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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pedidikan Karakter 

1. Pengertian Pedidikan Karakter 

Dari istilah karakter, kemudian munculah istilah pendidikan 

karakter (Character Education). Terminologi pendidikan karakter 

mulai dikenal sejak tahun 1990-an. Thomas Lickona dianggap sebagai 

pencetusnya, terutama ketika beliau menulis buku yang berjudul The 

Return of Character Education, kemudian disusul bukunya Educating 

for Character: How our School Can Teach Respect and 

Responsibility(1991). Melalui buku-buku tersebut, beliau 

menyadarkan dunia barat pentingnya pendidikan karakter.
1
 

Di indonesia sendiri, istilah pendidikan karakter mulai 

diperkenalkan sekitar tahun 2000-an. Hal tersebut secara implisit 

dtegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RJPN) Tahun 2005-2025, yang menempatkan pendidikan karakter 

sebagai landasan mewujudkan visi pembangunan nasional, yang 

dikutip oleh Amirulloh : 

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradab derdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.
2
 

 

                                                           
1
Abdul Majid dan Dian Andayanti, Pendidikan Karakter..., h. 11  

2
Amirulloh Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga..., h. 39-40 
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Menurut Ratna Megawangi, Pendidikan karakter adalah 

sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikkanya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada lingkungannya.
3
  

Definisi lain dikemukakan oleh E. Mulyasa, Pendidikan 

karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada peserta didik meliputi komponen: kesadaran, pemahaman, 

kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, Diri Sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa secara 

keseluruhan, sehingga menjadi manusia yang sempurna sesuai 

kodrartnya.
4
 

Menurut Aan Hasanah, Pedidikan karakter adalah upaya 

sistematis untuk menanamkan sekaligus mengembangkan secara 

konsisten dan terus-menerus kualitas-kualitas karakter yang 

berbasis pada nilai-nilai agama, budaya, dan falsafah negara yang 

diinternalisasikan oleh peserta didik di rumah, di sekolah, maupun 

di masyarakat dalam kehidupan kesehariannya sehingga akan 

membentuk perilaku karakter.
5
 

Jadi pendidikan karakter merupakan suatu upaya, sistem, 

rencana untuk membentuk pribadi yang terpuji, sehingga tercipta 

                                                           
3
Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter..., h. 5 

4
E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter..., h. 48 

5
Aan Hasanah, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: Insan Komunika, 2012), 

h. 48 
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masyarakat berbangsa dan bernegara yang bermoral, beretika dan 

hidup secara rukun, aman dan tentram. 

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

Menurut Hasan dalam Zubaedi, menjelaskan pendidikan 

karakter secara terperinci memiliki lima tujuan yaitu: 

a. Mengembangkan potensi kalbu atau nurani peserta didik yang 

memiliki nilai-nilai karakter bangsa.  

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang 

terpuji dan sejalan dengan tradisi budaya bangsa yang religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab. 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia 

yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.  

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan dan dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan.
6
 

3. Fungsi Pendidikan Karakter 

Berdasarkan pendapat Zubaedi, bahwa pendidikan karakter 

memiliki tiga fungsi utama yaitu: 

a. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan 

karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi 

peserta didik agar berpikiran baik, berhati baik sesuai dengan 

falsafah hidup Pancasila.  

                                                           
6
Zubaedi,  Desain Pendidikan Karakter..., h. 118 
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b. Fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi 

memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan 

pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut 

berpatisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan 

potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa 

yang maju, mandiri, dan sejahtera.  

c. Fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi memilah 

budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa yang 

bermartabat.
7
 

4. Dasar Pengembangan dalam Pendidikan Karakter 

Secara konseptual, dasar pengembangan pendidikan 

karakter berpijak pada perkembangan kognitif, moral dan sosial 

remaja. Sebab, perkembangan kognitif, moral, dan sosial memiliki 

pengaruh besar terhadap pembentukan dan pengembangan karakter 

remaja. ketiga perkembangan tersebut dapat dideskribsikan sebagai 

berikut: 

a. Perkembangan Kognitif 

Istilah “Cogntive” berasal dari kata cognition  yang 

bersinonim dangan knowing, mengetahui. Dalam arti yang luas, 

kognitif adalah perolehan, penataan, dan penggunaan 

pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif 

menjadi ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku 

mental yang berkaitan dengan pemahaman, pengolahan, 

                                                           
7
Ibid., h. 118 
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pertimbangan, pemecahan masalah, kesenjangan, dan 

keyakinan. Ranah psikologi yang berpusat di otak ini berkaitan 

dengan konasi (kehendak) dan afeksi  (perasaan).
8
 

Perkembangan kognitif sesungguhnya suatu sistem yang 

terdiri dari 3 proses, yaitu: 

a) Input, yaitu proses informasi dari lingkungan atau stimulasi 

yang masuk melalui reseptor indra melalui pancaindra.  

b) Proses, yaitu kerja otak untuk mentransformasikan 

informasi atau stimulasi dalam bentuk simbolik, 

membandingkan dengan informasi sebelumnya, menyimpan 

dalam memori dan mempergunakan ketika diperlukan.  

c) Output, yaitu berbentuk tingkah laku seperti berbicara, 

interaksi sosial, dan menulis.
9
  

Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif seseorang 

meliputi 4 tingkatan, yakni Sensimotorik (0-2 tahun), 

Praoperasional (2-6 tahun), Konkret (6-11 tahun), Operasi 

Formal (11 tahun sampai dewasa).
10

 Ditinjau dari perspektif 

teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah sampai 

tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap 

perkembangan kognitif yang dimulai dari usia 11 tahun sampa 

dewasa. 

                                                           
8
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2010), h.65 
9
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h.7 
10

Ibid., h. 6 
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Pemikiran operasional formal, telah memberi remaja 

kemampuan untuk mengantisipasi masa depannya, atau 

kemampuan membuat skema kognitif untuk merumuskan 

rencana bagi masa depannya. Dengan pemikiran operasional 

formal membuat remaja mampu berfikir secara abstrak dan 

hipotesis, serta merumuskan proposisi secara logis, sehingga 

remaja mampu membuat perencanaan dan membuat evaluasi 

terhadap rencana-rencana di masa depannya.
11

 

b. Perkembangan Moral 

Istilah moral berasal dari kata Latin “Moris” yang berarti 

adat istiadat, kebiasaan, peratuaran atau nilai, tata cara 

kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk 

menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip 

moral.
12

  

Sementara menurut Piaget, esensi moralitas adalah ketika 

seseorang dapat menghormati aturan dan bertindak atas dasar 

prinsip-prinsip internalisasi (otonomi), dan ini merupakan 

tingkat kualitas moral paling tinggi dibandingkan seseorang 

bertindak hanya karena ada unsur paksaan dari luar atau orang. 

Damon mendefinisikan moralitas sebagai Orientasi evaluatif 

yang membedakan yang baik dan buruk, Rasa kewajiban 

terhadap standar sosial kolektif, Rasa tenggung jawab untuk 

peduli terhadap orang lain, Perhatian terhadap hak-hak orang 

                                                           
11

Desmita, Pskologi Perkembangan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 203 
12

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan..., h.132 
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lain, Komitmen untuk jujur dalam hubungan interpersonal, 

Keadaan pikiran yang menyebabkan reksi emosi negatif 

terhadap tindakan amoral.
13

 

Proses perkembangan moral dapat berlangsung melalui 

beberapa cara yakni, Pendidikan langsung, yaitu melalui 

penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan 

salah, atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang 

yang lebih dewasa. Identifikasi, yaitu dengan cara 

mengidentifikasi atau meniru penampilan atau meniru 

tingkahlaku moral seseorang yang menjadi idolanya, seperti 

orangtua, guru, aktor, artis, dan kiyai. Proses trial and error, 

yaitu dengan cara mengembangkan tingkahlaku moral secara 

coba-coba. Tingkahlaku yang akan mendapatkan pujian atau 

penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkahlaku 

yang mendatangkan hukuman atau teguran akan dihentikan.
14

 

Berdasarkan hasil penelitian Lawrence Kohlberg, 

perkembangan moral seseorang dibagi menjadi 3 tingkatan 

yakni, Pra-Konvensional (4-9 tahun), Konvensional (10-15 

tahun), Pasca-Konvensional (16 tahun sampai dewasa).
15

 

Berdasarkan tahap perkembangan moral menurut Kohlberg, 

tingkat penalaran remaja berada pada tahap konvensional. Hal 

ini berarti bahwa tingkat kematangan moralitas remaja lebih 

                                                           
13

Aan Hasanah, Pendidikan Karakter..., h. 50 
14

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan..., h. 134 
15

R. Duska dan M. Whelan, Perkembangan Moral: Perkenalan dengan Piaget-Kohlberg, 

(Yogyakarta: Kanisius), h. 22-23 
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matang di bandng anak-anak. mereka sudah mulai mengenal 

konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan 

kedisiplinan. Walaupun anak ramaja tidak selalu mengikuti 

prinsip-prinsip mereka sendiri, namun berdasarkan riset 

menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menggambarkan 

keyakinan yang berasal dari pemikiran moral konvensional.
16 

c. Perkembangan Sosial  

Pekembangan sosial remaja sangat dipengaruhi oleh proses 

perlakuan atau bimbingan orangtua terhadap remaja dalam 

mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-

norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan 

memberikan contoh kepada remaja bagaimana menerapkan 

norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

bimbingan yang demikian disebut sosialisasi.
17

 

Perkembangan sosial dapat di artikan sebagai proses belajar 

untuk menyesuaikan diri terhadap norma kelompok, moral dan 

tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling 

berkomunikasi dan bekerjasama. Ketika dilahirkan ke dunia, 

remaja belum memiliki sifat sosial sehingga harus belajar 

tentang perkembangan sosial melalui kesempatan dan 

hubungan dengan orang-orang disekitarnya. Baik orangtua, 

saudara, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya.
18

 Meskipun 

                                                           
16

Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012),  h. 207 
17

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan..., h. 122 
18

Amirulloh Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga..., h. 62-63  
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demikian, hubungan remaja dengan orangtualah yang paling 

perlu untuk diperhatikan. 

Salah satu ciri yang menonjol dari remaja yang 

mempengaruhi relasinya dengan orangtua adalah terjadi 

perubahan kognitif akibat remaja lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk saling berinteraksi di dunia yang lebih luas, dan 

berhadapan dengan bermacam-macam ide. Dari perbedaan ide 

yang dihadapi mendorong remaja untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap nilai dan pelajaran yang berasal dari 

orangtua. Sebagian dari proses pencapaian otonomi psiologis 

ini mengharuskan anak remaja untuk meninjau kembali 

gambaran tentang orangtua dan mengembangkan ide-ide 

pribadi. 
19

 

Berdasarkan beberapa penelitian tentang perkembangan 

remaja menyatakan bahwa pencapaian otonomi psikologis 

merupakan salah satu tugas perkembangan yang penting dari 

masa remaja. Hasil penelitian Lamborn dan Steinberg (1993) 

menyatakan bahwa perjuangan remaja untuk meraih otonomi 

berhasil dengan baik dalam keluarga yang secara simultan 

memberikan dorongan dan kesempatan bagi remaja untuk 

memperoleh kebebasan emosional. Sebaliknya, menurut Dacey 

dan Kenny (1997) remaja yang tetap bergantung secara 

emosional pada orangtua, akan terlihat kurang kompeten, 

                                                           
19

Desmita,  Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 217 
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kurang percya diri, kurang berhasil dalam belajar dan bekerja 

dibanding remaja yang mencapai kebebasan emosional.
20

 

Dengan demikian, Santrock (1995) menjelaskan bahwa 

keterikatan dengan orangtua pada masa remaja dapat 

membantu kompetensi sosial dan kesejahteraan sosialnya, 

seperti tercermin dalam ciri-ciri harga diri, penyesuaian 

emosional dan kesehatan fisik. Misalnya, remaja yang memiliki 

hubungan yang nyaman dan harmonis dengan orangtua mereka, 

memiliki harga diri dan kesejahteraan emosional yang lebih 

baik. Sebaliknya, ketidakdekatan emosional dengan orangtua 

berhubungan dengan perasaan-perasaan akan penolakan oleh 

orangtua serta perasaan lebih rendahnya daya tarik sosial dan 

romantik yang dimiliki diri sendiri.  

Keterikatan yang kokoh dengan orangtua akan akan 

meningkatkan relasi yang lebih kompeten dengan teman sebaya 

dan hubungan erat yang positif di luar keluarga. Selain itu, 

keterikatan yang kokoh dengan orangtua dapat menyangga 

remaja dari perasaan dan kecemasan-kecemasan depresi akibat 

masa transisi dari anak-anak ke remaja.
21

 

Selain perkembangan hubungan remaja dengan orangtua, 

pola asuh orang tua juga berpengaruh terhadap perkembangan 

moral dan sosial remaja. Menurut hasil penelitian Sigelman dan 

Shaffer seperti dikutip Syamsu Yusuf, terdapat tiga pola atau 

                                                           
20

Ibid., h. 218 
21

Ibid., h. 219 
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gaya pengasuhan orangtua (Parenting Style) terhadap anak 

yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap 

kepribadian anak. sebagaimana dalam tebel berikut:
22

 

Tabel 2.2 

Pengaruh Parenting Style Orangtua terhadap Perilaku Remaja 

Parenting Style Sikap atau Perilaku 

Orangtua 

Profil Perilaku 

Remaja 

Authoritarian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permissive 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sikap“acceptance” 

rendah, namun kontrol 

tinggi 

- Suka menghukum 

secara fisik 

- Berikap mengmando 

(memerintah Remaja 

untuk melakukan 

sesuatu tanpa ada 

kompromi) 

- Bersikap kaku 

- Cenderung emosional 

dan bersikap menolak 

 

- sikap “acceptance” 

tinggi namun 

kontrolnya rendah 

- Memberi kebebasan 

pada remaja untuk 

melakukan 

keinginannya 

 

 

-Mudah tersinggung  

-Pemurung, tidak 

bahagia 

- Penakut  

- Mudah terpengaruh  

- Mudah stress  

- Tidak mempunyai 

arah masa depan 

yang jelas 

- Tidak bersahabat 

 

 

 

 

- Bersikap impulsif 

dan agresif 

- Suka memberontak 

- Kurang memiliki 

rasa percaya diri dan 

pengendalian diri 

- Suka mendominasi 

- Tidak jelas arah 

hidupnya 

                                                           
22

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan..., h. 52-53 
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Authoritative 

 

 

-Sikap “acceptance” 

dan kontrolnya tinggi 

-Bersikap responsif 

terhadap kebutuhan 

Remaja 

-Mendorong Remaja 

untuk menyatakan 

pendapat dan 

pertanyaan 

-Memberikan 

penjelasan tentang 

dampak perbuatan baik 

dan buruk    

- Prestasinya rendah 

 

-Friendly 

-Memiliki rasa 

percaya diri  

-Mampu 

mengendalikan diri 

-Bersikap sopan 

-Mau bekerja sama  

-Memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi 

-Mempunyai tujuan 

dan arah hidup yang  

jelas 

-Berorientasi pada 

prestasi 

Berkaitan dengan pembahasan perkembangan sosial remaja, 

ada sebuah teori yang sesuai yaitu social learning theory yang di 

rumuskan oleh Albert Bandura seorang psikolog dari 

Universitas Standford Amerika Serikat. Dalam  social learning 

theory tersebut Bandura mengemukakan bahwa sebagian besar 

upaya belajar anak terjadi melalui peniruan (Imitation) dan 

penyajian contoh perilaku (modeling). Dalam hal ini seseorang 

belajar mengubah perilakunya sendiri melalui proses penyaksian 

cara orang atau sekelompok orang mereaksi atau merespon 

sebuah stimulus tertentu. Pendekatan teori belajar sosial 

terhadap proses perkembangan sosial dan moral remaja 
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ditekankan pada perlunya conditioning (Pembiasaan merespon) 

dan Imitation (peniruan).
23

 

5. Nilai-nilai dalam Pedidikan Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter 

di Indonesia menurut Hasan diidentifikasi dari empat sumber: 

Agama, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama; 

Pancasila, NKRI ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan yaitu Pancasila; Budaya, nilai budaya 

dijadikan dasar karena tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya; Tujuan 

pendidikan nasional, berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

Berdasarkan keempat nilai tersebut, teridentifikasi sejumlah 

18 nilai untuk pendidikan karakter yaitu: 

a. Religius 

b. Semangat kebangsaan 

c. Jujur 

d. Cinta tanah air 

e. Toleransi 

f. Menghargai prestasi 

g. Disiplin 

h. Bersahabat atau komunikatif 
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Amirulloh syarbini, Pendidikan Karakter berbasis Keluarga..., h. 66-67 
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i. Kerja keras 

j. Cinta damai 

k. Kreatif 

l. Gemar membaca 

m. Mandiri 

n. Peduli lingkungan 

o. Demokratis 

p. Peduli sosial 

q. Rasa ingin tahu 

r. Tanggung jawab.
24

 

6. Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

a. Manfaat Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

Pendidikan karakter dalam keluarga pada hakikatnya 

menjadi sebuah keniscayaan. Sebab tidak dapat dipungkiri 

bahwa keluarga merupakan basis pendidikan pertama dalam 

setiap kehidupan manusia. Apalagi pendidikan formal sekarang 

semakin kering dari pendidikan karakter, sebagaimana yang 

dipaparkan oleh Abudin Nata.  

Pertama, dunia pendidikan telah melupakan tujuan 

utamanya yakni mengambangkan pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan secara stimulan dan seimbang. Kedua, sistem 

pendidikan di Indonesia sebatas menyiapkan para siswa untuk 

masuk ke jenjang perguruan tinggi atau hanya untuk mereka 

                                                           
24

Pipit Ulianadan Rr. Nanik Setyowati, Jurnal kajian moral dan kewarganegaraan, no 1, 

vol 1, 2013, h. 170 
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yang memiliki potensi dan bakat yang tinggi. Ketiga, dunia 

pendidikan di Indonesia saat ini terjebak pada menyiapkan 

manusia instan. Keempat, praktik pendidikan yang ada saat ini 

lebih dikuasai oleh ideologi ekonomi kapitalis dan liberalis. 

Berdasarkan fenomena tersebut, keluarga bermanfaat 

menjadi institusi pengembang pendidikan karakter yang 

pertama bagi setiap anggotanya. Sehingga ketika pendidikan 

karakter dirasa lemah dan kurang terealisasi pada jenjang 

pendidikan formal, keluarga secara otomatis sudah 

memberikan dasar pendidikan karakter secara utuh, realistis 

dan membentengi setiap anak dari gejolak nafsu yang 

menggoda. 

b. Prinsip Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

Secara umum prinsip-prinsip pendidikan karakter dalam 

rangka melakukan hubungan dalam keluarga dapat di 

kelomppokkan menjdai beberapa bagian sebagai berikkut: 

1) Berhubungan dengan orangtua, hal ini berarti seorang anak 

harus senantiasa berbakti dan mengistimewakan kedudukan 

orangtua. 

2) Berhubungan dengan orang yang lebih tua, hal ini hampir 

sama dengan cara berhubungan dengan orangtua apabila 

orang yang bersangkutan pantas mendapat penghormatan. 

3) Membangun dan mengembangkan karakter terhadap orang 

yang lebih muda, berarti memberikan kasih sayang dengan 
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ikut membimbing dan mendidiknya serta membantu apabila 

mereka memerlukan bantuan. 

4) Membangun dan mengembangkan karakter teman sebaya 

dapat dilakukan dengan cara saling menghormati, 

menghargai, toleransi, menemani dan bergaul secara cepat. 

5) Berhubungan dengan lawan jenis, hal ini berarti tidak 

melakukan pergaulan bebas, free sex, selalu mengelola 

pandangan mata agar tidak terjerumus pada perzinaan, 

menghargai dan tidak mebeda-bedakan status maupun 

gender serta menutup aurat secara tepat. 

6) Membangun dan mengembangkan karakter dengan 

pasangan hidup (suami-istri), dalam hal ini berarti saling 

memberikan kewajian dan hak kepada pasangan. 

7) Tanggung jawab orangtua terhadap anak, hal ini berarti 

orangtua wajib membekali pendidikan berkualitas agar jiwa 

setiap anak bangkit serta mengakui kebesaran dan 

keagungan Tuhan. 

c. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

Pendidikan karakter pada anak dalam keluarga diberikan 

sejak usia dini melalui pembiasaan, agar terbentuk perilaku 

yang berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam implementasi pendidikan karakter dalam keluarga 

dapat dilakukan dengan keteladanan dari tiap keluarga yang 

bersangkutan, baik orang tua, saudara ataupun kerabat. Adapun 
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bentuk implementasi pengelolaan pendidikan karakter dalam 

keluarga dapat dilakukan melalui: 

1) Manajemen Amarah 

2) Manajemen Amanah 

3) Manajemen Kejujuran 

d. Tantangan Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

Sebuah upaya atau pengembangan sistem tentu akan 

bertemu dengan suatu kendala, begitupun dengan pelaksanaan 

pendidikan karakter dalam keluarga sebagai berikut: 

1) Keluarga modern di zaman sekarang kurang begitu 

memahami pendidikan karakter. 

2) Manusia modern lebih sibuk dalam hal pencapaian karir, 

sehingga suami istri menghabiskan waktunya di luar rumah 

dari pada di rumah bersama anak. 

3) Kurangnya komuniksai dan diskusi baik antara ayah dengan 

ibu ataupun antar keluarga dalam konteks pendidikan 

karakter. 

4) Jarangnya kekompakan antara suami dengan istri dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter di sebuah 

keluarga.
25

 

7. Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

a. Pengertian Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga 
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Model adalah contoh, pola, acuan, ragam, macam, dan 

sebagainya yang dibuat menurut aslinya.modl juga diartikan 

sebagai barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang di tiru, 

contohnya model pesawat terbang.
26

 Menurut Abdul Majid dan 

Dian Andayani, model adalah baran atau benda tiruan dari 

benda yang sesungguhnya, seperti Globe adalah model dari 

bumi tempat kita hidup.
27

 Menurut Muhaimin, model 

merupakan kerangka konseptual yang dipergunakan sebagi 

pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Model 

juga merupakan seperangkat prosedur yang sistematis dalam 

mewujudkan suatu proses kegiatan.
28

 Sementara menurut 

Dedhi Suharto, model adalah sesuatu yang dapat 

memvisualisasikan sebuah konsep dengan nyata. Model 

berbeda dengan konsep dalam bentuk teori. Fungsi model 

adalah untuk menjembatani konsep dalam bentuk teori menjadi 

kenyataan.
29

 

Istilah model tersebut jika digabungkan dengan istilah 

pendidikan karakter dalam keluarga, dapat diartikan sebagai 

kerangka konseptual dan prosedur yang sistematis berkenaan 

dengan upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak yang 

dilakukan orang tua dalam keluarga, baik terhadap Tuhan 
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YME, diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan 

sekitar. 

b. Pendekatan Konseptual Model Pendidikan Karakter dalam 

Keluarga 

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan konseptual 

model pendidikan karakter pada pembahasan ini adalah model 

pendidikan yang diadaptasi dari Basic Teaching Model yang 

dikembangkan oleh Robbert Glaser pada 1962. Model ini 

disebut Basic karena mengambarkan model pendidikan hanya 

dalam empat komponen, yaitu tujuan, program, proses dan 

evaluasi.
30

 

c. Konseptual Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

Berdasarkan pemaparan pendekatan model pendidikan 

karakter dalam keluarga, dapat di uriakan secara singkat 

mengenai konseptual model pendidikan karakter dalam 

keluarga sebagai berikut: 

1) Tujuan Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

Tujuan pendidikan karakter dalam keluarga secara 

khusus adalah membina dan mengarahkan anak-anak agar 

memiliki karakter yang baik atau akhlak yang terpuji, 

sedangkan secara umum bertujuan untuk menyiapkan anak 

agar dapat hidup secara optimal dan bermanfaat, baik bagi 

                                                           
30

Aan Hasanah,  Pendidikan Karakter..., h. 117 



32 

 

dirinya, keluarganya, masyarakat, maupun agama dan 

bangsanya.
31

 

2) Program Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

Program secara bahasa dapat diartikan dengan 

rancangan asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan 

seperti program pemerintahan, dan berbagai acara yang 

akan dipertunjukkan seperti program televisi.
32

 

Berbicara mengenai program pendidikan karakter 

dalam keluarga berarti menjelaskan usaha-usaha yang 

dilakukan oleh orangtua untuk membentuk karakter anak 

melalui berbagai bentuk sebagai berikut: 

(a) Pengajaran 

(b) Pemotivasian  

(c) Peneladanan 

(d) Pembiasaan 

(e) Penegakan Aturan 

3) Proses Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

(a) Pengertian Proses Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

Secara etimologis, kata proses berasal dari bahasa 

Latin Processus, yang berarti berjalan ke depan.
33

 

Dalam bahasa indonesia, kata proses memiliki makna 

rangkaian tindakan pembuatan atau pengolahan sesuatu 
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untuk menghasilkan sebuah produk dan runtutan 

peristiwa dalam perkembangan sesuatu.
34

 

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

proses dalam pendidikan merupakan seperangkat 

aktivitas atau tahapan kegiatan yang sengaja di ciptakan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan yang telah drencanakan. 

(b) Gambaran Proses Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

Gambaran proses pendidikan karakter dalam 

keluarga meliputi pendidikan sebagai interelasi 

komponen pendidikan, proses pendidikan sebagai 

proses interaksi komponen pendidikan, proses 

pendidikan sebagai proses komunikasi.
35

 

(c) Komponen Proses Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

Sebagaimana penjelasan  sebelumnya, bahwa proses 

pendidikan merupakan proses koordinasi, interaksi dan 

komunikasi, berbagai komponen pendidikan. 

Komponen proses pendidikan karakter dalam keluarga 

meliputi pendidik, peserta didik, materi, metode, dan 

alat pendidikan.
36

 

(d) Evaluasi Pendidikan Karakter dalam Keluarga 

B. Keluarga Broken Home 

1. Keluarga 
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a. Pengertian Keluarga 

Keluarga secara etimologis, merupakan satuan kekerabatan 

yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari 

ibu, bapak, dengan anak-anaknya, atau orang yang seisi rumah 

yang menjadi tanggung jawabnya.
37

 Dalam UU No 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa keluarga 

adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 

istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau 

ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke 

atas, atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
38

 

Dalam kamus oxford Learner’s Pocket Dictionary, 

keluarga berasal dari kata family yang berarti kelompok yang 

terdiri dari satu atau atau dua orang tua dan anak-anak mereka, 

atau kelompok yang terdiri dari satu atau dua orang tua dan 

anak-anak mereka, dan kerabat-kerabat dekat, atau semua 

keturunan dari nenek moyang yang sama.
39

 

Dalam konsep islam, sebagaimana diuraikan oleh Ahmad 

Hufad, kata keluarga dipersentasikan melalui kata ahl. kata ahl 

dalam al-qur’an ditunjukkan pada arti kumpulan laki-laki dan 

perempuan yang di ikat oleh tali pernikahan dan di dalamnya 

terdapat orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak.
40
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W.A Gerungan berpendapat bahwa keluarga merupakan 

kelompokmsosial pertama dalam kehidupan manusia. Awal 

pembentukan dan perkembangan sosial manusia termasuk 

norma-norma sosial, interaksi sosial, frame of reference. Sence 

of belongingness.
41

 

Abdullah Gymnastiar mendefinisikan keluarga sebagai 

sebuah organisasi kecil yang didalamnya ada yang memimpin 

dan ada yang di pimpin. Seorang ayah adalah kepala keluarga 

yang bertugas sebagai nahkoda dalam biduk rumah tangga. 

Dialah yang mengarahkan dan mengendalikan kemana 

keluarganya akan dibawa.
42

 

b. Fungsi Keluarga 

Berdasarkan pemaparan definisi diatas, keluarga memiliki 

beberapa fungi sebagai berikut: 

1) Fungsi Edukasi 

Fungsi edukasi keluarga adalah fungsi yang 

berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan 

pendidikan anggota keluarga pada umumnya. Fungsi 

edukasi ini tidak sekedar menyangkut pelaksanaannya, 

tetapi juga menyangkut pada penentuan dan pengukuhan 

landasan yang mendasari upaya pendidikan itu, pengarahan 

dan perumusan tujuan pendidikan, perencanaan dan 
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pengelolaannya, penyediaan dana dan sarananya, 

pengayaan dan wawasannya. 

2) Fungsi Proteksi 

Fungsi proteksi adalah fungsi keluarga menjadi 

tempat perlindungan yang memberikan rasa aman, tentram, 

lahir dan batin sejak anak-anak berada dalam kandungan 

ibunya sampai mereka menjadi dewasa dan lanjut usia. 

Perlindungan disini meliputi perlindungan fisik, mental, 

dan moral dari hal-hal yang berbahaya, sebagaimana firman 

Allah dalam qur’an surat at-Tahrim ayat 6. 

3) Fungsi Afeksi 

Fungsi afeksi keluarga adalah fungsi keluarga 

sebagai pemupuk dan pencipta rasa kasih sayang dan cinta 

antara anggota keluarganya, baik dalam bentuk verbal 

maupun nonverbal. Dalam konteks ini, Allah SWT 

berfirman dalam al-Qur’an surat ar-Ruum ayat 21. 

4) Fungsi Sosialisai 

Fungsi sosialisasi keluarga terkait erat dengan tugas 

mengantarkan anak ke dalam kehidupan sosial yang lebih 

nyata dan luas. Sebagai institusi sosial, keluarga merupakan 

lingkungan sosial pertama. Dalam konteks ini, al-Qur’an 

menganjurkan agar keluarga menciptakan komunikasi yang 

harmonis, mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, dan 

merumuskan norma-norma sosial yang berlaku bagi semua 
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anggotanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam 

Qur’an surat an-Nuur ayat 61. 

5) Funsi Reproduksi 

Keluarga sebagai sebuah organisme memiliki fungsi 

reproduksi, dimana setiap pasangan suami istri yang terikat 

oleh pernikahan yang sah dapat memberikan keturunan 

yang berkualitas sehingga dapat melahirkan anak sebagai 

keturunan yang akan mewarisi dan menjadi penerus tugas 

kemanusiaan. Sebagaimana firma Allah dalam Qur’an surat 

an-Nisa’ ayat 1. 

6) Fungsi Religi 

Keluarga memiliki fungsi religius. Maksudnya, 

keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak 

anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan 

beragama.  

Berkaitan dengan hal tersebut, al-Qur’an 

berpandangan bahwa keluarga merupakan sarana utama dan 

pertama dalam mendidik serta menanamkan pemahaman 

dan pengalaman keagamaan sebagaimana firman Allah 

SWT dalam al-Qur’an surat Maryam ayat 55. 

7) Fungsi Ekonomi 

Fungsi ekonomi bertujuan agar setiap keluarga 

meningkatkan taraf hidup yang tercermin pada pemenuhan 

alat hidup seperti makan, minum, kesehatan dan sebagainya 
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yang menjadi prasyarat dasar dalam memenuhi keburuhan 

hidup sebuah keluarga dalam perspektif ekonomis.  

Sehubungan dengan fungsi ekonomis, al-Qur’an 

menjelaskan bahwa dengan terbentuknya keluarga, maka 

seorang suami bertanggung jawab atas istri dan anak-

anaknya dalam meberikan nafkah bagi kehidupan mereka. 

Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam Qur’an surat  

an-Nisa’ ayat 34. 

8) Fungsi Rekreasi 

Fungsi rekreasi keluarga adalah fungsi yang 

berkaitan dengan peran keluarga menjadi lingkungan yang 

nyaman, menyenangkan, hangat, dan penuh gairah bagi 

setiap anggota keluarga untuk menghilangkan rasa 

keletihan. Sehubungan dengan fungsi ini, sikap demokratis 

perlu diciptakan dalam keluarga agar komunikasi berjalan 

dengan baik. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam 

Qur’an surat as-Shaffat ayat 102. 

9) Fungsi Biologis 

Dalam perjalanan kehidupan manusia, salah satu 

kebutuhan yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan biologis.  

Sehubungan dengan fungsi biologis keluarga, makanan dan 

minuman yang di konsumsi anak perlu diperhatikan oleh 

orangtua, hal ini dikarenakan hal tersebut mampu 

memperngaruhi perkembangan psikologi, jasmani, dan 
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ruhani anak. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT 

berfirman dalam Qur’an surat al-Baqarah ayat 168. 

10) Fungsi Transformasi 

Fungsi transformasi adalah peran keluarga dalam 

pewarisan tradisi dan budaya kepada generasi setelahnya, 

baik tradisi baik ataupun buruk. Dalam al-Qur’an dijelaskan 

bahwa orangtua merupakan pewaris budaya bagi anak-

anaknya dan anak-anaknya itu juga menjadi pewaris 

budaya bagi keturunannya kelak. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Qur’an surat az-Zukhruf ayat 

22.
43

 

c. Komunikasi dalam Keluarga 

1) Pengertian Komunikasi dan Manfaatnya Bagi Keluarga 

Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan 

dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Dari definisi 

tersebut, komunikasi memiliki tiga kata kunci yaitu sender 

(komunikator), message (pesan), dan desender 

(komunikan). 

Dari proses komunikasi ini, timbul beberapa 

manfaat, diantaranya: 

(a) Dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh 

anggota lain dalam keluarga atau orang lain 

                                                           
43

Amirullah Syarbini, Pendidikan karakter..., h. 76-92 



40 

 

(b) Komunikasi yang baik, tepat dan jelas dapat 

menghindarkan kita dari salah sangka atau konflik 

(c) Komunikasi yang baik dapat membawa keuntungan-

keuntungan yang diharapkan baik dari fisik maupun 

psikis. 

(d) Dengan komunikasi efektif dapat membawa pada 

hubungan (kekeluargaan) yang lebih erat. 

2) Pola Asuh dalam Keluarga 

Pembentukan anak bermula dari keluarga, sehingga 

pola asuh orangtua terhadap anak-anaknya sangat 

mempengaruhi dan menentukan kepribadian anak. oleh 

karena itu, anak menjad baik atau buruk tergantung dari 

pola asuh orangtua dalam keluarga. 

Berkut ini duraikan beberapa pola asuh orangtua 

dalam keluarga: 

(a) Pola asuh otoriter (Parent Oriented) 

Pola asuh otoriter pada umumnya menggunakan 

pola komunikasi satu arah. Ciri-ciri pola asuh ini 

menekankan bahwa segala aturan orangtua harus ditaati 

oleh anaknya, sehingga anak tidak memiliki 

kesempatan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan, 

diinginkan atau dirasakan. 

Segi negatif dari pola asuh ini, anak seolah-olah 

menjadi robot sehingga anak tumbuh menjadi individu 
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yang kurang inisiatif, merasa takut, tidak percaya diri, 

pencemas, rendah diri, minder dalam pergaulan, dan 

kurang mandiri. Selain itu, apabila anak tidak terima 

dengan pola asuh tersebut, anak tumbuh menjdai orang 

yang munafik, pemberontak, nakal, atau melarikan diri 

dari kenyataan. 

Segi positif dari pola asuh ini yaitu, anak akan 

cendrung penurut dan akan menjadi disiplin yakni 

menaati peraturan yang ditetapkan orang tua. 

(b) Pola asuh permisif (Children Centered) 

Pola asuh permisif menggunakan komunikasi satu 

arah karena meskipun orangtua memiliki kekuasaan 

penuh dalam keluarga terutama terhadap anak tetapi 

anak memutuskan segala sesuatu yang didinginkannya 

sendiri, baik mendapatkan persetujuan orangtua atau 

tidak. Oleh karena itu, pola ini bersifat Children 

Centered yakni keputusan aturan ada pada anak. 

Segi negatif dari pola asuh ini adalah anak kurang 

disiplin dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. 

namun segi positif dari pola asuh ini, jika anak 

mengunakan dengan tanggung jawab maka anak 

tersebut akan menjadi anak yang mandiri, kreatif, 

inisiatif, dan mampu menunjukkan aktualisasi dirinya di 

masyarakat. 
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(c) Pola asuh demokratis 

Pola asuh demokratis menggunakan komunikasi dua 

arah. Kedudukan orangtua dan anak dalam 

berkomunikasi sejajar. Suatu keputusan diambil 

berdasarkan pertimbangan kedua belah pihak. Anak 

diberi kebebasan yang bertanggung jawab.  

Segi negatif dari pola asuh ini, anak akan cenderung 

merongrong kewibaan otoritas orangtua, apabila segala 

sesuatu harus dipertimbangkan antara orangtua dengan 

anak. sedangakan segi positif dari pola asuh ini, anak 

akan menjdai individu yang mempercayai orang lain, 

bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya, 

serta tidak munafik dan jujur. 

(d) Pola asuh situasional 

Dalam pola asuh ini, orangtua menggunakan satu 

atau dua pola asuh dalam situasi tertentu  sehingga pola 

asuh ini terkesan tidak kaku. 

3) Cara Komunikasi Efektif dalam Keluarga 

Komunikasi yang efektif akan tercipta apabila suatu 

komunikasi disesuaikan dengan situasi, kondisi dan lawan 

bicara. Oleh karena itu, dalam komunikasi perlu diterapkan 

prinsip-prinsip komunikasi efektif sebagai berikut: 

(a) Fasih  
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Fasih adalah mengucapkan kata-kata atau kalimat 

dengan jelas. Kalimat yang jelas diucapkan akan 

membantu kelancaran dalam proses komunikasi. 

(b) Ringkas  

Ringkas berarti singkat. Kalimat yang diucapkan dalam 

komunikasi hendaknya tidak perlu lebar. 

(c) Mudah dipahami 

Sesuaikan pemilihan kata atau bahasa dengan lawan 

bicara. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan 

dalam memahamkan maksud pembicaraan. 

(d) Jujur 

Kejujuran dari komunikator akan dapat 

menimbulkan kesan positif dari kemonikan. Hal ini 

dikarenakan jujur dapat menimbulkan kepercayaan 

sehingga komunikasi akan lebih efektif. 

(e) Menarik 

Komunikasi akan efektif apabila menarik. Hal ini 

dikarenakan sesuatu yang menarik akan mendapatkan 

respon dari pada sesuatu yang membosankan.
44

 

1) Proses Pendidikan dalam Keluarga 

Dalam proses pendidikan dalam keluarga dapat 

berjalan sesuai dengan tujuannya, maka terdapat beberapa 

hal yang perlu diperhatikan, yakni: 
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(a) Prinsip-prinsip dalam Proses Pendidikan 

Prinsip-prinsip dalam mendidik anak yang harus 

diperhatikan adalah sebagai berikut: 

(1) Prinsip Menyeluruh 

(2) Prinsip Keseimbangan dan Kesederhanaan 

(3) Prinsip Kejelasan 

(4) Prinsip Tak Ada Pertentengan 

(5) Prinsip Realistis dan Dapat Dilaksanakan 

(6) Prinsip Perubahan yang Diinginkan 

(7) Prinsip Menjaga Perbedaan - Perbedaan 

Perseorangan 

(8) Prinsip Dinamis 

(b) Metode dalam Proses Pendidikan di Keluarga 

Metode pendidikan yang sebaiknya dilaksanan 

dalam keluarga diantaranya: 

(1) Metode Keteladanan 

(2) Metode Pembiasaan 

(3) Metode Pembinaan 

(4) Metode Kisah 

(5) Metode Dialog 

(6) Metode Ganjaran dan Hukuman 

(7) Metode Internalisasi
45
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2. Broken Home 

a. Pengertian Broken Home 

Ulwan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

keluarga broken home adalah keluarga yang mengalami 

disharmonis antara Ayah dan Ibu.  Pernyataan Ulwan ini 

dipertegas oleh Atriel yang yang dikutip oleh Sujono : 

Atriel mengatakan bahwa “broken home” merupakan 

suatu kondisi keluarga yang tidak harmonis dan orang 

tua tidak lagi dapat menjadi tauladan yang baik untuk 

anak-anaknya. Bisa jadi mereka bercerai, pisah ranjang 

atau keributan yang terus menerus terjadi dalam 

keluarga.
46

 

 

Menurut Menurut Willis, broken home sering dikaitkan 

dengan krisis keluarga, yaitu kondisi yang sangat labil dalam 

keluarga, dimana komunikasi dua arah dalam kondisi 

demokratis sudah tidak ada. Quensel, dkk. Menambahkan 

sebagaimana yang dikutip oleh Sri : 

Quensel mengatakan bahwa istilah broken home 

biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga 

yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya 

keluarga yang rukun dan sejahtera akibat sering terjadi 

konflik yang menyebabkan pada pertengkaran bahkan 

dapat berujung pada perceraian.  

 

Hal ini akan berdampak besar terhadap suasana rumah 

yang tidak lagi kondusif, orang tua tidak lagi perhatian 

terhadap anak-anaknya sehingga berdampak pada 

perkembangan remaja. Menurut Gunarsa, Orang tua adalah 

panutan dan teladan bagi perkembangan remaja terutama pada 
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perkembangan psikis dan emosi, serta orang tua pembentuk 

karakter yang terdekat. Jika remaja dihadapkan pada kondisi 

broken home dimana orang tua tidak lagi menjadi panutan bagi 

dirinya maka akan berdampak besar bagi perkembangan 

dirinya.
47

 

b. Faktor-faktor Keluarga Broken Home 

Menurut Willis ada tujuh faktor  penyebab terjadinya 

keluarga broken home, ke tujuh faktor tersebut adalah:  

1) Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga.  

2) Sikap egosentrisme masing-masing anggota keluarga.  

3) Permasalahan ekonomi keluarga.  

4) Masalah kesibukan orang tua.  

5) Pendidikan orang tua yang rendah.  

6) Perselingkuhan yang mungkin terjadi, dan  

7) Jauh dari nilai-nilai Agama
48

  

c. Dampak keluarga Broken home 

Dalam sebuah keluarga yang broken home atau berkonflik, 

akan menimbulkan berbagai macam dampak sebagai berikut: 

1) Dampak terhadap Pasangan 

a) Fisik, orang yang sedang menghadapi konflik emosinya 

tidak stabil, sehingga tidak jarang melakukan hal-hal 

yang menyimpang seperti merusak barang, menyakiti 

diri sendiri dan memukul istri atau anak. 
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b) Psikis, orang yang sedang menghadapi konflik secara 

psikologis merasa tidak aman, serba takut, gelisah 

tertekan batinnya. 

c) Sosial, pasangan yang sedang bmenghadapi konflik 

secara sosial akan terjadi kerenggangan antara keluarga 

suami dan istri. 

d) Ekonomi, apabila konflik yang dihadapi tidak cepat 

selesai dan berujung perceraian sehingga sang anak 

harus ikut dengan ibu, tidak jarang ibu melakukan hal-

hal yang menyimpang untuk memenuhi kebutuhan anak 

dan dirinya. 

2) Dampak terhadap Anak 

a) Fisik, orangtua yang sedang menghadapi konflik dan 

tidak sanggup menahan emosi terkadang melampiaskan 

kemarahnya kepada anak-anak mereka seperti 

memukul. 

b) Psikis, keadaan keluarga yang konflik dan disertai 

kekerasan sering membuat anak merasa tidak nyaman 

di rumah sendiri dan kondisi ini menyebabkan anak 

merasa tidak tenang dan bahagia. 

c) Sosial –Ekonomi, anak yang berada dalam konflik 

keluarga biasanya akan mencari ketenangan dan 

kebahagiaan sendiri di luar rumah serta tidak jarang 

diantara mereka yang putus sekolah. Selain itu, anak 
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yang ditelantarkan orangtua secara ekonomi akhirnya 

mencari uang dengan jalan yang tidak benar.
49

 

d. Solusi Kelarga Broken home 

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam menjalin 

antar anggota keluarga. Dengan komunikasi yang baik, segala 

permasalahan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi. 

Komunikasi terbagi menjadi dua yaitu, komunikasi antar 

individu dan komunikasi kelompok.
50

 

C. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 

Penelitian terhahulu 

No. Nama  Judul  Tahun  Hasil  

1. Yuli Astuti Subjective Will-

Being pada Remaja 

dari Keluarga 

Broken Home 

Surakarta: 

Universitas 

Muhammadiyah, 

2015 

Hasil penelitian 

ini menyatakan 

bahwa Faktor-

faktor yang 

memengaruhi 

subjective well-

being pada 

informan, yaitu 

dukungan sosial, 

pola asuh 

orangtua, jenis 

kelamin, 

ekonomi, strategi 

coping. Kondisi 
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perilaku 

subjective well-

being 

berdasarkan 

aspek life 

satisfaction, 

dinyatakan dalam 

beberapa 

peristiwa, seperti: 

lulus SD dengan 

nilai baik, 

mendapat hadiah 

sepeda.  

2. Chiktia Irma 

Oktaviani 

Konsep Diri 

Remaja Dari 

Keluarga Broken 

Home 

Malang: 

Universitas 

Islam Negeri 

Maulana Malik 

Ibrahim, 2014 

Hasil penelitian 

ini menyatakan 

bahwa konsep 

diri remaja yang 

mengalami 

broken home 

mengarah ke 

positif. Faktor-

faktor yang dapat 

memengaruhi 

pembentukan 

konsep diri 

individu yaitu 

significant others 

yang bisa berupa 

teman dekat 

ataupun keluarga, 

lingkungan, 

peranan faktor 

sosial dan 

keadaan fisik 

yang merupakan 
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hal yang sangat 

diperhatikan 

terutama oleh 

remaja dan 

menjadi faktor 

yang sangat 

berperan dalam 

pembentukan 

konsep diri 

individu. 

3. Pipit Uliana 

dan Rr Nanik 

Setyowati 

Jurnal Kajian 

Moral dan 

Kewarganaegaraan, 

dengan judul 

“Implementasi 

Pendidikan 

Karakter melalui 

Kultur Sekolah 

Pada Siswa Kelas 

XI di SMAN 1 

Gedangan Sidoarjo 

no 1 vol 1, 2013, 

h. 165-179 

Hasil penelitian 

ini menyatakan 

bahwa 

implementasi 

pendidikan 

karakter sesuai 

dengan visi dan 

misi yang ada di 

sekolah, jadi nilai 

karakter yang 

ditanamkan di 

SMA Negeri 1 

Gedangan yaitu 

nilai karakter 

jujur, religius, 

tanggungjawab 

dan disiplin. 

4. Ageng 

Arryandhika W 

Pendidikan 

Karakter Dalam 

Keluarga Untuk 

Membentuk 

Kepribadan 

Remaja Yang 

Dewasa Dalam 

Berpikir dan 

Universitas 

Sebelas Maret. 

t.t 

Hasil penelitian 

ini menyatakan 

bahwa orang tua 

sebagai pendidik 

utama anak 

memahami 

perihal 

pendidikan 
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Berperilakau karakter dan 

penerapannya 

terhadap anak. 

Orang tua 

memiliki 

kesadaran akan 

pentingnya 

pendidikan 

karakter sebagai 

suatu salah satu 

cara dalam 

mendidik anak 

remaja agar anak 

remaja tersebut 

dapat 

berkembang dan 

memiliki 

kepribadian yang 

dewasa dalam 

berpikir dan 

berperilaku. 

5. Henni 

Anggraini 

Strategic famili 

Therapy untuk 

meningkatkan 

dukungan sosial 

dalam keluarga. 

Jurnal Procedia 

studi kasus dan 

intervensi 

psikologi tahun 

2013, volume I, 

no 1, h.17-20 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

perubahan yang 

positif dimana 

anggota keluarga 

membuat 

kesepakatan 

untuk 

kepentingan 

bersama. 

 

 Berdasarkan tabel diatas, penelitian terfokus pada output remaja dari 

keluaraga broken home, sedangkan penelitian ini tidak hanya terfokus pada output 
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saja, melainkan pada cara keluarga broken home meberikan pendidikan karakter 

pada remaja.  
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D. Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan pendidikan  

Masyarakat Keluarga Sekolah 

 

Keluarga 

Harmonis 

 

Keluarga 

Broken home 

Remaja 

 

Pendidikan karakter remaja dari 

keluarga broken home 

Pendidikan Karakter 

Remaja Broken 

home 

Remaja Tidak 

broken home 


