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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahkluk allah SWT, dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari alam semesta ini, tetapi merupakan makhluk yang istimewa

dan diistimewakan oleh-nya. Manusia adalah mahkluk yang dimuliakan oleh

allah dan dianugrahi dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan

mahkluk-makhluk lainnya.

Dengan statusnya sebagai makhluk bumi (alam), manusia sama

dengan makhluk-mahkluk alamiah lainnya. Sebagai mahkluk tertinngi yang

sekaligus diangkat sebagai khalifah dimuka bumi, manusia dianugrahkan

dengan kesadaran dan kemampuan potensi untuk mengatasi alam.

Guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai

guru atau pendidik. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang

diluar pendidikan.1 Guru dituntut suatu tanggung jawab yang tidak ringan,

sebagai penentu masa depan dan mengembangkan pribadi anak secara

menyeluruh serta melaksanakan fungsinya sebagai penyampai

ilmupengetahuan.

Guru adalah orang yang betanggung jawab mencerdaskan kehidupan

anak didik tidak ada seorang guru yang mengharapkan anak didiknya menjadi

sampah masyarakat. Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas

1Moh. Uzer, Usman. Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).6
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berusaha membimbing dan membina anak didik agar dimasa mendatang

mampu menjadi orang yang berguna bagi Bangsa dan Negara.

Tanggung jawab seorang guru kepada anak didiknya itu sangat

besar.Mereka tak peduli hujan dan panas mereka akan berusaha untuk selalu

hadir di tengah-tengah peserta didiknya. Guru tidak pernah memusuhi anak

didiknya meskipun suatu ketika anak didiknya berbuat yang tidak sopan

kepada orang lain. Bahkan dengan sabar dan bijaksana guru memberikan

masihat bagaimana cara bertingkah laku yang sopan kepada orang lain.

Tugas yang berat dan harus dilakukan adalah bagaimana

mempersiapkan anak untuk hidup dalam lingkungan yang selalu dinamis dan

penuh kompetitif dengan perubahan yang bisa akibat komunikasi dan

informasi yang tak kenak waktu.

Manusia memiliki (pikiran, perasaan dan kemampuan) jika digunakan

secara tepat dan benar, manusia akan melaksanakan tugas kekhalifahan

dimuka bumi dengan baik. Dengan akalnya tersebut, manusia mampu

memahami dan mengetahui rahai-rahasia dan hukum-hukum yang berlalu

dialam (sunnatullah), dengan itu manusia mampu mengembangkan ilmu

pengetahuan dalam berbagai bidang sosialisasinya.

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang

maha esa, berahklak mulia sehat, berilmu cukup, kreatif dan mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Pendidikan

adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan bersama dan
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berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. Pendidikan dapat diartikan

sebagai bantuan  yang diberikan dengan sengaja kepada anak dalam

pertumbuhan jasmani maupun rohani untuk mencapai tingkat dewasa, artinya

pendidikan adalah sebuah “bantuan” dalam bentuk proses transfer nilai-nilai

dari orang dewasa (guru atau orang tua) kepada anak-anak agar menjadi

dewasa dalam segala hal. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk

mempersiapkan seseorang agar mampu hidup dengan baik dalam msyarakat,

mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, serta

memberikan konstribusi yang bermakna dalam mengembangkan dan

meninggalkan kualitas hidup masyarakat dan bangsanya.

Hal ini juga ditegaskan dalamUndang-Undang tentang Sisdiknas

No.20 tahun 2003 Bab 1 pasal 1, menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.2

Dari penjelasan tersebut, dalam rangka mengembangkan dan

membangun potensi manusia Indonesia seutuhnya, dalam arti utuh jasmani

dan rohani sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia 1945, diperlukan adanya pelaksanaan pendidikan agama

pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

2Undang-Undang R.I. No. Th.2003 Tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah R.I. Th.2010
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar (Bandung: Citra Umbara, 2010), 2.
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Dalam Al- Qur an ditegaskan bahwa manusia hanya akan memperoleh

hasil prestasi sesuai dengan usaha yang dilakukan, seperti firman-Nya dalam

Surat An- Najm ayat 39-40 yang berbunyi:

           
Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa

yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan
diperlihat (kepadanya)”. (QS. An-Najm 39-40)3.

Semangat untuk belajar, dalam perspektif islam adalah harga mati

yang wajib ditempuh oleh seorang muslim mulai dari sejak dia lahir hingga

berakhir di liang lahat. Dengan demikian, menuntut ilmu untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan tidak pernah dibatasi oleh Rasulullah

SAW. Bahkan, di dorong untuk menjelajah negara-negara lain di luar negara

Madinah.

Proses pembelajaran lainnya yaitu proses pembelajaran yang

diberikan secara oleh Allah kepada nabi Muhammad melalui malaikat jibril

sebagai wahyu pertama tanda kerasulannya, yaitu surat Al- Alaq ayat 1-5

yang berbunyi,

   


Arrinya:
1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,

3Al Qur an, 39:53; 40:53.
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4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa untuk memperoleh

pengetahuan maka kita harus senantiasa membaca. Membaca disini dapat

diartikan sebagai mengamati, meneliti, dan mengkaji, berbagai tanda-tanda

kekuasaan Allah yang tersebar dimuka bumi.

Para generasi muda telah kehilangan pegangan dan keteladanan

dalam meniru perilaku yang etis. Maka berbagai persoalan yang menyangkut

kependudukan, lingkungan, narkoba, hak asasi manusia dan lain-lain

merupakan masalah global, yang tidak lagi  dapat dibatasi oleh adanya batas

geografis. Salah satu implikasi pada tata nilai adalah globalisasi semakin

membuka lebar hadirnya nilai materialism, konsumerisme, hedonisme

penggunaan kekerasan dan narkoba yang dapat merusak moral bangsa

khsusnya generasi muda.4

Hedonisme mempunyai arti pandangan hidup yang menganggap

bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup.

Generasi yang paling tidak aman terhadap sebutan hedonis adalah remaja.

Remaja sangat antusias terhadap adanya hal yang baru. Gaya hidup

hedonisme sangat menarik bagi mereka, daya pikatnya sangat luar biasa.

Sehingga dalam waktu singkat muncullah fenomena baru akibat paham ini.

Fenomena yang muncul ada kecenderungan untuk lebih memilih hidup enak,

mewah, dan serba kecukupan tanpa harus bekerja keras. Hampir semua anak-

anak khususnya remaja menjadi korban gaya hidup hedonisme tak terkecuali

4Paul Suparno,Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi(yogyakarta: Kanisus, 2002), 91.
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di smp islam al- hidayah mangli kecamatan kaliwates jember tahun ajaran

2014/ 2015.

Perkembangan anak bisa dikatakan berhasil apabila pemberian

stimulus dan dorongan- dorongan yang benar, pengasuhan serta pendidikan

yang tepat di daerah Mangli ini tempat SMP Islam AL- Hidayah berdiri ini

dapat dikatakan bahwa lingkungan sana itu termasuk lingkungan yang

agamis. Maka dari itu di SMP ini para guru memberikan pendidikan pada

anak didiknya tentang gaya hidup hedonisme dari proses pembelajarannya

yang menarik dan menyenangkan serta mampu mengajak anak untuk tertarik

dalam belajar, guru mampu membuktikan bahwa anak didiknya mampu dan

layak untuk masuk pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu

sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan hasil observasi dengan kepala Sekolah SMP ISLAM AL-

HIDAYAH Mangli ini sangat terkenal dengan siswa yang selalu bergaya

hidup hedonisme seperti misalnya shopping, membawa handpone, memakai

sepeda motor padahal siswa SMP di larang membawa sepeda tetapi siswa

melanggarnya, padahal, wali murid dari SMP Islam rata-rata menengah

kebawah tetapi siswanya mampu membawa dan membeli barang- barang

bagus. Saya tertarik meneliti di sekolah tersebut karena kabanyakan siswa

disana bergaya hidup hedonisme.5

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al – Hidayah memang berada di

di belakang MTS AL-HIDAYAH namun guru-guru berupaya agar anak

55 Sumber data: observasi. Ibu puji Astuti. 15 Januari 2016.
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didiknya mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan

kompetensi yang telah di tetapkan. Jadi, meski mereka ada di belakang

sekolah MTS mereka tidak ketinggalan dengan anak-anak yang ada di MTS.

Fasilitas yang ada disana juga bisa mendukung lancarnya proses belajar

mengajar.

Alasan saya memilih 3 peran guru adalah guru harus mendidik,

membimbing dan mengajar agar apa yang sekolah inginkan dapat tercapai

dan mendapatkan nilai yang cukup baik dan dalam masyarakat sekolah

tersebut juga dipandang cukup bagus.

Berdasarkan beberapa pokok yang telah diulas diatas, peneliti tertarik

untuk mengkaji mengenai “Peran Guru Dalam Mengontrol Gaya Hidup

Hedonisme Anak Di Smp Islam Al- Hidayah Mangli Jember Tahun

Pelajaran 2014/2015.

B. Fokus penelitian

Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara

dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-

tanda dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu

jawaban.6

Maka dalam penelitaian apapun, fokus penelitian harus disusun secara

singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk

kalimat tanda tanya.

6 Lexy J Meleong, Metode penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 93.
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1. Fokus penelitian

a. Bagaimana Peran Guru Sebagai Pembimbing Dalam Mengontrol

Gaya Hidup Hedonisme Anak di SMP Islam Al- Hidayah Mangli

Jember Tahun Pelaajaran 2014/ 2015?

b. Bagaimana Peran Guru Sebagai Pendidik Dalam Mengontrol Gaya

Hidup Hedonisme Anak Di SMP Islam Al- Hidayah Mangli Jember

Tahun Pelajaran 2014/ 2015?

c. Bagaimana Peran Guru Sebagai Pengajar Dalam Mengontrol Gaya

Hidup Hedonisme Anak Di SMP Islam Al- Hidayah Mangli Jember

Tahun Pelajaran 2014/ 2015?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.7

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Peran Guru Sebagai Pembimbing Dalam

Mengontrol Gaya Hidup Hedonisme Anak Di SMP Islam Al- Hidayah

Mangli Jember Tahun Pelajaran 2014/ 2015.

2. Untuk Mendeskripsikan Peran Guru Sebagai Pendidik Dalam Mengontrol

Gaya Hidup Hedonisme Anak Di SMP Islam Al- Hidayah Mangli Jember

Tahun Pelajaran 2014/ 2015.

7 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah( Jember: STAIN, 2014), 42.
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3. Untuk Mendeskripsikan Peran Guru Sebagai Pengajar Dalam Mengontrol

Gaya Hidup Hedonisme Anak Di SMP Islam Al- Hidayah Mangli Jember

Tahun Pelajaran 2014/ 2015.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi

dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Manfaat toritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

pengembangan pengetahuan dan wawasan tentang Peran Guru Dalam

Mengontrol Gaya Hidup Hedonisme Anak Di SMP Islam Al- Hidayah

Mangli Jember Tahun Pelajaran 2014/ 2015.

2. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan pengalaman serta pengetahuan kepada

peneliti tentang peran Guru.

a) Bagi IAIN Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman bagi seluruh mahasiswa IAIN Jember khususnya para

mahasiswa fakultas tarbiyah jurusan PAI tentang Gaya Hidup

Hedonisme. Sehingga mereka mampu untuk melihat realita dan

memilih pergaulan yang sesuai dengan syariat islam.
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b) Bagi pembaca khususnya orang tua

Penelitian ini diharapkan menjadi bijakan dan memberikan

kontribusi cara terbaik tentang Peran Guru Dalam Mengontrol

Gaya Hidup Hedonisme.

E. Definis istilah

1. Peran guru

Menurut pengertiannya, peranan adalah tindakan yang dilakukan

seseorang dalam suatu peristiwa.8 Sederhananya adalah peran merupakan

suatu upaya yang dilakukan seseorang yang mempunyai kedudukan atau

jabatan berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan dalam suatu

peristiwa tertentu. Peranan adalah berasal dari kata peran. Peran memiliki

makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang

berkedudukan di masyarakat sedangkan peranan adalah bagian dari tugas

utama yang harus dilaksanakan.

Dalam pengertian yang sederhana guru adalah orang yang

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan

masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat

tertentu. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di

masyarakat. Kewibawaanlah yang menyebabkan guru di hormati, sehingga

masyarakat tidak meragukan figur seorang guru. Masyarakat yakin bahwa

8Puerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: PT Balai Pustaka, 2002), 123
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gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang

berkepribadian mulia.9

Jadi dari kedua istilah peran dan guru tersebut dapat di definisikan

bahwa peran guru merupakan terciptanya serangkaian tingkah laku yang

saling berkaitan  yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta

berhubungan dengan kemajuan perubahan  tingkah laku dan

perkembangan anak yang menjadi tujuannya. Adapun peran guru disini

yaitu sebagai pendidik, pembimbing dan teladan. Peran guru sebagai

pendidik merupakan upaya untuk mendidik anak dan membina mental

anak. Agar peserta didik yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan

mendidik siswanya agar mampu membedakan dan menempatkan mana

yang baik dan mana yang buruk, dan juga peran  guru untuk memberikan

dorongan berupa rangsangan sebagai bentuk motivasi terhadap anak agar

dapat mengembangkan berbagai potensi dan bakat yang dimiliki anak.

peran guru sebagai pembimbing merupakan upaya pemberian bantuan

terhadap anak didik agar mereka mampu memecahkan masalah sendiri,

karena anak didik sangat membutuhkan bantuan guru untuk mengatasi

kesulitan yang dimilikinya. Sedangkan peran guru sebagai Pengajar

merupakan mengajar terhadap peserta didik. Seorang guru harus berhati-

hati dalam berkata maupun bertindak karena anak itu akan mencontoh

semua perbuatan dan perkataan gurunya, bahkan ada yang lebih parah dari

sikap yang dicontohkan gurunya, karena ada sebuah istilah “guru kencing

9Bahri, syaiful. Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Educative,( Jakarta; PT RIENEKA CIPTA,
200), 31



12

berdiri dan murid kencing berlari”. Seorang guru harus mampu mencetak

anak didik yang lebih berkwalitas dibandingkan dengan dirinya.

2. Hedonisme

Hedonisme berasal dari (bahasa yunani yaitu kesenangan) ajaran

filsafat, bahwa tujuan tertinggi adalah kesenangan. Hedonisme kuno

diajarkan Aristippus, Demokritus, Epicurus, mengutamakan diri sendiri

(egoistic). Sedangkan aliran  hedonisme bahwa norma dan buruk adalah

“kebahagian” karenanya suatu perbuatan apabila dapat mendatangkan

kebahagian maka norma itu baik, dan sebaliknya norma itu buruk apabila

mendatangkan penderitaan. Menurut aliran ini. Setiap manusia selalu

menginginkan kebahagiaan, yang merupakan dorongan dari pada tabiatnya

dan ternyata kebahagian adalah merupakan tujuan akhir dari hidup

manusia, oleh karenanya jalan yang mengantarkan kearahnya dipandang

sebagai keutamaan (perbuatan mulia baik).10

Generasi yang paling tidak aman terhadap sebutan hedonisme adalah

siswa. Paham ini mulai merasuki kehidupan siswa. siswa sangat antusias

terhadap adanya hal yang baru gaya hidup hedonis sangat menarik bagi

mereka. Daya pikatnya sangat luar biasa sehingga dalam waktu singkat

muncullah fenomena baru akibat faham ini. Fenomena yang muncul, ada

kecenderungan untuk lebih memilih hidup enak, mewah dan serba

kecukupan tanpa harus bekerja keras.

10 Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 64.
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Jadi, hedonisme adalah norma buruk karena bisa merusak moral

siswa dan perilaku siswa.

Dengan demikian maka yang dimaksud peran guru dalam

mengontrol gaya hidup hedonisme adalah guru harus mampu memberikan

contoh kepada siswanya agar tidak mempunyai sifat hedonisme dan harus

bertanggung jawab atas keberhasilan anak didiknya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami penelitian ini, maka

pembahasan peneliti dibagi ke dalam 5 bab. Untuk lebih jelasnya, peneliti

memaparkan seperti dibawah ini:

1. Bab 1 pedahuluan, pada ini dibahas tentang latar belakang masalah,

kemudian dilanjutkan  fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat, devinisi

istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

2. Bab II kajian kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu

sebagai perbandingan untuk menyusun kajian kepustakaan dan kajian teori

sebagai pedukung karya ilmiah ini, peran orang tua dalam mengontrol

gaya hidup hedonisme anak dalam meningkatkan prestasi belajar

dilingkungan mangli kecamatan kaliwates jember.

3. Bab III metode penelitian yang membahas tentang: pendekatan dan jenis

penelitian, lokasi penelitian dilanjutkan dengan subyek penelitian, teknik

pengumpulan data, analisi data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
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4. Bab IV merupakan penyajian data analisi yang tersusun dari gambaran

obyek penelitian penyajian data analisis serta pembahsan temuan

penelitian.

5. Bab V berisi tentang kesimpulan, saran daftar pustaka dan lampiran-

lampiran


