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MOTTO 

 

 

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan 
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik 
untuk menjadi harapan (QS. Al-Kahfi (18): 46)* 
 
 
 

             
 

 
 
1) Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, 2) karena telah datang 
seorang buta kepadanya. 3) Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan 
dirinya (dari dosa), 4) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran 
itu memberi manfaat kepadanya? (QS. ‘Abasa (80): 1-4)**  

 

 

“Dunia bukan tempat yang mudah bagi siapapun, membiarkan anak dengan 

keinginannya adalah kebohongan baginya.” 

(Annie Sullivan)*** 

 

 

 

 
*     Al Quran Digital Versi 2.1, dalam http://www.alquran-digital.com. 
**   Ibid. 
*** Ungkapan Annie Sullivan dalam film The Miracle Worker. 
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ABSTRAK 

 Anak merupakan amanat yang dipikulkan kepada kedua orang tua, yang 
mana kelak keduanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat terhadap apa 
yang mereka lakukan pada kewajiban ini. Akan tetapi, tidak semua tugas 
mendidik dapat dilakukan oleh orang tua, karena mereka tidak memiliki banyak 
waktu untuk memberikan pendidikan yang diperlukan oleh anak mereka. Dengan 
demikian, sebagian tanggung jawab mendidik anak diserahkan kepada orang 
dewasa lain, yakni guru. Sebagaimana ditayangkan dalam film The Miracle 
Worker bahwa berkat kerja keras tokoh guru dalam film tersebut mampu 
menanamkan pendidikan karakter pada anak didiknya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana peran guru dalam 
pembentukan karakter anak didik dalam film The Miracle Worker. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran guru dalam pembentukan 
karakter anak didik dalam film The Miracle Worker. Adapun manfaat yang 
diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan 
pemikiran ilmu pengetahuan, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 
kemampuan mendidik anak, serta dapat mengambil hikmah/pelajaran dari temuan 
penelitian terhadap tayangan film The Miracle Worker. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Adapun 
sumber data primer dalam penelitian ini adalah film The Miracle Worker, 
sedangkan sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari artikel, jurnal, 
karya tulis orang lain dan situs Wikipedia di internet. Metode pengumpulan data 
yakni dengan menggunakan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan 
content analysis (analisis isi), dan dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif, yakni dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan 
penegasan kesimpulan. 

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa peran guru dalam 
membentuk karakter anak didik dalam film The Miracle Worker, tidak terlepas 
dari tugas guru sebagai korektor, pembimbing, supervisor, motivator, evaluator, 
perencana pembelajaran dan pengatur lingkungan. Nilai utama/pilar utama juga 
dibutuhkan dalam diri pendidik, sehingga mampu membentuk anak didik yang 
berkarakter, di antaranya yang pertama, guru harus memiliki nilai amanah yang 
meliputi: komitmen, kompeten, kerja keras dan konsisten. Nilai kedua yang harus 
dimiliki guru, yakni nilai keteladanan, yang meliputi: kesederhanaan, kedekatan 
dan pelayanan maksimal. Guru menghayati nilai-nilai karakter tersebut untuk 
ditransferkan kepada anak didik. Adapun nilai yang tidak diajarkan adalah nilai 
religius. 

Kata Kunci: Peran Guru dan Pembentukan Karakter. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم ا هللا الرمحن الر حيم

دملَى  ِهللا اَلْحعو نيلسرالْماِء وبِيالْأَ ن فرلَى اَشع لَا مالسلَا ةُ والصو نيا لَمالْع بر 
دعاباَم نيعماَج ابِهحاَص و هاَل 

Puji dan syukur kehadirat Allah swt., Rabb semesta alam yang telah 

melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Anak Didik 

dalam Film The Miracle Worker”. 

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pentingnya peran guru dalam 

membentuk karakter anak didik yang terdapat pada sebuah film berjudul The 

Miracle Worker. Film ini menceritakan bahwa tokoh guru di dalam film tersebut 

yakni Annie Sullivan diminta untuk bisa mengajarkan anak didik yang bernama 

Helen Keller. Menariknya, Helen Keller bukanlah seorang anak yang normal, 

sebaliknya ia memiliki keterbatasan fisik yakni tidak mampu melihat, mendengar 

maupun berbicara. Adanya keterbatasan fisik yang dialami Helen Keller 

menjadikan komunikasi antara Helen dan orang yang ada di sekitarnya terjadi 

hanya satu arah yang mana membuat Helen frustasi dan cepat marah sehingga 

perilakunya sulit untuk dikendalikan. Maka, disini peran guru sangat dibutuhkan 

untuk bisa memperbaiki keadaan anak didik menjadi anak yang berkarakter 

dengan melihat figur guru dalam film The Miracle Worker ini. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 

kekurangan karena memang keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
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dimiliki oleh penulis. Bantuan dari berbagai pihak memiliki pengaruh terhadap 

penyelesaian skripsi ini dan dapat mengurangi kekurangan yang ada. Oleh sebab 

itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku pembimbing I, yang dengan sabar dan 

teliti di tengah kesibukannya yang padat meluangkan waktu untuk 

membimbing, mengarahkan serta memperbaiki dengan cermat dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku pembimbing II, yang meluangkan 

waktunya untuk memberikan arahan, saran dan bimbingan kepada penulis 

sampai selesainya skripsi dengan baik. 

4. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mentransfer 

ilmunya selama perkuliahan sampai selesai. 

5. Staff dan karyawan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 

telah membantu penulis dengan meminjamkan buku-buku referensi skripsi. 

6. Staff Tata Usaha Fakultas Agama Islam, terima kasih telah melayani penulis 

terkait dengan penyelesaian skripsi.   

7. Dik Anita, terima kasih atas pinjaman netbooknya dan temanku I’id, terima 

kasih atas pinjaman printernya. 

8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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9. Semua pihak yang tidak bisa ditulis disini satu persatu, yang secara langsung 

maupun tidak langsung membantu penyelesaian skripsi ini. 

Semoga amalan kebaikan semua pihak mendapat balasan dari Allah swt.  

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga 

karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
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