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Mengambil Nilai Keteladanan dalam Kehidupan Nyata 
 
Luh Putu Shanti Kusumaningsih S.Psi, M.Psi 
Dosen Fakultas Psikologi Unissula 
 
Sebelum mengajarkan arti nilai kepahlawanan kepada anak, orangtua perlu tahu terlebih 
dahulu tujuannya apa. Sebab, nilai-nilai kepahlawanan yang diajarkan orangtua pasti 
akan sangat berbeda dengan materi-materi sejarah di sekolah. Maka dari itu, orangtua 
perlu tahu dulu tujuannya untuk apa. Setelah itu, baru orangtua bisa mengaitkan nilai-
nilai kehidupan di sekitar. 
 
Penting atau tidaknya adalah kembali pada tujuannya. Namun, untuk menekankan 
secara mendalam bahwa anak harus tahu tentang para pahlawan, sepertinya tidak usah 
terlalu ribet. Sebenarnya, apa yang perlu diajarkan kepada anak adalah mengadopsi 
nilai-nilai yang ditunjukan para pahlawan dalam membela negara tanah air. Misalnya, 
nilai perjuangannya, pantang menyerah, tidak mudah kecewa, dan berusaha 
memberikan yang terbaik. 
 
Lalu, nilai-nilai lainnya adalah tentang menjaga sesuatu. Seperti para pahlawan yang 
menjaga tanah air ini. Sejumlah nilai itulah yang bisa orangtua adopsi untuk diajarkan 
kepada anak. Bagaimana anak belajar menjaga segala hal yang berkaitan dengan dirinya 
dan lingkungan. Jadi, bukan lebih ke penting atau tidaknya. Hal ini tergantung kita melihat 
tujuannnya. Sebab, jika tujuannya seperti menyampaikan mata pelajaran sejarah di 
sekolah, maka akan berbeda. 
 
Orangtua harus lebih inovatif dengan memberikan dan mengemas nilai-nilai 
kepahlawanan dari sejarah untuk mudah diaplikasikan di kehidupan nyata. Sehingga, 
mereka tidak diajarkan untuk menjadi Cut Nyakdien, Pangeran Hasanudin, dan lain-lain. 
Melainkan, mereka diajarkan apa-apa saja nilai positif yang dilakukan para pahlawan. 
 
Tidak sepenuhnya kemajuan teknologi menggerus nilai-nilai historis kepahlawanan. 
Namun, kita tidak menutup mata juga bahwa ada hal-hal negatif yang diakibatkan dari 
berkembangnya kecanggihan zaman. Nah maka dari itu, hal ini kembali para peran serta 
merta orangtua mendampingi anaknya saat mengakses dunia digital. Kontrol dari 
orangtua sangat penting untuk sejauh mana anak mengakses hal-hal yang ada di dunia 
maya.  
 
Sebenarnya, nilai historisnya tidak akan tergerus kecanggihan teknologi. Justru, kita lebih 
dimudahkan dengan adanya teknologi, dimana kita bisa mendapat informasi mengenai 
kepahlawanan kapanpun dan dimana pun. Apapun bisa kita cari melalui kecanggihan 
teknologi. Namun, jika ada sisi negatifnya, maka harus kembali lagi pada peran orangtua. 
Anak-anak harus berada di bawah kontrol orangtua.  
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