
97 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

Menurut Ratna Megawangi, pendidikan karakter adalah sebuah usaha 

untuk mendidik anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan konstribusi yang positif pada lingkungannya.
1
 Berdasarkan Pedoman 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter Yang Di Keluarkan Oleh Kemendiknas, materi 

pendidikan karakter di keluarga setidaknya memuat 18 nialai, yaitu religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai perestasi, bersahabat atau 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

tanggung jawab.
2
  

Dari kedelapan belas nilai dalam pendidikan karakter tersebut,  FR, PR, 

VL, dan NN sudah mampu melaksanakan ajaran agama yang dianut meskipun 

belum sempurna, ini terlihat dari sikap mereka yang masih sering meninggalkan 

sholat, sehingga belum sholat 5 waktu. Selain itu, para remaja berperilaku sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

Tetapi remaja VL masih sering tidak jujur karena adanya sikap mendikte dan 

selalu di larang dan dimarahi oleh nenek ketika keluar rumah. Remaja VL 
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(Bogor: Herritage Foundation, 2004), h. 110 
2
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memiliki sikap dan nilai toleransi yang kurang, hal ini terlihat dari sikap sering 

mengabaikan dan tidak menghargai anggota keluarga yang mengerjakan sholat 

ketika VL sedang menonton TV. selain itu, remaja  FR, VL, NN memiliki 

kedisiplinan yang kurang, hal ini terlihat dari kebiasaan setelah pulang sekolah 

yang hanya di isi dengan memonton TV dan jam tidur yang tidak teratur serta 

sering di bangunkan pada pagi hari. Meskipun demikian, remaja PR memiliki 

disiplin yang baik, karena selalu tidur teratur dan bangun sendiri.  

Remaja FR, PR, NN memiliki sikap kerja keras, hal ini terlihat dari sikap 

mereka untuk bersungguh-sungguh dalam belajar dan berusaha bertanya kepada 

teman dan guru apabila menemukan kesulitan atau pelajaran yang belum di 

mengerti. Sedangkan remaja VL lebih sering mengabaikan pelajaran yang belum 

di mengerti, dan ini mencerminkan sikap kurang kerja keras dalam belajar. 

FR, PR, VL dan NN memiliki hoby dan kegiatan yang berbeda-beda, ada 

yang hanya suka menonton TV atau bermain Handphone, ada yang suka 

menggambar dan ada yang suka mendengarkan musik. Hal ini menunjukkan sikap 

dan nilai kreatifitas yang berbeda pada setiap remaja. Selain itu, mayoritas remaja 

broken home masih mudah tergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas, tetapi remaja NN tidak mudah tergantung kepada orang lain dan 

mengerjakan semua tugas sendiri. Hal ini dkarenakan kondisi yang harus berpisah 

dengan ibu dan NN harus tinggal sendiri di rumah. Dalam segi berpikir, bersikap, 

dan bertindak yang menilai hak dan kewajiban remaja dan orangtua dalam 

keluarga, remaja NN memiliki hak dan kewajiban yang lebih dari pada remaja PR, 
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FR, VL yang sering di kesampingkan dan dianggap masih anak-anak dan harus 

mengikuti semua kemauan orangtua. 

Remaja FR, PR, NN memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ini terlihat dari 

sikap mereka yang selalu ingin tahu terhadap hal-hal baru. Sedangkan remaja VL 

lebih sering mengabaikan hal-hal baru yang tidak ada keterkaitan dengan diri 

sendiri. Meskipun demikian, baik remaja FR, PR, VL dan NN, memiliki sikap dan 

nilai semangat kebangsaan dan inta tanah air. Ini terlihat dari sikap mereka yang 

menyukai dan hafal lagu-lagu kebangsaan, serta selalu mengikuti upacara bendera 

di sekolah. Dalam menjalin hubungan dengan orang lain, remaja FR, PR, VL, dan 

NN memiliki sikap yang mudah berteman namun sulit untuk akrab. Hal ini 

dikarenakan sikap mereka yang menarik diri dengan berbagai alasan, ada yang 

karena malu, karena tidak nyaman, dan karena tidak ingin menambah masalah. 

Remaja FR, PR, NN memiliki sikap dan nilai cinta damai, hal ini terlihat 

dari sikap mereka yang ingin melerai remaja yang sedang tawuran serta memilih 

menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Sedangkan 

remaja VL sering mengabaikan dan tidak mau ikut campu urusan orang lain. 

Selain itu, remaja FR dan PR lebih suka membaca dari pada remaja VL dan NN. 

Hal ini karena, remaja VL dan NN lebih sering keluar rumah dari pada remaja FR 

dan PR. Remaja FR, PR, VL, dan NN memiliki sikap dan nilai peduli, baik peduli 

lingkungan ataupun sosial. Hal ini tercermin dari sikap mereka yang menjenguk  

teman yang sakit dan ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan rumah dengan 

menegur anggota keluarga yang membuang sampah sembarangan.  
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Remaja FR dan NN memiliki sikap dan nilai tanggung jawab yang tinggi, 

hal ini tercermin dari sikap mereka yang harus mengerjakan piket kelas meskipun 

ada teman yang tidak mengerjakan. Ini menunjukkan sikap amanah yang baik dan 

bertanggung jawab. Hal ini disebababkan oleh tipe pola asuh yang dipilih oleh 

orang tua mereka, yaitu pola asuh demokratis dan situasional yang dipaparkan 

oleh Helmawati dalam pendidikan keluarga.  

Berdasarkan pemaparan diatas, setiap remaja memiliki nilai dan sikap 

yang berbeda karena banyak faktor. Baik faktor lingkungan, pola asuh, ataupun 

kondisi dan keadaan. Meskipun demikian, dapat di garis bawahi bahwa meskipun 

memiliki nilai dan sikap yang berbeda, baik remaja FR, PR, VL dan NN tetap 

memiliki nilai semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli lingkungan dan peduli 

sosial yang hampir sama karena masih sama-sama duduk di bangku sekolah.  

Berdasarkan model pendidikan karakter Amirulloh yang mengadaptasi 

dari Basic Teaching Model yang di kembangkan oleh Robert Glaser pada 1962, 

pendidikan memiliki empat komponen yaitu tujuan,  program, proses dan 

evaluasi.
3
 

Berdasarkan empat komponen tersebut, setiap orangtua dari keluarga 

broken home memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menjadikan para remaja 

menjadi orang sukses, berpendidikan, dan memiliki masa depan yang baik 

sehingga tidak mengalami kegagalan seperti orang tua. Hal ini sesua dengan teori 

yang dipaparkan oleh Amirulloh syarbini mengenai Pendidikan karakter dalam 
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keluarga, yang meliputi tujuan, manfaat dan model pelaksanaan program.   Dalam 

segi program, baik JM, RN, SN dan SS memiliki cara yang berbeda. Ada yang 

menggunakan model pengajaran, pemotivasian, peneladanan, pembiasaan, dan 

penegakan aturan.  Sesuai dengan pola asuh dari masing-masing orang tua.  

Meskipun demikian, sebagaimana dikatan oleh Psikolog EB. Surbakti, 

banyak orangtua yang lemah dalam menegakkan disiplin, baik terhadap anggota 

keluarga, terlebih-lebih terhadap dirinya sendiri. Ketidak tegasan dalam 

menegakkan aturan mengakibatkan banyaknya pelanggaran kesepakatan dan 

menciptakan ruang toleransi yang berlebihan sehingga mendorong suasana rumah 

tangga yang jauh dari keteraturan. 

Selain itu, beberapa kesalahan yang terkadang dilakukan oleh ibu terhadap 

para remaja dalam proses pendidikan karakter adalah tidak mau tau terhadap 

kepribadian dan kebutuhan emosional remaja, over protektif, terbiasa 

memanjakan anak, melupakan anak karena sibuk bekerja mencari nafkah, 

mendidik remaja dengan hinaan.
4
  

Sedangkan dalam segi proses, baik JM, RN, SN, dan SS dibantu oleh 

anggota keluarga lain seperti kakek dan nenek. SS tidak hanya memperhatikan 

hubungan atau pendidikan karakter secara fisik dan lahir, tetapi juga dari sisi 

emosional. Meskipun harus tinggal berpisah-pisah, SS tetep meluangkan waktu 

untuk sekedar melepas rindu antara ibu dan anak serta kakak dan adik. Hal ini 
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sesuai dengan teori helmawati yang menjelaskan tentang pentingnya komunikasi 

dalam keluarga. 

Berdasarkan tujuan, program, dan proses pendidikan karakter yang 

berbeda dari setiap orang tua, menghasilkan remaja yang memiliki karakter yang 

berbeda meskipun remaja FR, PR, VL dan NN memiliki sikap menarik diri dan 

lebih tertutup. Sikap dilakukan oleh ayah NN ataupun ibu FR ini sesuai dengan 

teori yang disampaikan oleh Helmawati tentang dampak broken home terhadap 

keluarga, baik dampak fisik, ataupun ekonomi. Dimana apabila ayah NN tidak 

dapat menahan emosi, akan merusak barang ataupun memukul istri. Sedangkan 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, JM atau ibu FR menjalin hubungan 

terlarang dengan suami orang.  

FR, PR, NN meskipun dari keluarga broken home tetap memiliki karakter 

yang baik karena masih di asuh oleh ibu, sedangkan VL lebih bersikap acuh 

karena di asuh oleh nenek yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Sikap VL, NN 

dan PR yang tidak betah berada di rumah ini sesuai dengan yang di paparkan oleh 

Helmawati, dampak keluarga broken home bagi anak adalah perasaan tidak 

nyaman ketika berada di rumah, sehingga anak lebih suka mencari ketenangan 

atau hiburan diluar rumah. 

Remaja dari keluarga broken home cenderung bersikap tertutup dan 

bergaul atau berteman dengan beberapa orang tertentu. Remaja yang ikut ibu lebih 

mudah diarahkan(penurut), dari pada remaja yang ikut ayah atau nenek. Selain itu, 

remaja yang ikut ibu lebih memiliki tenggang rasa dan peduli terhadap ibu dan 
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adik-adiknya. Sedangkan remaja yang ikut dengan ayah atau nenek, memiliki 

sikap acuh dan egois yang tinggi.  

Remaja dari keluarga broken home akibat perceraian bersikap kekanak-

kanakan dan ada beberapa yang menjadi manja. Sedangkan remaja dari keluarga 

broken home akibat ribut antara ayah dan ibu, baik masalah ekonomi, maupun 

perselingkuhan, lebih menjadi remaja yang dewasa dan memahami keadaan serta 

memikirkan perasaan sang ibu. Remaja broken home lebih dekat dengan teman 

atau tetangga tertentu dari pada ibu atau nenek, hal ini dikarenakan ibu yang sibuk 

bekerja ataupun nenek yang sering memarahi. Ada remaja yang dekat dengan 

tetangga yang sudah menikah dan memiliki anak balita laki-laki, ada remaja yang 

dekat dengan beberapa teman di sekolah ataupun di luar rumah, ada remaja yang 

dekat dengan teman dekat(pacar). 

Dengan kondisi keluarga broken home, setiap remaja melampiaskan 

dengan berbeda cara ataupun kegiatan. Remaja NN  dalam menghadapi kondisi 

keluarga broken home, mengikuti communitas musik Hip Hop di Blitar. Remaja 

FR dalam menghadapi kondisi keluarga broken home, sering keluar rumah dan 

nongkrong bersama teman atau tetangga. Remaja PR dalam menghadapi kondisi 

keluarga broken home, sering menghabiskan waktu untuk nonton TV, tidur, dan 

bermain kucing. Remaja VL dalam menghadapi kondisi keluarga broken home, 

sering keluar rumah dan mengikuti communitas punk di kecamatan Wates 

sehingga VL beberapa kali tidak pulang ke rumah karena mengikuti 

communitasnya nye-street ke beberapa kota.  


