
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat urgen untuk mengembangkan 

potensi dan pribadi seseorang agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Pada 

umumnya pendidikan diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena 

itu, setelah lulus diharapkan anak dapat membantu mengembangkan masyarakat atau ikut 

serta ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan demi kesejahteraaan masyarakat. Salah 

satu hal untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat adalah melakukan pendidikan secara 

formal mulai dari jenjang SD/MI sampai PT. 

Hal ini selaras dengan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia sebagaimana tercantum 

dalam Undang-undang Sistem Pendididkan Nasional Nomor 2 tahun 1989 yang berbunyi: 

“Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
1
 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional tersebut salaah satunya melalui 

pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya merupakan usaha mengubah atau 

meningkatkan potensi seseorang, calon siswa (raw input) menjadi pribadi baru (raw 

output) dengan kualitas tertentu. Pembelajaran juga bertujuan mengubah sikap, prilaku 

dan kemampuan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi 

mampu. Pembelajaran juga berarti meningkatkan potensi seseorang dari sedikit tahu 
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menjadi lebih banyak tahu, bahkan dari kurang baik menjadi lebih baik melalui  proses 

belajar yang dijalani.
2
 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik, salah satunya pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Arab. 

Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang disajikan pada siswa-siswi 

jenjang MI, MTs, dan MA di bawah naungan Kementrian Agama. Pengajaran Bahasa 

Arab di Indonesia mendapatkan penekanan dan perhatian yang seksama, mulai dari tingkat 

MI sampai pada lembaga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, umum maupun 

agama, untuk digalakkan dan diajarkan. Hal ini tentu disesuaikan dengan taraf 

kemampuan dan perkembangan anak didik. Malah di lembaga-lembaga pendidikan umum 

sekarang ini terutama pada tingkat SMP atau SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) 

dan SMA atau SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) Bahasa Arab telah menjadi 

komponen pilihan pokok pengajaran bahasa asing, di samping Bahasa Inggris.
3
 Dengan 

demikian mata pelajaran Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa asing yang harus 

diikuti oleh setiap siswa-siswi di sekolah terkait. 

Di sisi lain, bila diperhatikan keberadaan pembelajaran Bahasa Arab di sekolah umum 

ataupun sekolah Agama, maka Bahasa Arab dipandang sebelah mata dan tidak begitu 

populer di kalangan peserta didik ataupun  masyarakat secara umum. Tidak seperti halnya 

Bahasa Inggris yang saat ini Bahasa Ingris telah menjadi bahasa yang muncul 
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kepermukaan, sehingga sangat populer dan banyak digemari oleh para siswa maupun 

masyarakat secara umum, bahkan telah menjadi bahasa sehari-hari dan dinobatkan sebagai 

bahasa gaul di kalangan masyarakat. Melihat fenomena ini, kita sebagai warga Negara 

Indonesia yang masyarakatnya kebanyakan beragama Islam, pasti merasa "miris". 

Sebaliknya Bahasa Arab dianggap bahasa yang tidak gaul/bahasa surga/bahasa orang 

pesantren, sehingga sangat asing dan aneh didengar di telinga. Dengan demikian, Bahasa 

Arab dikalangan pelajar dan masyarakat secara umum masih kurang familiar, padahal 

Bahasa Arab yang notabennya digunakan sebagai alat untuk memahami ajaran Islam, 

tetapi pada kenyataannya justru dianak tirikan oleh umat Islam. Hal ini merupakan salah 

satu tantangan yang harus segera diupayakan pemecahannya, agar Bahasa Arab tidak 

dipandang sebelah mata oleh siswa maupun masyarakat secara umum, oleh karena itu, 

peranan guru atau pendidik dan pakar Bahasa Arab sangat dinantikan untuk dapat 

menciptakan idenya yang inovatif dan berpotensial dalam bidang kebahasa-araban, agar 

Bahasa Arab tidak selalu dipandang sebagai pelajaran yang sulit dan mempersulit bagi 

yang mempelajarinya. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti mengangkat judul Problematika 

Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Muhammadiyah I Tlogomas Malang Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada paparan tersebut, maka dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apa problem yang dihadapi guru Bahasa Arab dalam pembelajaran mata pelajaran 

Bahasa Arab di MTs Muhammadiyah I Tlogomas Malang. 

2. Jalan keluar apa saja yang ditempuh oleh guru Bahasa Arab dalam melaksanakan 

pembelajaran Bahasa Arab di MTs Muhammadiyah I Tlogomas Malang. 



 

C. Tujuan Penelitian 

Pada prinsipnya tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. 

Pada penelitian ini tujuan penelitian adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan problem yang dihadapi oleh guru Bahasa Arab dalam pembelajaran 

mata pelajaran Bahasa Arab di MTs Muhammadiyah I Malang. 

2. Mendeskripsikan jalan keluar yang ditempuh oleh guru Bahasa Arab dalam 

melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Arab di MTs Muhammadiyah I 

Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian sikripsi ini untuk: 

1. Peneliti dapat menambah pengetahuan baik dalam penggunaan strategi    pembelajaran 

maupun dalam meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. 

2. MTs Muhammadiyah I Tlogomas Malang, sebagai sumbangan pemikiran mengenai 

masalah-masalah yang  berkaitan dengan problematika pembelajaran, khususnya 

pelajaran Bahasa Arab yang sedang dihadapi di MTs Muhammadiyah I Tlogomas 

Malang. 

3. Perpustakaan FAI UMM, untuk menambah khazanah perpustakaan UMM  Malang 

sekaligus menjadi bahan referensi bagi mahasiswa untuk belajar dan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Problematika 



Problematika adalah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, “Problem 

adalah masalah, persoalan.
4
 Pendapat lain problematika, dapat diartikan sebagai 

permasalahan yang belum memperoleh jalan keluar/pemecahan.
5
 Jadi yang dimaksud 

problematika dalam penulisan skripsi ini adalah permasalahan-permasalahan yang 

terdapat pada pembelajaran mata pelajaran Bahasa Arab di MTs Muhammadiyah I 

Malang. 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.
6
 Menurut Darsono, secara umum menjelaskan 

pengertian pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik.
7
 Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan 

baik. Pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran Bahasa 

Arab yang dilakukan pada sekolah MTs Muhammadiyah I Malang. 

3. Bahasa Arab 

Bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran yang disajikan di jenjang MTs 

sebagaimana mata pelajaran lainnya yang terhimpun pada rumpun bahasa. Bahasa Arab 

merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, 

mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap 

Bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. 

Kemampuan  reseptif adalah kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain 

dan  memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa  
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sebagai alat komunikasi  baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan 

berbahasa Arab serta sikap positif terhadap Bahasa Arab tersebut sangat penting dalam 

membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis, serta kitab-kitab 

berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik.
8
 Bahasa Arab yang 

dimaksud dalam penelitian ini mata pelajaran yang adakan atau disajikan di sekolah 

sebagai upaya meningkatkan siswa-siswi dalam berbahasa Arab. 
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