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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menyampaikan informasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memberikan wawasan yang dimilikinya dan dirasa penting 

bagi kepada orang lain. Dalam menyampaikan informasi seseorang tidak 

hanya menulis tetapi dapat melakukan usaha lain untuk menyampaikan 

informasi tersebut secara mudah. Seperti zaman sekarang yang memiliki 

teknologi yang maju seseorang dapat memberikan informasi dengan beragam 

cara.  

Alasannya tidak semua manusia memahami informasi dengan tulisan. 

Tulisan tersebut tentu ada yang memakai istilah asing, sehingga bagi sebagian 

orang sulit untuk mendapatkan maksud dari tulisan tersebut. Karenanya 

manusia juga memerlukan penjelasan maksud dari sebuah  informasi . 

Seseorang memiliki pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang 

berbeda juga bisa mempengaruhi maksud isi dari sebuah tulisan. Jika salah 

dalam menulis maka berbeda pula maksud dan arti yang disampaikan. Maka 

diperlukan komunikasi yang tepat. Sebab komunikasi merupakan suatu hal 

yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-

hari manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat.  

Komunikasi menjadi bagian aktivitas yang sangat fundamental dan 

vital dalam kehidupan  manusia.1 Tidak bisa dipungkiri,  bahwa manusia juga 

                                                           
1 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, (Bandung:Rosdakarya,2010), hal. 43 
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memerlukan  komunikasi untuk melancarkan  hubungan sosialnya satu sama 

lain. Selain itu dengan komunikasi bisa memberi penjelasan terhadap suatu 

informasi yang diperoleh. 

Bahasa menjadi modal awal terciptanya komunikasi. Adanya bahasa 

dapat menjadi cara untuk menyampaikan ide, gagasan, keluhan, serta amanat 

kepada orang lain. Seperti yang diketahui bahwa bahasa dapat menjadi 

pembatas atau ciri khas suatu wilayah. Mereka menggunakan bahasa sesuai  

negara tempat tinggalnya.2 

Berbagai negara memiliki bahasa resmi. Mulai dari bahasa Inggris, 

bahasa  Jerman, bahasa Rusia maupun bahasa negara lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap negara memiliki bahasa resmi yang biasa mereka 

gunakan dan menjadi ciri khas tersendiri dari segi kebahasaannya. Mustahil 

jika seseorang yang berasal dari Thailand berbicara menggunakan bahasa 

aslinya ketika berada di Spanyol bahkan sebaliknya. 

Negara yang menjalin kerja sama dengan negara lain saling memberi 

fasilitas tentang pengetahuan dari negara masing-masing termasuk bahasa 

yang dipakai dalam keseharian. Semisal negara Belanda dengan Indonesia, 

mereka melakukan hubungan kerjasama pertukaran pelajar untuk saling 

mengenal kebudayaan maupun dari segi kebahasaan. Hal ini terjadi dalam 

skala Internasional. 

Negara Indonesia yang memiliki bahasa yang beraneka ragam karena  

banyaknya suku yang tinggal. Mustahil saling mengerti kecuali yang memang 

                                                           
2 Wiyono, Guru Mengajar atau mendidik, (Malang:UMM Press,2015), hal.167 
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satu daerah. Sehingga Indonesia membuat bahasa resmi yaitu Bahasa 

Indonesia. Tujuannya agar bisa berkomunikasi dengan lancar dimanapun 

mereka berada meskipun tinggal di lain daerah. Dalam dunia pendidikan, 

bahasa menjadi bagian dari mata pelajaran yang memang diberikan pada 

peserta didik dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang lanjutan. Pelajaran 

bahasa ini diberikan kepada peserta didik untuk memberikan pengetahuan 

seputar bahasa.    

Pada jenjang sekolah dasar bahasa Indonesia diperkenalkan dengan 

materi pelajaran yang mudah. Selain bahasa Indonesia juga terdapat bahasa 

penunjang lainnya seperti bahasa daerah dan bahasa asing. Semakin tinggi 

jenjangnya maka materi yang berhubungan kebahasaan pun semakin tinggi 

materi yang diberikan. 

Zaman yang maju ini banyak sekolah yang bersaing menunjukkan 

keunggulan dari segi akademik maupun non akademik.  Termasuk dalam segi 

kebahasaan yang mana antara sekolah stau dengan sekolah yang lain memberi 

fasilitas bahasa asing yang berbeda seperti bahasa Jepang, Jerman, Mandarin, 

maupun bahasa asing lainnya. 

Adanya usaha untuk memberi pengenalan bahasa asing membuat 

seseorang memiliki keterampilan tambahan. Ketika seseorang mampu untuk 

berkomunikasi dalam bahasa asing,  maka menjadi suatu bagian keterampilan 

yang mahal dan dibutuhkan. Karena menjadi nilai tambahan bagi seseorang 

seperti mempermudah untuk menjalin hubungan skala internasional. 
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Alasan inilah sekolah memberi wawasan bahasa asing ialah untuk 

menjadi jembatan bagi siswanya dalam memiliki keterampilan berbahasa 

yang tidak hanya menguasai bahasa Indonesia tetapi juga mampu berbahasa 

asing. Pada jenjang sekolah Islam juga memperkenalkan bahasa asing selain 

bahasa Inggris yaitu bahasa Arab. Seperti yang diketahui bahasa Arab dikenal 

sebagai bahasa Alqur’an. Bahasa Arab awal berkembangnya di wilayah Arab 

dan sekitarnya. 

Memiliki nilai sastra yang bermutu tinggi dan bahasa yang indah 

adalah alasan seseorang mempelajari bahasa Arab. Tidak hanya digunakan 

dalam Al Qur’an, hal-hal tentang khazanah keilmuan yang berkaitan dengan  

Islam pun masih menggunakan bahasa arab. Pada aktifitas keseharian 

khususnya wilayah yang dominan dengan warga Timur Tengah memakai 

bahasa Arab sebagai percakapan keseharian.  

Selain untuk keperluan agama, bahasa Arab juga dapat dipakai 

sebagai media komunikasi biasa dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia 

khususnya ketika tinggal di wilayahnya. Selain itu, banyak beasiswa luar 

negeri bagi siapapun agar bisa merasakan bagaimana nuansa belajar di negara 

Timur tengah. Maka dari itu, selain bahasa Inggris seseorang diharapkan 

mampu berbicara dengan bahasa Arab agar memperoleh kesempatan pergi 

belajar ke wilayah Timur tengah. 

Pada jenjang sekolah  umum  bahasa Arab diperkenalkan melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam  berbeda dengan sekolah Islam yang 

menjadikan bahasa Arab sebagai mata pelajaran wajib bagi setiap peserta 
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didik yang masuk di sekolah tersebut. Secara bertahap pembelajaran bahasa 

Arab memperoleh perhatian mulai dari jenjang SD (Sekolah Dasar) hingga 

Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri maupun Swasta, baik umum  maupun 

yang Agama. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan 

bahasa Arab dengan menyesuaikan kemampuan dan perkembangan dari 

peserta didik.3  

Mempelajari bahasa asing menjadi kenikmatan tersendiri. Adanya rasa 

keingintahuan untuk memperdalam dan memahami suatu bahasa asing. 

Meskipun sulit, hal tersebut tidak menjadi penghalang terhadap 

keingintahuannya pada suatu bahasa asing. Sebab secara tidak langsung 

ketika seseorang mempelajarinya, ia akan terserap dengan baik dan tersusun 

seperti kamus di memorinya. 

 Berbeda dengan seseorang yang sudah berusaha mempelajari 

bahasa asing, memiliki niat kuat untuk mempelajarinya namun masih tetap 

belum menguasainya. Terkadang peristiwa seperti ini membuat seseorang 

putus asa dan jenuh untuk memahami bahasa asing. Motivasi yang sudah 

tersusun dengan rapi perlahan runtuh. Ada sebab-sebab lain yang mungkin 

melatarbelakangi permasalahan tersebut. 

Begitu juga dalam mempelajari bahasa Arab, seseorang yang dari 

awal senang dan memiliki rasa optimis dalam dirinya dengan mudah 

memahami bahasa Arab dengan baik. Entah itu secara mandiri atau melalui 

bimbingan dari orang lain. Seperti rel kereta api tanpa rintangan, ia akan 

                                                           
3Nanang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Pemikiran 

Islam; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni 2012, diakses tanggal 15 Maret 2017, hal. 82 
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lancar apabila ia dihadapkan tulisan maupun percakapan yang memiliki unsur 

bahasa Arab. 

Sebaliknya, jika seseorang yang memang dari awal tidak termotivasi 

untuk mempelajari bahasa Arab ia merasa kesulitan baik dihadapkan melalui 

tulisan maupun percakapan bahasa Arab. Ia akan bingung harus bagaimana 

memahami sesuatu yang memiliki unsur bahasa Arab. Apalagi jika tidak ada 

bantuan bagi seseorang dalam mempelajari bahasa Arab ini akan menambah 

kesulitan bagi dirinya. Berbeda lagi jika seseorang yang sudah memiliki 

motivasi yang baik dan berusaha untuk belajar memahami bahasa Arab, 

namun masih saja belum terkonsep dengan baik dalam memorinya.  

Pada jenjang sekolah Islam maupun umum tentu memiliki 

permasalahan terhadap peserta didiknya dalam memahami suatu pelajaran. 

Akan terlihat baik jika peserta didik bisa menyerap dengan lancar semua 

materi yang diajarkan. Namun, hal yang seperti itu terkadang sulit untuk bisa 

memberi kesamaan terhadap peserta didik.  

Begitu pula dalam mempelajari bahasa arab. Terdapat berbagai hal 

yang masih mengganjal seperti bahasa arab merupakan bahasa yang paling 

sulit di dunia. Tidak terbiasa berhadapan dengan teks–teks tulisan berbahasa 

Arab.4 Apalagi pada jenjang sekolah menengah Atas. Setidaknya mereka 

tidak mengalami kesulitan untuk memahami materi yang memiliki unsur 

bahasa Arab. Secara otomatis mereka bisa mengerjakannya dengan baik 

bahkan mereka bisa berbahasa lancar dengan menggunakan bahasa Arab. 

                                                           
4Rusdianto, Tebas Bahasa Arab,Cet. VIII (Jogjakarta:Divapress, 2013) ,hal: 8-9 
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Namun, sebagian pula masih ada yang belum bisa mengerjakan bahasa Arab 

dengan baik. 

  Selain itu, masalah yang dihadapi saat ini ialah bagaimana cara  

meningkatkan kualitas berbahasa Arab, yang dianggap sukar oleh beberapa 

siswa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pengajar.5 Selain itu 

apakah ada unsur lain sehingga menyebabkan siswa merasa kurang terampil 

dalam berbahasa Arab. 

SMK Muhammadiyah 2 Malang merupakan lembaga pendidikan 

jenjang menengah kejuruan Islam. Bahasa Arab menjadi mata pelajaran wajib 

di sekolah ini. Mata pelajaran bahasa Arab diberikan mulai kelas X sampai 

kelas XII. Umumnya siswa jenjang menengah kejuruan bisa mempelajari 

bahasa Arab dengan mudah dan mereka bisa menguasainya.  

Aktifitas pembelajaran bahasa Arab dilakukan seperti biasa. Mereka 

memperoleh modul atau buku mata pelajaran bahasa Arab. Namun, pada 

proses pembelajaran bahasa Arab siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menentukan pola kalimat bahasa arab apabila diberikan teks bahasa Arab. 

Selain itu guru mata pelajaran bahasa Arab di sekolah ini masih 

menggunakan media pembelajaran berupa papan tulis dan spidol sebagai cara 

untuk menjelaskan materi bahasa arab.   

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti ingin mengetahui 

permasalahan siswa dalam memahami bahasa Arab. maka penelitian ini 

                                                           
5H. Tayar Yusuf, Syaiful Anwar,Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, Cet. 

II  (Jakarta: Rajawali Press,1997), hal. 188 
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diberi judul, “ Problematika Siswa Kelas X dalam Belajar Bahasa Arab di 

SMK Muhammadiyah 2 Malang” 

A. Rumusan Masalah 

Berpijak dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apa problematika siswa kelas X dalam belajar bahasa Arab di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang ? 

2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 2 

Malang untuk mengatasi permasalahan tersebut ? 

B. Tujuan Penelitian  

Berpijak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

diadakan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui problematika siswa dalam belajar bahasa Arab di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang. 

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh SMK 

Muhammadiyah Malang dalam mengatasi problematika siswa dalam 

belajar bahasa arab. 
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C. Manfaat Penelitian  

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan 

manfaat  sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 

khazanah keilmuan yang berhubungan dengan problematika belajar 

bahasa arab.   

2. Secara praktis  

a. Bagi Lembaga Pendidikan  

Penelitian nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam  

membangun  maupun mempertahankan citra positif lembaga di masa 

yang aka datang. 

b. Bagi Peneliti  

Penelitian ini setidaknya mampu memberikan wawasan dan 

pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti dalam bidang 

pendidikan agama islam khususnya dalam persoalan problematika 

siswa kelas X dalam belajar bahasa Arab di SMK Muhammadiyah 2 

Malang. 

c. Bagi Pembaca Bagi  Peneliti selanjutnya. 

Mampu memberikan khazanah keilmuan khususnya gambaran 

problematika siswa dalam belajar bahasa arab. Hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan 

penelitian selanjutnya. 
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D. Batasan istilah  

a. Problematika  

  Dalam kamus besar, problematika yaitu hal yang 

menimbulkan masalah, persoalan yang bisa di pecahkan, mesti tahu 

jawabannya, mesti tidak dapat diatasi. Sedangkan berasal dari bahasa 

Yunani dan bahasa latin yaitu, suatu proses yang muncul untuk 

penelitian, sumber kebinggungan atau kesulitan, kesulitan yang perlu 

di pecahkan atau di pastikan.6 

Pada penelitian ini, problematika yang dimaksud ialah permasalahan 

yang terjadi dalam suatu lingkungan yang perlu diteliti penyebab dari 

permasalahan tersebut. 

b. Belajar  

Belajar dapat diartikan sebagai  proses interaksi Individu pada  

situasi yang ada di sekitarnya. Belajar dapat pula  diartikan sebagai 

bentuk proses yang arahnya kepada tujuan dan proses berbuat  melalui 

berbagai pengalaman.7 

Selain itu, pada umumnya belajar merupakan proses sebagai 

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif .8 

                                                           
 6 Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiyah, (Bandung :Bumi Aksara,2007), hal.89. 

7 Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi, Cet. III 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 15 
8 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 

 hal. 68 
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Pada penelitian ini, belajar yang dimaksud adalah proses 

individu untuk memperoleh hasil dari pengalaman yang ia dapat dan 

interaksi terhadap lingkungan sekitarnya. 

E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang

masalah, rumusan  masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian , batasan

istilah dan sistem penulisan.

2. BAB II, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kerangka

teoritis sesuai judul skripsi yang digunakan sebagai landasan  teori. Di

antaranya pembelajaran Bahasa Arab jenjang SMK, belajar bahasa Asing,

problematika dalam belajar bahasa asing.

3. BAB III, Metode Penelitian. Pada  bab ini akan dibahas mengenai jenis

dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data.

4. BAB IV, Hasil Penelitian. Ada bab ini akan dibahas mengenai latar

belakang objek penelitian.

5. BAB V, Penutup. Pada bab ini peneliti akan menyajikan suatu kesimpulan

dan saran.


