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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak hidup

bermewah-mewahan, dan hidup secara berlebihan, seperti sabda Nabi

Muhammad SAW yang berbunyi .

" قالجدهعنأبیھ،عن،شعیببنعمرمن : صلىالنبيقال : ،واشربواوكلوا
طرسةوالغالمفرطدونالصدقة،وواللباس، "

( أحمرواه )

“Dari Umar bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata,

rasulullah SAW bersabda : Makanlah dan minumlah, berpakaian,

dan bersedekahlah, tanpa berlebihan (bermewahan) dan tidak

sombong.” (HR. Ahmad).

Islam sangat jelas mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara

hidup itu tidak boleh bermewah-mewahan dan tidak boleh berlebihan, didalam

Al-qur’an juga disebutkan didalam surat Al-Isra ayat 27 yang berbuyi:

ِریَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّ  َوَكاَن الشَّْیطَاُن لَِربِِّھ َكفُوًرایَاِطیِن ۖإِنَّ اْلُمبَذِّ

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Sebagai seorang muslim dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW

hendaknya orangtua yang ada Di Desa Simpang Perak Jaya mengikuti apa

yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada anak tentang
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bagaimana hidup yang tidak bermewah-mewahan diantara upaya yang dapat

dilakukan adalah, menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan bekal agar anak

tidak jajan disekolah, dan jangan memberikan uang kepada anak secara

berlebihan

Kenyataannya orangtua yang ada di Desa Simpang Perak Jaya masih

banyak yang tidak melakukan hal tersebut justru mereka memberikan uang

secara berlebihan contohnya untuk tingkat SMP mereka memberikan uang

saku sebesar sepuluh ribu rupiah, padahal hal ini yang dapat merangsang anak

untuk jajan berlebihan dan seolah-olah orangtua membiarkan anak untuk jajan

berlebihan dengan memberikan uang jajan berlebihan, ditambah lagi para

orangtua Di Desa Simpang Perak Jaya tidak menyiapkan sarapan pagi untuk

anak.

Pengajaran tentang hidup berlebihan ini mestinya dicontohkan kepada

orangtua, karna apabila tidak ada bimbingan orangtua didalam hidup berhemat

maka anak akan sulit untuk melaksanakan hidup berhemat, untuk itu peran

orangtua sangat penting didalam pengajaran hidup sederhana yang diajarkan

oleh Nabi Muhammad SAW.

Peneliti melihat bahwa orangtua yang ada Di Desa Simpang Perak

Jaya hanya sebatas memberikan kata-kata saja namun tidak mencontohkan

bagaimana cara hidup hemat tersebut dan orangtua kurang mengupayakan

bagaimana agar anak lebih berhemat, misalnya orangtua tidak memberikan

uang jajan secara berlebihan kepada anak sehingga itu dapat merangsang anak
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untuk jajan berlebihan di sekolah, nah hal ini yang tidak dimiliki atau

dilakukan oleh orangtua yang ada Di Desa Simpang Perak Jaya.

Orangtua harus mengajarkan hidup yang tidak bermewahan dengan

tidak memberikan uang secara berlebihan Sabda Nabi Besar Muhammad

SAW yang berbunyi “Dari Umar bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya ia

berkata, rasulullah SAW bersabda : Makanlah dan minumlah, berpakaian,

dan bersedekahlah, tanpa berlebihan (bermewahan) dan tidak sombong.”

(HR. Ahmad).

Hadist tersebut membuktikan bahwa orangtua tidak boleh dan dilarang

memberikan uang jajan secara berlebihan kepada anak karna ini sangat

bertentangan dengan ajaran Nabi Muhamma SAW, sementara itu peneliti

setelah melakukan pengamatan langsung masih banyak orangtua yang

memberikan uang jajan secara berlebihan.

Mengatur pengeluaran atau kebutuhan mesti ada bimbingan langsung

dari orangtua, bimbingan yang di maksud peneliti adalah bagaimana orangtua

tidak memberikan uang jajan atau uang saku kepada anak secara berlebihan,

dan orangtua langsung yang membimbingnya agar dapat dilaksanakan oleh

anak, dan setelah melaksanakan diharapkan dapat mengatur pengeluaran

mereka.
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Berdasarkan penjabaran diatas dan hasil pengamatan peneliti, maka

peneliti menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada orangtua yang membiarkan anak jajan secara berlebihan.

2. Sebagian orangtua mengabaikan anaknya menggunakan uang saku mereka

hanya untuk jajan saja.

3. Masih banyak orangtua tidak menyuruh anaknya menabung.

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang di temukan peneliti

diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul:

“Upaya Orangtua Membimbing Anak Hidup Berhemat di Desa Simpang

Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak”.

B. Penegasan Istilah

1. Upaya berarti “usaha, daya, ikhtiar.1dari pengertian tersebut jelas

disimpulkan bahwa upaya itu suatu usaha untuk memecahkan dan mencari

jalan keluar didalam sebuah permasalahan yang sedang dialaminya agar

dapat dengan berupaya masalah-masalah yang sedang terjadi dapat di

selesaikan dengan baik.

2. Membimbing berarti memegang tangan untuk menuntun, memimpin.2

Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwasannya membimbing itu

suatu cara dengan menuntun agar yang dituntun dapat mengikuti arah si

penuntun, atau pun juga dapat dengan memimpin seorang anak ke jalan

yang benar.

1 Yasin, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Surabaya:Cipta Karya). 2001. Hlm 311
2 Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahsa edisi ke empat, (PT gramedia pustaka utama:

Jakarta.2008.



5

3. Berhemat Menurut Abdul Rosyid, hemat adalah tidak berlebih-lebihan

dalam berbuat (hidup secara sederhana).3dalam membelanjakan uang

apabila kita selalu berboros atau menghambur-hamburkan uang maka itu

akan membuat diri kita menjadi kebiasaan yang sulit dirubah nantinya

ketika kita sudah beranjak dewasa apabila sejak dini memang kita tidak

dapat belajar untuk berhemat, untuk itu maka berhemat sangatlah penting

didalam mendidik anak dari mulai usia dini agar dapat menjadi kebiasaan

yang hemat nantinya ketika anak itu sudah mulai tumbuh menjadi dewasa.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi

masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kurangnya upaya orangtua untuk menyuruh anak menabung

b. Masih ada orangtua yang sama sekali tidak mau menyuruh anak

menabung.

c. Masih ada orangtua yang membiarkan anak menggunakan uang saku

mereka hanya untuk membeli jajan saja.

2. Batasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan yang terdapat dalam penelitian,

dan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya, maka masalah yang akan

di teliti dibatasi, yaitu: “Upaya Orangtua membimbing anak hidup

berhemat Di Desa Simpang Perak Jaya”.

3 Abdul Rosyid. Akidah Akhlah Madrasah Ibtidaiyah Kelas 2. Jakarta, PT. Karya Toha.
2009 hlm.45
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah diatas maka dapat di

rumuskan permasalahannya adalah: “Bagaimana Upaya Orangtua

Membimbing Anak Hidup Berhemat di Desa Simpang Perak Jaya

Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Upaya

Orangtua Membimbing Anak Hidup Berhemat di Desa Simpang Perak

Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat:

A. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pendidikan di

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

B. Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui upaya

orangtua membimbing anak hidup berhemat, sehingga dapat menjadi

sebuah pembelajaran agar anak-anak lebih dapat mengatur uang jajan

yang di berikan orangtuanya lebih baik lagi.

C. Bagi orangtua, agar dapat menjadi bahan pembelajaran untuk dapat

lebih membimbing anaknya hidup berhemat.
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D. Bagi anak-anak, sebagai ilmu yang dapat diaplikasikan didalam

kehidupannya, untuk dapat hidup lebih berhemat lagi.

E. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam

meneliti masalah tentang upaya orangtua membimbing anak hidup

berhemat di Desa Simpang Perak Jaya.


