14 1 7% 
5 Teman 14 1 7% 
6 Tata karma 14 1 7% 
7 Sekolah dan masa depan 14 7 50% 
8 Perilaku 14 2 14% 
9 Moral 14 1 7% 
10 Prestasi/ belajar 14 9 64% 
11 Sosialisasi dengan tetangga 14 1 7% 
12 Pacar  14 2 14% 
Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

 

 

4.3.3.4.Kesempatan Dalam Melakukan Sosialisasi 

Dari empat belas informen ketika mereka ditanya dalam kesempatan apa mereka 
melakukan sosilisasi maka jawaban mereka bermacam-macam diantarannya bahwa 
kesempatan waktu dalam melakukan sosialisasi keluarga menurut Regar dan Evi 
mengatakan bahwa kesempatan sosilisasi dalam keluarga mereka sering kali dilakukan 
setelah sholat magrib. Sedangkan Wira mengatakan secara rutinitas mereka melakukan 
sosialisasi setelah jama’a sholat Isyak. Alasannya karena setelah sholat isya’ kegiatan 
sudah tidak begitu padat sehingga ayah selalu member wejangan masalah agama 
kemudian Ibu memberikan sosialisasi tentang Pertasi belajar, penerapan  ajaran agama, 
serta  masa depan. Sedangkan Fradilla, Novi, Sri Wahyu, Novi, Fitri dan Aris mengatakan 
bahwa sosialisasi dilakukan sewaktu-waktu dan ketika melihat televisi. Sedangkan Cicik 
dan ike  mengungkapkan Setelah Pulang sekolah sosialisasi keluargannya mereka 
lakukan. Sedangkan Elda dan Maulana Ahsan Fahmi mengatakan bahwa sosialisasi 
keluarga dilakukan kapanpun diwaktu longgar. Dan Miswanda mengatakan sosialisasi 
keluargannya dilakukan apabila ada masalah saja.Untuk menyempurnakan data 
responden maka peneliti mengolannya sedemikian rupa sehingga bisa dilihat dalam 
tabel 4.17 terlampir : 
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Tabel 4.17 
Kesempatan Dalam  Melakukan Sosialisasi 

NO DALAM KESEMPATAN JUMLAH RESPONDEN 
1 Makan Malam - 
2 Setelah Sholat Jama’a Magrib 2 
3 Setelah Sholat Jama’a shubuh - 
4 Setelah Sholat Jama’a isyak 1 
5 Sewaktu –waktu ketika melihat TV 6 
6 Stetelah Pulang sekolah 2 
7 Wisata Bersama - 
8 Kapanpun diwaktu longgar 2 
9 Apabila ada masalah 1 

Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

4.3.3.5. Banyaknya Waktu Melakukan Sosialisasi 

Banyaknnya waktu dalam melakukan sosialisasi ternyata sangat penting sekali dan 
membawah dampak yang yang sangat besar. Banyak orang tua menghabiskan waktu 
untuk bekerja di luar rumah sehingga sosialisasi yang terjalin galam keluarga sangat 
kurang. Untuk mengetahui seberapa banyak waktu yang dipakai dalam melakukan 
sosialisasi, maka Fradila menuturkan ia lebih nyaman bersama keluarga dari pada di luar 
rumah, dengan alasan  karena masih duduk dibangku kelas sepuluh maka kegiatan di 
sekolah tidak banyak. Makanya hal ini ia manfaatkan untuk membantu pekerjaan rumah 
Ibunya. Sedangkan Regar, Evi, Cicik, dan Aris mengatakan rata-rata hanya tiga sampai 
dengan empat jam dalam sehari. Menurut Cicik, karana ia sekarang sudah kelas dua 
belas maka sudah banyak waktunya yang fokuskan pada belajar untuk persiapan ujian 
Namun waktu itu lebih banyak dimanfaatkan untuk belajar. Sedangkan Miswanda 
mengaku melakukan sosialisasi keluarga waktu saya hanya sedikit, mungkin hanya 
sekitar satu sampai dengan dua jam saja karena memang melakukan sosialisasi ketika 
sedang ada masalah saja karena kita dalam keluarga masing-masing mempunyai 
kesibukan sendiri-sendiri, Begitu juga Diadigma juga hanya mempunyai waktu sosialisasi 
hanya sekitar satu sampai dengan dua jam saja, karena saya suka berorganisasi di luar 
rumah bu, dan menurut saya, berorganisasi merupakan latihan bagi saya untuk tampil di 
tengah-tengah masyarakat kecil, tuturnya. Sedangkan Elda, Anas, Ike, Novi, Ahsan, Sri 
Wahyu dan fitri mengaku melakukan sosialisasi dalam sehari kurang lebih antara lima 

sampai dengan enam jam. Untuk lebih jelasnya maka peneliti mencoba 
menyempurnakan dalam bentuk tabel 4.18. 

Tabel 4.18 
Banyak Waktu Melakukan Sosialisasi  

NO LAMA MELAKUKAN SOSIALISASI JUMLAH RESPONDEN 
1 1-2  Jam / Hari  2 
2 3-4 Jam / Hari 4 
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3 5-6 Jam /Hari 8 
4 7-8 Jam / Hari - 

Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

  

4.3.3.6. Orang Yang Paling Berperan Memberikan Nilai dan Norma. 

Nilai dan norma sosial perlu sekali diberikan dan ditanamkan kepada anak-anak 
semenjak usia dini, oleh sebab itu perlu adanya kepedulian orang untuk 
memberikannya. Untuk mengetahui orang yang berperan dalam memberikan nilai dan 
norma dalam keluarga sehingga anak mempunyai prestasi maka dari hasil wawancara 
secara langsung dengan informen maka peneliti data emik sebagai berikut. Menurut 
Fradila, Evi, Fitri, Diadigma, Ike, Miswanda, aris, Novi, Regar, Ahsan, Cicik, maupun Wira 
mereka mengatakan bahwa yang paling berperan dalam memberikan pendidikan dalam 
menerapkan nilai dan norma sosial adalah Ibu. Dan ketika peneliti memberikan 
pertanyaan umpan balik kenapa Ibu, menurut mereka ya memang kenyataannya begitu. 

Namun ada salah satu yang memberikan alasan secara jelas yaitu Diadigma, dia 
mengatakan memang kenyataan Ibu itu tidak perna bosan untuk selalu mengingatkan 
kepadanya untuk selalu bisa menjaga diri dalam pergaulan, tingkatkan prestasi belajar, 
selalu berdo’a dalam kesempatan apapun, ya dalam hal apa saja. Yang jelas Ibu saya itu 
tidak perna bosan selalu mengingatkan dan mengingatkan, tapi caranya itu enak, sampai 
saya itu kagum kok dengan ibu saya, menurut Diadigma.Sedangkan Elda mengaku dekat 
dengan Ayah merasa nyaman dengan ayah sehingga yang memberikan nilai dan norma 
sosial kepadannya adalah ayahnnya. Begitu juga dengan Sri wahyu mengaku karena 
ibunya sudah meninggal maka yang memberikan nilai dan norma sosial adalah ayahnya. 
Peran ibu dalam melakukan sosialisasi keluarga memegang peranan penting, hal itu bisa 
kita buktikan dengan data yang peneliti peroleh secara langsung dari para responden 
yang kemudian peneliti olah dalam bentuk tabel 4.19 terlampir : 

Tabel 4.19 

Orang Yang Paling Berperan Memberikan  

Nilai Dan Norma 

 
NO ORANG YANG BERPERAN JUMLAH RESPONDEN 

1 Ayah  2 

2 Ibu  12 

3 Kakak  - 

Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

4.3.3.7. Model Peraturan yang diberikan Orang Tua Dalam  Keluarga 
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Pada dasarnya pemberian nilai dan norma kepada anak-anak sangat penting sekali hal 
ini sangat mempengaruhi perilaku, kepribadian dan sikap yang berkaitan dalam 
kehidupan. Oleh sebab itu dalam meberikan nilai dan norma ini harus tepat baik itu yang 
ada kaitannya dengan model sosialisasi dan usia dalam cara memberikan nilai norma 
kepada anak sehingga dapat mudah diterima dan diserap oleh anak. Gambaran dari data 
yang peneliti peroleh dari informen maka Sri Wahyu Rahmadani, mengatakan yang 
berperan dalam melakukan sosialisasi dalam keluarganya adalah ayahnya, menurut dia 
ayahnya melakukan peraturan kepada anak-anaknya itu dengan cara otoriter. Pokoknya 
semua anak-anak Ayah harus nurut peraturan yang dibuat oleh Ayah dalam keluarga. 
Dan itu diberikan Ayah ketika saya kecil sampai sekarang. Tetapi menurut Sri Wahyu 

dengan peraturan yang diberikan ayahnya secara otoriter  merasa nyaman-nyaman saja. 
Pada dasarnya Ayahnya  menberikan model sosialisasi Otoriter menurut Sri wahyu 
karena Ayah terlalu kawatir dengan pengaruh pergaulan anak sekarang. Dengan 
demikian kalau Ayah berlebihan kerasnya, dia selalu mencurahkan keluh kesah hati saya 
kepada ibu. Dengan demikian hubungan saya dengan Ibunya   dekat sekali, dan ketika Sri 
wahyu lagi dekat-dekatnya dengan Ibu ternyata Alloh mempunyai kehendak lain yaitu  
Ibunya  dipanggil Untuk menghadap alloh dengan mendadak sekali tanpa sakit apapun. 
Tutur Sri Wahyu Rahmadani dengan isak tangisnya. Sedangkan Evi Kusuma Wardani, 
Fradila juniara, Fitri Fatima, Diadikma Belarosa, Novi Katika sari, Elda Elsaviana, Ike Dian 
Oktavia Sari, Miswanda Eka Pratiwi, Regar Adi Trianto, Anas Adrianto, Maulana Ahsan 
Fahmi, Cicik Khoirun Nisa’, Wira Sakinatun Najahah mereka mengataka sama yaitu 
ketika mereka saya masih kecil Ibu memberikan sosialisasi dengan cara membuat 
peraturan, dan peraturan itu harus dilaksanakan ketika anak-anaknya masih kecil. 
Sedangkan  menurut wira, ketika dia masih kecil  perna protes kenapa kalau kakaknya 
diperlakukan beda. Bahkan dia perna bilang pilih kasih kepada ibunnya. Dan ternyata 
ketika Wira mulai mengerti, dia juga diperlakukan berbeda tidak seperti ketika  masih 
belum mengarti atau masih kecil. Sedangkan pernyataan dari dua belas responden yang 
lain yaitu Evi Kusuma Wardani, Fradila juniara, Fitri Fatima, Diadikma Belarosa, Novi 
Katika sari, Ike Dian Oktavia Sari, Miswanda Eka Pratiwi, Regar Adi Trianto, Anas 
Adrianto, Maulana Ahsan Fahmi, Cicik Khoirun Nisa’juga menyatakan ketika mereka 
sudah mulai mengerti, mereka sudah agak diberikan kelonggaran walaupun dalam hal 
ini Ibu masih memberi peraturan yang harus dilakukan. Dan ketika mereka sudah mulai 
remaja, sudah diberikan kebebasan. tetapi Ibunya tetap memantau pergaulan dan 
perilakunya baik di rumah maupun di luar rumah. Karena Ibu kawatir dengan diberi 
kebebasan malah takutnya kebablasan, menurut mereka. Sedangkan Menurut Elda yang 
mengaku lebih dekat dengan Ayah begitu juga adik-adiknya, sehingga orang tuanya yang 
paling berperan melakukan sosialisasi adalah Ayah. Rasanya Nyaman kalau saya dengan 
Ayah. Ayah saya memberikan peraturan rumah secara bertahap. Ketika dia masih kecil 
Elda dan Adik-adiknya diwajibkan mematui peraturan yang dibuat Ayahnya, sedangkan 

ketika mereka  sudah mulai mengerti Ayahnya  sudah sedikit memberikan  kelonggaran 
dalam bersikap dan berperilaku, sedangkan ketika mereka sudah mulai menginjak 
remaja Ayahnya   lebih dekat menjalin hubungan dalam keluarga  bersama anak-
anaknnya. Bisa peneliti gambarkan bahwa yang berperan dalam memberikan sosisliasasi 
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dalam keluarga dan model sosialisasi yang diberikan kepada anak dengan cara yang 
berbeda, dan untuk itu peneliti gambarkan  sebagai berikut pada tabel 4.20 terlampir 
berikut : 

Tabel 4.20 
 

Model Peraturan yang diberikann Orang Tua Dalam  Keluarga 

NO MODEL SOSIALISI 
DALAM  ISTILAH 

SOSIOLOGI 

YANG 
BERPERAN 

JUMLAH 
RESPONDEN 

DIBERIKAN 
PADA USIA 

1 Otoriter (authoritarian ) Ayah 1 
 
 
1 

1 th s/d kira-kira 
20 th  
 
1-5 Th 

  Ibu 12 1-5 TH 
2 Egaliter ( authoritative ) Ayah 1 - 
  Ibu 12  6-13 Th 

3 Tidak terlibat ( neglect ) Ayah - - 
  Ibu - - 
4 Permisif ( pola asuh 

sangat longgar ) 
Ayah - - 

  Ibu - - 
5 Ekstra Paranoid Ayah - - 
  Ibu - - 
6 Demokratis Ayah 1 - 
  Ibu 12 Remaja (14 th 

ke atas) 
Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

MODEL SOSIALISASI NILAI DAN NORMA  

DALAM KELUARGA 

 

 

MEDIA SOSIALISASI 

KELUARGA 

                 

                              ORANG TUA              

IBU 

NILAI DAN NORMA YANG DIBERIKAN    MODEL SOSIALISASI 
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  A  B  C D  E F  G                     “ME”            H   I   J      

                        

             PERILAKU  

   

PRESTASI 

KETERANGAN   
A.Norma Adat   G.Norma Agama     
B.Norma Kebiasaan  H.Model Sosialisasi Otoriter   
C. Nilai Moral   I  .Model Sosialisasi Egaliter  
D.Norma Moral  J  .Model Sosialisasi Demokrasi 
E. Norma Kesusilaan  
F.Norma Kesusilaan 
 
 
4.3.3.8. Manfaat Peraturan Yang Diberikan Orang Tua Dalam Keluarga. 

 Untuk  mengetahui manfaat sosialisasi memang bisa kita lihat dari tingkah laku 
anak atau remaja bagaimana mereka bersikap, bertindak maupun berbicara bersama 
anggota keluarga dan dalam pergaulannya dengan  teman-teman sebayanya ataupun 
tingkah lakunya dalam lingkungan masyarakat, untuk mengetahui manfaat sosialisasi 
keluarga menurut informen maka peneliti mendapatkan gambaran sebagai berikut, 
menurut Evi Kusuma Wardani mengatakan, makna peraturan  keluarga bagi saya sangat 
penting, kerena orang tua berperan sebagi teman, guru dan sebagi orang tua  sehingga 
hubungan anak dan orang tua tidak terjadi kesenjangan. Dan menurut Fradila Juniara 
Sosialisasi dalam rangka memberikan peraturan dalam keluarga dalam arti memberikan 
melakukan hubungan interaksi merupakan salah satu media dalam menyampaikan 
pentujuk yang merupakan  kepedulian dan kasih sayang  orang tua pada anaknya 
sedangkan menurut Fitri Fatima dengan peraturan yang jelas dalam keluarga maka 
dapat memahami apa yang diinginkan oleh orang tua dan anggota keluarga sehingga 
terjadi keserasian dalam keluarga berbeda dengan apa yang dikatakan Diadikma 
Belarosa, bahwa manfaat peraturan yang diberikan dalam keluarga untuk mengetahui 
sesuatu sebagai sarana pengawasan dan pendidikan serta bisa jadi menambah 
keakrapan satu sama yang lain. Sedangkan menurut Novi Katika sari dengan peraturan 
dalam keluarga, mereka jadi bisa mengerti mana yang baik dan mana yang kurang baik, 
karena dalam keluarga selalu diingatkan apabila melakukan kesalahan. Dan menurut 
Elda Elsaviana, peraturan dalam keluarga  telah banyak mengajarkan bagaimana cara 

melakukan hidup yang benar yang berlandaskan agama. Sedangkan menurut Sri Wahyu 
Rahmadani, dengan sosialisasi terjalin kedekatan dan hubungan yang harmonis dalam 
keluarga. Saling menghormati, saling membantu, saling menghormati  dan yang paling 
penting adalah menerapkan norma agama. Ike Dian Oktavia Sari juga mengungkapkan 
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bahwa peraturan yang diberikan keluarga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai 
kehidupan dan sebagai media komunikasi bagi keluarga agar hubungan anggota 
keluarga semakin dekat. Miswanda Eka Pratiwi mengatakan sebagai sarana interaksi 
antar anggota keluarga yang di dalamnya terdapat proses penanaman nilai dan norma 
kehidupan. Menurut Regar Adi Trianto, tanpa peraturan yang diberikan keluarga  
mungkin sampai sekarang, dia belum mengerti norma-norma agama apalagi 
penerapannya. Dan Anas Adrianto juga mengatakan sangat penting sekali bagi 
kehidupan saya. Karena sewaktu kita dilahirkan kita belum mengerti mana yang baik dan 
yang buruk, maka dengan adanya sosilaisasi keluarga lewat bimbingan ibu, saya menjadi 
orang seperti sekarang ini. Berbeda dengan yang dikatakan Maulana Ahsan Fahmi 

peraturan yang diberikan oleh keluarga merupakan proses pembekalan diri dari 
keluarga, yang sangat berguna sekali untuk kehidupan selanjutnya. Serta Cicik Khoirun 
Nisa’ fungsi peraturan keluarga adalah sebagai proses pengenalan lingkungan paling 
awal yang dilakukukan oleh suatu keluarga dan menjadi pondasi ketika memasuki 
lingkungan yang baru. Wira Sakinatun. N, mengatakan dengan peraturan nyang 
diberiakn keluarga sarya. Kini saya menjadi mengerti tanggung jawab. Karena sejak kecil 
saya telah dididik Ibu untuk bisa tanggung jawab dengan apa yang saya perbuat. 

  
 
4.3.3.9. Model Belajar Siswa 

Setiap individu mempunyai cara atau model belajar yang berbeda yang sesuai dengan 
biasaan individu yang ditanamkan oleh orang tua mereka sejak kecil, atau model belajar 
yang sesuai dengan kenyaman mereka atau kebutuhannya. Untuk mengetahui model 
belajar yang dilakukan oleh siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Jombangini maka dari 
empat responden yaitu   Miswanda, Anas, Sri wahyu, dan Novi, mengatakan mereka 
belajar secra rutinitas pada malam hari. Namun berbeda dengan Regar mengatakan 
bahwa belajarnya setiap hari selalu membaca buku pelajaran. Sedangkan responden 
yang lainnya yaitu, fitri, Evi, fradila, Diadigma, Elda, maulana Ahsan, Wira, Cicik, dan Ike, 
mereka mengatakan bahwa mereka belajarnya dengan cara rutinitas malam dan saat 
ada waktu senggang. Dari data emik yang diperoleh dari Informen maka oleh peneliti 
disimpulkan dengan menggunakan tabel, dengan harapan agar pembaca mudah untuk 
mempelajarinya seperti yang terlampir dalam tabel 4.21 tentang model belajar terlampir 

berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel  4.21 
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Model Belajar Siswa 

NO MODEL BELAJAR JUMLAH RESPONDEN 
1 Rutinitas pada malam hari 4 
2 Apabila ada ulangan saja - 
3 Disaat ada waktu senggang - 
4 Selalu membaca buku pelajaran 1 
5 Apabila tidak ada tugas  - 
6 Rutinitas malam dan saat ada waktu senggang 9 
Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

Model pembelajaran yang lakukan siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Jombang ini tidak 
berlebihan, namun sejak  anak-anak sudah ditanamkan disiplin, tanggung jawab yang 

tinggi maka dalam hal belajar mereka sudah terbiasa melakukannya secara rutinitas 
tanpa tekanan dari pihak manapun. Gaya belajar mereka tidak berlebihan namun ketika 
anak-anak masih duduk di bangku sekolah dasar orang tua selalu mendampinginya 
dalam arti menunggui sewaktu anak-anak melakukan rutinitas belajar, dengan tujuan 
apabila ada kesulitan materi pada anak  mereka langsung bisa menanyakannya kepada 
orang tua. Dengan demikian anak tidak menumpuk pertanyaan di dalam otaknya.  

Kemudian ketika anak sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama orang tua 
sudah tidak menungguinya lagi sepenuhnya seperti ketika mereka duduk di sekolah 
dasar, tetapi dengan cara menghormati anaknya yang sedang belajar dengan tidak 
menyalakan televisi sehingga tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif. Dalam hal ini 
orang tua masih tetap berperan yaitu dengan sekali-sekali menanyakan apakah ada 
kesulitan.  

Dan ketika anak-anak sudah menginjak usia remaja yaitu sudah duduk di bangku sekolah 
lanjutan tingkat atas, orang tua tinggal memantaunya. Karena pada usia pada diri anak 
sudah tertanam tanggung jawab, disiplin maka mereka sudah dewasa dalam berfikir dan 
mengerti tanggung jawab serta kebutuhannya. 

Pada tabel 4.20. bisa kita lihat bahwa Sembilan dari empat belas responden mempunyai 
kebiasaan belajar yang mereka lakukan secara rutin pada malam hari dan 

menembahnya dengan menfaatkannya waktu-waktu luang. Kebiasaan belajar ini 
dilakukan semata-mata karena kebutuhan mereka sendiri yaitu  dengan melakukan 
model belajar yang rutinitas dilakukan oleh responden sejak kecil, namun ketika 
responden remaja mereka memanfaatkan waktu senggang mereka sehingga bisa 
terwujutkan keinginan mereka untuk menjadi anak yang berprestasi di sekolahnya. 
Alasan mereka melakukan belajar secara rutinitas pada malam hari dan memanfaatkan 
waktu senggang karena semakin  tinggi tingkatan kita belajar semakin maka semakin 
sulit pula materi yang dipelajari, dengan demikian kalau kita tidak menambahkan waktu 
belajar kita maka kita akan mengalami kesulitan, tetapi sebaliknya kalau kita mau 
menambahkan waktu belajar kita, insyalloh bisa meraih prestasi sesuai dengan harapan. 
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Selain itu empat diantara empat belas responden mereka mempunyai gaya belajar yang 
berbeda yaitu belajar secara rutinitas malam hari, dan mereka juga mempunyai alasan 
tersendiri, menurutnya segala sesuatu yang dilakukan secara rutin dan ajeg maka 
hasilnya baik.  

Yang lebih hebat lagi ada satu responden yang selalu membaca buku pelajaran dimana 
saja. Hasilnya memang sangat memuaskan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan 
sekolah lanjutan meraih prestasinya selalu pada posisi peringkat satu  pararel. Tetapi 
masa remaja beliau tidak perna melakukan sosialisasi bersama teman-temannya, 
waktunya tersita untuk belajar dan belajar. Sehingga peneliti amati dari sikapnya sedikit 
agak kurang pergaulan akhirnya kurang mengerti berita-berita baru yang ada 
disekelilingnya. 

Dari data yang peneliti peroleh dari lapangan, walaupun rata-rata mereka berasal dari 
keluarga menengah ke bawah, namun mereka yakin dengan motivasi yang diberikan 
oleh orang tua mereka, do’a adalah segala-galanya, dengan do’a yang tak mungkin 
menjadi sangat mungkin dengan kehendak-Nya. Bisa kita ambil kesimpulan kalau kita 
melakukan sesuatu tanpa diikuti do’a maka hasilnya kurang memuaskan, namun do’a 
tanpa usaha maka akan sia-sia, tetapi sebaliknya bila kita melakukan sesuatu dengan 
diiringi do’a maka hasilnya sempurna. 

4.3.4. Perilaku informen Dilihat Dari Penerapan Nilai dan Norma  

4.3.4.1. Nilai Moral 

Untuk mengetahui sikap, perilaku: dan kepribadian siswa berprestasi di SMA Negeri 3 
Jombang Jawa Timur ini dengan peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh orang 
tuannya, Sedangkan dalam penerapan nilai moral  menurut Evi kusuma Wardani, Fitri 
Fatima, mereka mengatakan bahwa memang moral seseorang itu bisa tercermin dari 
sikap dan tingkah laku seseorang. Menurutnya mereka selalu menghormati orang yang 
lebih tua dan menghargai sesama serta usia dibawah nya. Sedangkan Fradila, 
mengatakan untuk mewujudkan nilai moral apabila saya menemukan barang, saya 
selalu saya umumkan siapa pemiliknnya, namun apabila barang tersebut tidak ada yang 
merasa memilikinnya kalau barang itu sangat berharga maka saya jual dan uangnnya 
saya masukan ke masjid. Karena itu yamg telah diajarkan orang tuanya menurut dia. 
Berbeda dengan Elda Elsaviana dan Sri wahyu Rahmadani, untuk mewujudkan nilai 
moral maka mereka menghormati siapapun tanpa pandang pangkat dan derajatnnya. 
Berbeda dengan apa yang dikatakan Ike Dian Oktaviasari, Miswanda Eka Pratiwi, serta  
Regar Adi Trianto, untuk mewujudkan nilai moral mereka harus selalu melakukan hal-hal 
yang positif dengan demikian menurut mereka tidak hanya berkaitan dengan moral saja 
namun akan mewujudkan semua nilai dan norma yang diajarkan oleh orang tua. 
Sedangkan menurut  Wira Sakinatun Nahjahah, Maulana Ahsan fahmi, dan Diadigma 
untuk mewujudkan nilai moral pokoknya harus berfikiran positif dan melakukan semua 
kegiatan pada hal-hal yang positif pula, karena sumber dari nilai moral itu dari hati, 

tuturnya. Berbeda dengan pandangan Cicik dan Anas yang mengatakan bahwa untuk 
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mewujudkan nilai moral adalah dengan menjalankan perintah Alloh dan perintah Orang 
tua, dengan demikian akan berkembang dengan sendirinya dan kita tahu mana yang 
baik dan mana hal yang tidak baik. 

Dalam hal kebiasaan nongkrong, dari empat belas Informen, sebelas diantaranya Evi 
kusuma Wardani, Fradila juniara, Fitri Fatima, Diadigma Belasora, Elda Elsaviana, Sri 
wahyu Rahmadani, Ike Dian Oktaviasari, Miswanda Eka Pratiwi, Regar adi trianto, Cicik 
Khoirun Nisa’, Wira Sakinatun Nahjahah  mengatakan tidak suka nongkrong atau tidak 
mempunyai kebiasaan nongkrong, Karena menurutnya kebiasaan nongkrong adalah 
kebiasaan yang kurang baik. Namun ada tiga responden yakni Anas, Novi dan Maulana 
Ahsan fahmi, yang mengatakan sering nongkrong bareng teman-teman sekolahnya dan 
di lingkunagn sekolah dengan alasan karena ingin melakukan sosilaisasi di luar rumah 
sehingga mengerti perkembangan berita dari teman-temannya dan masyarakat di luar 
rumah.   

4.3.4.2. Norma Agama 

Sedangkan untuk kepatuhan informen dan kedalaman pada agama dan melakukan 
kewajiban menjalankan sholat maka jawaban dari empat belas informen yakni Evi 
kusuma Wardani, Fitri Fatima, Fradila, Elda Elsaviana, Sri wahyu Rahmadani, Ike Dian 
Oktaviasari, Miswanda Eka Pratiwi, Regar Adi Trianto, Cicik Khoirun Nisa’, Wira 
Sakinatun Nahjahah, dan Maulana Ahsan fahmi, Anas dan Diadigma mengatakan selalu 
melakukan sholat lima waktu alasannya sholat adalah merupakan kewajiban yang harus 
dilaksanakan, sehingga semenjak mereka sekolah dasar mereka sudah diwajibkan oleh 

orang tuanya untuk melakukan sholat lima waktu. Bahkan menurut Evi, Ike, fitri, Cicik, 
sejak kelas tiga sekolah dasar sudah mulai melakukan puasa Romadhon, sedangkan 
menurut Wira, Regar dan Fradila, Evi dan elda  mereka tidak hanya melakukan sholat 
dan puasa wajib saja tetapi bagi mereka mulai sekolah menengah pertama mereka 
sudah rutin melakukan puasa senin kamis dan sholat malam dan ngaji setelah sholat 
Magrib.  
Dalam masalah perilaku informen yang berkaitan dengan kebohongan pada orang tua 
maka menurut dua responden mereka mengaku Perna berbohong pada orang tua yaitu 
Diadigma dan Fradila, karena kasihan pada orang tua kalau mengetahui apa yang 
mereka  perbuat agak tidak sesuai dengan harapan orang tua, sehingga mereka 
berbohong supaya tidak menjadikan beban pikiran orang tuanya, dan satu informen lagi 
yaitu Novi kafitasari dengan alasan karena kesalahan yang dia lakukan tidak disengaja, 
tetapi takut mengungkapkannnya pada orang tua sehingga memilih untuk berbohong, 
tetapi  berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Sedangan dua belas 
informen yang lainnya yakni Evi kusuma Wardani, Fitri Fatima, Diadigma Belasora, Elda 
Elsaviana, Sri wahyu Rahmadani, Ike Dian Oktaviasari, Miswanda Eka Pratiwi, Regar Adi 
Trianto, Cicik Khoirun Nisa’, Wira Sakinatun Nahjahah, Anas, dan Maulana Ahsan fahmi, 
mengatakan tidak perna berbohong dengan alasan berbohong itu dosa.  
Untuk perilaku informen dalam hal menepati janji, maka Evi kusuma Wardani, Fitri 
Fatima, Fradila, Elda Elsaviana, Sri wahyu Rahmadani, Ike Dian Oktaviasari, Miswanda 
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Eka Pratiwi, Regar Adi Trianto, Cicik Khoirun Nisa’, Wira Sakinatun Nahjahah, dan 
Maulana Ahsan fahmi, mengatakan selalu menepati janji karena janji adalah hutang 
yang harus dibayar, menurutnya. Tetapi dua informen yang lain yakni Anas dan 
Diadigma mengatakan sering tidak bisa menepati janji karena menurut mengatakan 
sering lupa, dan kurang pandai membagi waktu karena padatnya kegiatan. Dalam hal 
kejujuran, peneliti mencoba mengecek kejujuran informen ketika mereka melakukan 
kesalahan, apakah mau mengakui kesalahannya. Dari empat belas informen ada dua 
belas informen yakni Evi kusuma Wardani, Fradila juniara, Fitri Fatima, Diadigma 
Belasora, Elda Elsaviana, Sri wahyu Rahmadani, Ike Dian Oktaviasari, Miswanda Eka 
Pratiwi, Regar Adi Trianto, Cicik Khoirun Nisa’, Wira Sakinatun Nahjahah, Anas, dan 

Maulana Ahsan fahmi, Novi, mereka mengatakan berani mengakui kesalahannya apabila 
mereka melakukan kesalahan. Dan menurut dua informen yaitu  Miswanda, karena 
takut dan Fradila mengatakan tidak berani mengakui kesalahannya karena malu.   
Sedangkan dalam hal perilaku responden yang berkaitan dengan kepeduliannya 
terhadap orang lain, maka menurut Wira dia suka menolong orang lain yang 
membutuhkan pertolongan, sedangkan Regar mengatakan menolong orang itu kan 
memang merupakan penerapan agama yang kita pelajari selama ini tuturnya. Tak jauh 
beda dengan jawaban responden yang lainnya yaitu Cicik, mengatakan bahwa memang 
hidup ini lebih berharga kala apa yang kita lakukan membawa manfaat untuk orang lain. 
Dan menurut Anas, Fitri, Evi, fradila, Diadigma, mengatakan mereka sering melakukan 
pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan walaupun itu bukan berupa materi 
karena dengan alasan mereka masih belum bisa mencari uang. 

4.3.4.3. Nilai Vital 
Sedangkan dilihat dari sikap informen dalam hal penggunaan tehnologi. Maka menurut 
tiga belas responden antara lain Evi kusuma Wardani, Fradila juniara, Fitri Fatima, 
Diadigma Belasora, Elda Elsaviana, Sri wahyu Rahmadani, Ike Dian Oktaviasari, 
Miswanda Eka Pratiwi, Regar adi trianto, Cicik Khoirun Nisa’, Wira Sakinatun Nahjahah, 
Anas, dan Maulana Ahsan fahmi,  mengatakan bahwa mereka semua sudah 

menggunakan tehnologi sesuai dengan fungsinya, menurut menurut salah satu 
responden Maulana Ahsan fahmi, dia menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas-
tugas sekolah misalnya membuat power point, mencari materi di internet yang 
berkaitan dengan tugas-tugas sekolah. Handpone mereka gunakan kalau saya pulang 
terlambat untuk memberi tahu orang tua biar mereka tidak bingung mencari. Namun 
menurut Novi mengatakan belum bisa menggunakan alat komunikasi dengan baik 
karena saya setiap hari menggunakan laptop saya untuk  membuka facebook dan 
melihat film selain untuk mengerjakan tugas yang diberikan bapak dan ibu guru.  

Dan ketika peneliti mencoba menjajaki apakah informen metiap hari selalu membuka 
facebook, menurut salah satu informrn yaitu Novi mengaku bahwa setiap hari membuka 
facebook dengan alasan ingin melancarkan penggunaan bahasa inggrisnya, karena 
menurut dia ketika membuka facebook mereka berusaha menggunakan bahasa inggris 
untuk komunikasi dengan teman-temannya. Namun menurut tiga bekas informen yang 
lainnya yaitu Evi kusuma Wardani, Fradila juniara, Fitri Fatima, Diadigma Belasora, Elda 
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Elsaviana, Sri wahyu Rahmadani, Ike Dian Oktaviasari, Miswanda Eka Pratiwi, Regar adi 
trianto, Cicik Khoirun Nisa’, Wira Sakinatun Nahjahah, Anas, dan Maulana Ahsan fahmi,  
mengatakan Hanya sekali-sekali saja membuka facebook kalau memang benar-benar 
ada waktu luang. 

4.3.4.4.Norma Kebiasaan 

Berkaitan dengan perilaku informen dengan norma kebiasaan maka Evi kusuma 
Wardani, Fitri Fatima, Fradila, Elda Elsaviana, Sri wahyu Rahmadani, Ike Dian Oktaviasari, 
Miswanda Eka Pratiwi, Regar Adi Trianto, Cicik Khoirun Nisa’, Wira Sakinatun Nahjahah, 
dan Maulana Ahsan fahmi, Anas dan Diadigma menjawab bahwa memang sejak kecil 
oleh orang tuannya diajarkan untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Miswanda 
Eka Pratiwi, Regar Adi Trianto, Cicik Khoirun Nisa’, Wira Sakinatun Nahjahah, dan 
Maulana Ahsan fahmi, Anas dan Diadigma menambahkan bahwa mereka selalu 
berpamitan sebelum bepergian, dan menurut Evi kusuma Wardani, Fitri Fatima, Fradila, 
Elda Elsaviana, mempunyai kebiasaan selalu mengucap salam sebelum dan sesudah 
bepergian. Sedangkan menurut Sri wahyu Rahmadani, dan Ike Dian Oktaviasari mereka 
mempunyai kebiasaan mencium tangan ayah dan Ibunya karena mempunyai alasan 
yang yang hampir sama, menurutnya, ridho orang tua kan juga ridho Alloh. Menurut 
Miswanda, Ike dan Sri wahyu mengatakan mempunyai kebiasaan selalu bertegur sapa 
dengan orang yang dia kenal. 
4.3.4.5. Norma Kesopanan 
Dalam penerapan nilai kesopanan menurut Evi kusuma Wardani dan Diadigma Belasora 
itu ketika makan mulutnya tidak bersuara. Sedangkan menurut Fitri Fatima, Maulana 
Ahsan fahmi, dan Anas untuk mewujutkan nilai kesopanan mereka mengaku selalu 
menundukan kepala dan bertegus sapa dengan orang yang mereka kenal. Tidak jauh 
beda dengan Fradila, Elda Elsaviana, Sri wahyu Rahmadani, bahwa untuk mewujudkan 
nilai kesopanan maka dengan cara bisa menempatkan diri misalnya harus bicara dengan 
siapa maka bahasa yang mereka gunakan juga harus disesuaikannya, membungkokan 
badan ketika harus berjalan di depan orang yang sedang duduk. Ike Dian Oktaviasari dan  
Wira Sakinatun Nahjahah mengatakan bahwa untuk mewujudkan kesopanan banyak 
yang harus mereka lakukan misalnya dalam hal berpakaian tidak terlalu ketat yang 
sopan tidak tidak terlalu minim, berbicara dengan nada dan intonasi yang baik misalnnya 
tidak terlalu keras. Sedangkan menurut Miswanda Eka Pratiwi, Regar Adi Trianto, Cicik 

Khoirun Nisa’ kesopanan itu bisa juga dalam hal berjalan, misalnnya dengan tidak 
menyeret sepatu yang dipakai. Namun menurut Regar Adi Trianto mengatakan bahwa 
bahwa nilai kesopanan itu bisa diwujudkan dalam penggunaan tehnologi. Karena 
menurutnya dia sering melihat temannya untuk mencari gurunnya tidak berusaha 
mencari dimana keberadaan beliau namun supaya tidak capek-capek mencarinya maka 
dia langsung melakukan pesan singkat dengan menggunakan handpone untuk 
menanyakan keberadaannya. Itu yang menurut Regar tidak sopan. 

4.3.4.6. Norma Hukum 
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Untuk menjajaki perilaku informen yang berkaitan dengan norma hukum maka menurut 
Evi kusuma Wardani, Fitri Fatima dan Fradila mengaku datang sekolah sebelum 
pelajaran dimulai karena menurut mereka tata tertib sekolah adalah bagian dari hukum. 
Sedangkan untuk melaksanakan norma hukum yang baik menurut Elda Elsaviana, Sri 
wahyu Rahmadani, Ike Dian Oktaviasari mengatakan selalu patuh pada peraturan lalu 
lintas dengan memakai helm, mendahului kendaraan lain dari arah kanan namun 
menurut  Miswanda Eka Pratiwi untuk menjunjung tinggi hukum kita harus patuh 
terhadap peraturan yang ada. Dan menurut Regar Adi Trianto, Cicik Khoirun Nisa’ 
berbeda lagi, dia mengatakan bahwa norma hukum itu berada dalam naungan norma 
agama, apabila kita melanggar norma hukum ya berarti melanggar agama. Jadi 

menurutnya jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan agama. 
Tak jauh beda dengan informen yang lainnya Wira Sakinatun Nahjahah, Maulana Ahsan 
fahmi, Anas dan Diadigma mengatakan bahwa untuk tidak melanggar norma hukum 
jangan samapai kita berkenalan dengan barang haram dan apabila pondasi kepribadian 
kita belum kuat maka jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik 
itu menurut guru sosiologi mereka katannya. 

4.3.4.7. Prestasi Belajar 

Dari penerapan nilai dan norma yang telah diberiakan oleh orang tua sejak kecil hingga 
remaja maka hasil prestasi belajar anak bisa pembaca lihat dari data emik yang kami 
paparkan sebagai berikut. Menurut Evi kusuma Wardani ketika sekolah dasar 
menduduki peringkat dua ketika sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah 
menenganh atas  menduduki peringkat satu, Fradila Juniara sekolah dasar menduduki 
peringkat satu ketika sekolah menengah tingkat pertama dan atas menduduki peringkat 
satu, Fitri Fatima ketika sekolah dasar menduduki peringkat satu ketika sekolah 
menengah tingkat pertama dan atas menduduki peringkat satu, Elda Elsaviana sekolah 
dasar menduduki peringkat satu ketika sekolah menengah tingkat pertama dan atas 
menduduki peringkat satu, Sri wahyu Rahmadani sekolah dasar menduduki 
peringkatdua  dan ketika pada sekolah menengah sekolah menengah tingkat pertama 
peringkat satu sedangkan pada waktu sekolah menengah atas menduduki peringkat 
dua, Ike Dian Oktaviasari sekolah dasar menduduki peringkat satu ketika sekolah 
menengah tingkat pertama menduduki peringkat duanamun ketika pada sekolah tingkat 
atas menduduki peringkat satu lagi, Regar adi trianto ketika sekolah dasar menduduki 

peringkat satu ketika sekolah menengah tingkat pertama dan atas menduduki peringkat 
satu lagi dan selalu pararel, Wira Sakinatun Nahjahah ketika sekolah dasar menduduki 
peringkat satu Nahjahah ketika sekolah menengah tingkat pertama menduduki 
peringkat dua dan menengah atas peringkat satu,  Diadigma Belasora sekolah dasar 
menduduki peringkat satu ketika sekolah menengah tingkat pertama menduduki 
peringkat satu begitu juga pada sekolah menengah atas menduduki peringkat satu, 
Miswanda Eka Pratiwi sekolah dasar menduduki peringkat dua namun ketika sekolah 
menengah tingkat pertama dan atas menduduki peringkat satu, Novi kartika sekolah 
dasar menduduki peringkat dua ketika sekolah menengah tingkat pertama dan tingkat 
atas menduduki peringkat satu, Maulan Ahsan fahmi sekolah dasar menduduki 
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peringkat dua namun ketika sekolah menengah tingkat pertama dan atas menduduki 
peringkat satu, Cicik Khoirun Nisa ketika sekolah dasar menduduki peringkat satu ketika 
sekolah dasar menduduki peringkat satu pararel, Anas Andrianto ketika sekolah dasar 
menduduki peringkat satu ketika sekolah menengah tingkat pertama menduduki 
peringkat dua namun ketika pada sekolah menengah atas meraih peringkat satu lagi. 

Dari data emik pada lampiran atau data yang peneliti peroleh secara langsung dari 
informen kemudian peneliti olah dalam bentuk data seperti yang tercantum pada tabel 
4.22 terlampir. 
 
 
 
 

Tabel 4.22 
Hasil Prestasi Belajar Siswa 

NO NAMA 
PRESTASI 

SD SMP SMA 

1 Evi Kusuma Wardani 2 1 1 

2 Fradila juniara 1 1 1 

3 Fitri Fatima 1 1 1 

4 Diadikma Belarosa 1 1 1 

5 Novi Katika sari 2 1 1 

6 Elda Elsaviana 1 1 1 

7 Sri Wahyu Rahmadani 2 1 2 

8 Ike Dian Oktavia Sari 1 2 1 

9 Miswanda Eka Pratiwi 2 1 1 

10 Regar Adi Trianto 1 1 1 

11 Anas Adrianto 1 2 1 

12 Maulana Ahsan Fahmi  2 1 1 

13 Cicik Khoirun Nisa’ 1 1 1 

14 Wira Sakinatun Najahah 1 2 1 
Sumber  : Hasil Pengolahan Data, 2013 

4.3.5. Analisis Hasil Penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat belas informen tentang model sosialisasi 
nilai dan norma dalam keluarga di kalangan siswa berprestasi, dalam hal ini yang 
menjadi sampel populasi adalah siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Jombang maka 
ditemukan beberapa masalah dalam penelitian ini. 

George Herbert Mead melihat sosialisasi sebagai individu yang mempelajari makna yang 

berubah-rubah dari simbul yang berarti ( misalnya baik  atau buruk ) diletakkan pada 
kesesuaian dengan ciri-ciri tertentu dari perilaku dan peran-peran tertentu. Yang dalam 
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penelitian ini dengan peran orang tua memberikan nilai dan norma kepada anak-anak 
sejak mereka masih kecil yakni yang paling utama adalah norma agama, norma 
kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan nilai moral dengan alasan bahwa 
norma Agama merupakan landasan hidup dan di dalam ajaran agama sudah terkandung 
nilai-nilai yang lainnya,Norma kesopanan agar mengerti adat kesopanan, Norma 
kesusilaan agar mengerti batas-batas susila, Norma hukum agar mengerti hukum yang 
berlaku di Negara dan tidak melanggarnnya, Nilai moral supaya mempunyai aklaq mulia. 
nilai kesiplinan juga diberikan ditanamkan dalam keluarga agar anak-anak mempunyai 
pribadi yang tegas, konsisten, terbiasa menghargai waktu dan orang lain karena  
kedisiplinan merupakan kunci sukses untuk meraih cita-cita, Nilai berprestasi merupakan 

langkah awal yang baik dalam menapakan kaki menuju kehidupan yang berkaitan 
dengan ha-hal yang posistif yaitu cita-cita anak, dengan prestasi dihargai serta disegani 
masyarakat dengan demikian bisa membuat orang yang ada sekilingnya bangga dan 
menerima. 

Menurut George Herbert Mead ( 1863-1931 ) Individu harus mendapatkan 

simbul-simbul yang cukup, karena ia harus melakukan  ’’take the role of the 

others’’ ( mengambil peran orang lain ). Karena  banyak peran yang tersediah di 

masyarakat, tentu tidak semuannya diambil. Hanya pihak-pihak yang dipercaya 

saja yang berhubungan dengan proses take the role of the others itu. Sekalipun 

dalam kehidupan sosial individu bertemu dengan banyak orang. Banyak modelnya 

tentunya banyak peran, tetapi tidak semua mereka terima atau adopsi. Hanya 

peran dari significant others saja yang digunakan untuk paduan peran. Adapun 

significant others yang dimaksud mengacu pada “ those people in our lives who 

provide the prevectice from which we learn to view ourselves.Matang tidaknya 

proses mengambil peran tidak lepas dari pengambilan self  yang dimiliki masing-

masing individu. Semakin banyak mengambil peran dari individu lain, maka self 

semakin berkembang dengan baik. Proses pengambilan peran ini dimulai sejak 

bayi sampai dewasa. Maka dari itu menurut informen dalam melakukan sosialisasi 

bersama  keluarga mereka lakukan mulai dari lahir sampai mereka dewasa dengan 

simbul-simbul yang cukup yaitu berupa peraturan yang dibuat oleh orang tua dan 
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disepakati bersama yakni berupa nilai dan norma. Peranan orang tua sangat 

dibutuhkan sebagai contoh dalam bersikap, berucap dan bertindak. Walaupun 

anak-anak melakukan sosialisasi di luar rumah bersama teman-teman masyarakat 

lainnya namun tidak semua peran yang ada di luar rumah itu baik, maka dari itu 

pentingnnya perturan berupa nilai dan norma dibuat oleh orang tua untuk 

membentuk kepribadian positif  yang dikehendaki  masyarakat sehingga anak-

anak kelak bisa diterima oleh masyarakat dimana mereka berada. Sedangkan 

orang yang berperan dalam melakukan sosialisasi adalah Ibu karena kenyataan 

yang ada pada penelitian ini, ibu tidak melakukan pekerjaan di luar rumah 

sehingga terjadi kedekatan antara ibu dan anak selain bisa memantau 

perkembangan dan perilaku anak, hal ini disebabkan karena kesempatan dan 

waktu yang tersediah untuk melakukan sosialisasi sangat cukup. 

Sedangkan tujuan diberikan nilai dan norma sosial karena menurut teori 

Peter L. Berger  keadaan manusia yang belum selesai pada saat dilahirkan, 

membuat dirinya tidak terspesialisasi dari struktur instinktualnya, atau dunianya 

tidak terprogram. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh 

aktivitas manusia sendiri, ia harus membentuk dunianya sendiri dalam 

hubungannya dengan dunia  (Berger, 1994:6-7). Sesuai dengan  Reality sosial 

construction Teori  hasil pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann pada 

tahun 1966 melalui bukunya The Social Construction of  Reality  dalam 

Eksternalisasi. Bahwa dalam ekternalisasi merupakan keharusan antropologis; 

keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan 

interioritas yang tertutup dan tanpa-gerak. Keberadaannya harus terus-menerus 

mencurahkan kediriannya dalam aktivitas. Keharusan antropologis itu berakar 
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dalam kelengkapan biologis manusia yang tidak stabil untuk berhadapan dengan 

lingkungannya. (Berger dan Luckmann,1990:75: Berger,1994:5-6). Pada dasarnya 

orang tua memberikan nilai dan norma sosial kepada anak-anak sejak dini, karena orang 

tua berfikir bahwa anaknnya kelak pasti akan terjun di masyarakat, sedangkan masyarakat 

mempunyai norma untuk mengatur kehidupan bersama supaya terjadi keteraturan. Oleh 

sebab itulah perlunya pembekalan nilai dan norma kepada anak-anak dengan harapan 

anak-anak bisa diterima oleh masyarakat dimana mereka nanti berada karena dengan 

peraturan-oeraturan berupa nilai dan norma sosial, maka anak tahu mana yang baik dan 

yang buruk mana yang dilarang dan mana yang dikehendaki. 

Menurut George Herbert Mead ( 1863-1931 ) bahwa sosialisasi yang dilalui 

seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) Tahap 

persiapan (Preparatory Stage) yaitu  Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, 

saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial, termasuk 

untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai 

melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.(2) Tahap meniru (Play Stage) 

yaitu Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan 

peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa, pada tahap ini mulai terbentuk 

kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan 

sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan 

apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk 

menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. 

Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai 

terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap 

penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap 
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nilai dan norma. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang 

amat berarti (Significant others) (3) Tahap siap bertindak (Game Stage) yaitu 

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang 

secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya 

menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan 

adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya 

tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. 

Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubunganya semakin 

kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar 

rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga 

mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma 

tertentu yang berlaku di luar keluarganya. (4) Tahap penerimaan norma kolektif 

(Generalized Stage/ Generalized other) Pada tahap ini seseorang telah dianggap 

dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara 

luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang 

yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa 

menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama--bahkan dengan orang 

lain yang tidak dikenalnya-- secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri 

pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya” 

Seperti yang sudah diungkapkan di atas oleh informen bahwa sosialisasi 

keluarga diberikan secara bertahap sesuai dengan usia anak-anak dan karakternya 

yaitu : (1) Ketika anak-anak masih dalam tahap persiapan, orang tua memberikan 

model sosialisasi Otoriter (authoritarian ), Pada landasan teori diungkapkan 

bahwa model Otoriter ( authoritarian ) gaya penerapan anak model ini 
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menerapkan aturan orang tua selalu benar. Anak harus selalu mematuhi apapun 

yang dikatakan maupun yang disarankan oleh orang tuanya, semua urusan anak 

diatur oleh orang tua, sehingga kebebasan anak terpasung dan hasil pemikiran 

anak dan imajinasinya tidak tersampaikan. Namun menurut orang tua dalam 

penelitian ini mengatakan bahwa apa yang dia lakukan kepada anak-anaknya 

sudah tepat. Menurutnya, alasan mereka “ karena pada usia anak belum mengerti 

mereka harus diberi peraturan yang harus dilaksanakan anak, sehingga anak 

mempunyai kebiasaan baik yang akhirnya  menjadi kebutuhan hidup mereka” 

model ini diberikan kepada orang tua kepada semua anak-anak mereka tanpa 

terkecuali. (2) Kemudian pada tahap berikutnya yaitu tahap meniru yakni ketika 

anak sudah mulai mengerti dan melakukan peniruan orang tua memberikannya 

model sosialisasi Egaliter ( authoritative ). Dalam landasan teori dikatakan bahwa 

Egaliter ( authoritative ) gaya pengasuhan dimana orang tua membuat peraturan-

peraturan yang harus dipatuhi oleh anak, tapi anak juga memiliki kesempatan 

untuk berpendapat. Orang tua mendengarkan kemauan anak dan mencari solusi 

untuk disepakati bersama. Alasan orang tua memberikan model sosialisasi egaliter 

karena anak sudah mulai mengerti mana yang boleh dilakukan dan mana yang tak 

boleh dilakukan sehingga anak harus diberi kelonggaran, dengan demikian anak 

bisa mengungkapkan segala sesuatu yang kurang berkenan di hatinya. (3) 

Sedangkan ketika anak sudah mulai remaja orang tua berfikir bahwa perilaku anak 

sudah terkendali dalam arti mereka sudah bisa berfikir mana yang boleh dilakukan 

dan mana yang tidak boleh dilakukannya sehingga pada usia ini orang tua 

memberikannya model sosialisasi Demokrasi. Karena menurut Mead Matang 

tidaknya proses mengambil peran tidak lepas dari pengambilan self  yang dimiliki 
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masing-masing individu. Semakin banyak mengambil peran dari individu lain, 

maka self semakin berkembang dengan baik. Proses pengambilan peran ini 

dimulai sejak bayi sampai dewasa. Dengan adanya sejak kecil anak sudah 

diberikan bekal nilai dan norma yang cukup dengan pondasi agama maka orang 

tua yakin pada anaknya yang sudah remaja bisa berperilaku dewasa.  

Secara teoritis model sosialisasi terdiri dari : Otoriter ( authoritarian ), 

Egaliter ( authoritative ), Tidak terlibat ( neglect ), Permisif, pola asuh cara ini 

benar-benar sangat longgar, Ekstra Paranoid, gaya pendidik anaknya yang 

berlebihan dengan keadaannya di luar rumah, Demokratis, pola demokratis agak 

lebih longgar dari otoriter, dan ini sangat bagus untuk membentuk pribadi seorang 

anak agar tumbuh menjadi anak yang baik. Namun pada penelitian ini orang tua 

tidak memberikan semua model sosialisasi karena tidak semua model sosialisasi 

cocok untuk diberikan pada anak.  

Dengan proses sosialisasi yang diberikan oleh orang tua dengan pondasi 

agama dan penerapannya yang kuat serta model sosialisasi yang diberikan sesuai 

dengan usia, maka terbentuklah sikap dan perilaku anak yang baik dan sesuai 

dengan nilai dan norma yang dikehendaki masyarakat dan yang tak kalah 

pentingnya, anak-anak mempunyai prestasi belajar yang sangat membanggakan 

mereka. 

Menurut Berger (1994:19-20) keberhasilan sosialisasi, Sangat tergantung 

pada adanya simetri antara dunia objektif masyarakat dengan dunia subjektif 

individu. Apabila kita mengandaikan seorang individu yang tersosialisasi total, 

berarti setiap makna yang secara objektif terdapat dalam dunia sosial akan 

mempunyai makna analognya secara subjektif dalam kesadaran individu itu 
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sendiri. Hanya saja, sosialisasi total semacam itu tidak akan ada, dan secara 

teoritis pun tidak mungkin ada. Kendati demikian, terdapat tingkat keberhasilan 

dalam sosialisasi. Sosialisasi yang berhasil, akan memberikan suatu simetri 

objektif dan subjektif tingkat tinggi adapun kegagalan sosialisasi, mengarah pada 

berbagai tingkat asimetri. Jika sosialisasi tidak berhasil menginternalisasi 

sekurang-kurangnya makna paling penting dari suatu masyarakat tertentu--maka 

masyarakat itu tidak akan berhasil membentuk tradisi dan menjamin kelestarian 

masyarakat itu sendiri. Berger dan Luckmann (1990:239).   

Orang tua berfikir bahwa dengan keberhasilan anak-anak dalam hal 

prestasinya, maka akan mudah mereka diterima oleh masyarakat apalagi orang tua 

sudah membekalinya dengan nilai dan norma sosial yang diharapkan oleh 

masyarakat. Jadi nilai dan norma sosial merupakan bekal individu hidup di 

masyarakat dalam arti bisa diterima oleh masayarakat. 
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