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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan amanat yang dipikulkan kepada kedua orang tua, yang 

mana keduanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak tentang 

bagaimana perlakuan mereka terhadap kewajiban ini.1 Muhammad Azmi 

menjelaskan bahwa:  

Anak pada waktu dilahirkan telah dibekali dengan beraneka ragam 
kemampuan dan pembawaan. Masa anak-anak adalah masa terpenting 
dalam pembinaan akhlak, masa tersebut memiliki kelebihan yang tidak 
dimiliki pada masa sebelum dan sesudahnya. Pada masa itulah seorang 
pendidik memiliki peluang yang sangat besar dalam membentuk anak 
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Seorang pendidik 
yang baik selalu berupaya untuk menanamkan segala jenis pembinaan 
akhlak pada anaknya.2 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka orang tua memiliki kewajiban untuk 

mendidik anak-anaknya agar terjaga dari segala pengaruh yang menyimpang, 

sebagaimana QS. Al-Taḥrim (66): 6: 

 علَيها والْحجارةُ النّاس وقُودها نارا وأَهليكُم أَنفُسكُم قُوا آمنوا الَّذين ياأيّها
 يؤمرونَ ما ويفْعلُونَ أَمرهم ما اللَّه يعصونَ ال شداد غالظٌ مالئكَةٌ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.3 

 

                                                             
1Adil Fathi Abdullah, Knowing Your Child: Strategi Mengenali Anak Selama Masa 

Pertumbuhan (Solo: Samudra, 2007), hlm. 16. 
2Muhammad Azmi, Pembinaan Anak Usia Pra-Sekolah (Upaya Mengefektifkan Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam dalam Keluarga) (Yogyakarta: Belukar, 2006), hlm. 53-54. 
3Al Quran Digital Versi 2.1, dalam http://www.alquran-digital.com. 
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Ayat di atas selaras dengan kata berhikmah: “Bergegaslah mendidik anak 

sebelum kesibukanmu bertumpuk-tumpuk. Jika ia telah dewasa, namun tidak 

berakal, ia akan lebih memusingkanmu”.4 Pernyataan tersebut menjelaskan 

bahwa pembentukan karakter anak melalui pendidikan sangatlah penting 

sebagai proses perkembangan anak menuju ke arah manusia yang kaffah. 

Pada kenyataannya tidak  semua  tugas  mendidik  dapat  dilaksanakan 

oleh orang  tua, karena mereka tidak cukup mempunyai kekuatan, kemampuan, 

waktu, dan sebagainya untuk memberikan pendidikan yang diperlukan oleh 

anaknya. Oleh karena itu, mereka menyerahkan sebagian tanggung jawabnya 

kepada orang dewasa lain untuk membimbingnya, yakni guru.5 

Dalam film yang berjudul The Miracle Worker, bercerita tentang Helen 

yang sejak usia dua tahun mengalami kebutaan, tuli serta tuna wicara.6 

Keterbatasan fisik membuat Helen memiliki perilaku pemberontak, sehingga 

keluarganya tidak dapat mengatasi perilakunya ini, kemudian datang seorang 

guru (Annie Sullivan) yang akhirnya mampu menemukan sisi baik dari si anak 

(Helen Keller). 

Memperhatikan ulasan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul mengenai Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Anak 

Didik dalam Film The Miracle Worker. 

 

                                                             
4Adil Fathi Abdullah, Knowing, hlm. 5. 
5B. Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm. 18. 
6Nourygagarin. 2012. [Film]: The Miracle Worker. 

http://nourygagarin.wordpress.com/2012/11/20/film-the-miracle-worker/, diakses pada tanggal 14 
Desember 2013. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran guru dalam 

pembentukan karakter anak didik dalam film The Miracle Worker?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

   Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran 

guru dalam pembentukan karakter anak didik dalam film The Miracle 

Worker. 

2. Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para 

pembaca, baik bersifat teoritis maupun praktis. 

a. Manfaat teoritis:  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peran guru dalam 

menjalankan tugasnya secara maksimal. 

b. Manfaat praktis:   

1) Bagi para pendidik, diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian 

ini sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan 

mendidik anak. 

2) Bagi para penggemar film, diharapkan dapat mengambil 

hikmah/pelajaran dari temuan penelitian terhadap tayangan film, di 

antaranya The Miracle Worker. 


