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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Ninlawan, pendidikan adalah suatu proses belajar mengajar yang 

wajib di utamakan di kehidupan masyarakat. Pendidik memiliki peran penting 

untuk mendukung serta memotivasi peserta didik. Oleh sebab itu, guru selalu 

mengintropeksi diri agar menjadi contoh yang baik dalam bidang yang mereka 

ajarkan.
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Bahasa Arab ialah kewajiban bagi setiap muslim yang ada di dunia untuk 

mempelajarinya, karena merupakan bahasa yang berkaitan langsung dengan  Al-Quran 

dan As-Sunah. Begitu juga dengan guru bahasa Arab, jika guru bahasa Arab tidak 

menguasai tata cara dan struktur pembelajaran bahasa Arab maka dapat berpengaruh 

pada pembelajaran dan prestasi siswa.  

Menurut Aly, prestasi belajar ialah hasil yang didapatkan  murid melalui 

kegiatan belajar yang dilakukan pada periode tertentu. Sedangkan Nasution 

menjelaskan prestasi belajar ialah kesempurnaan dari hasil siswa dalam berpikir, 

merasa serta berbuat. Prestasi belajar dinyatakan sempurna jika memiliki tiga 

komponen ialah kognitif, afektif maupun psikomotorik, dan dinyatakan prestasi 

kurang memuaskan apabila siswa tidak bisa memenuhi target pada ketiga 

komponen tersebut.
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Sesuai dengan penjabaran tersebut maka dinyatakan bahwa peningkatan 

mutu penddikan di sekolah dasar sangat bergantung pada tingkat profesionalime 

guru, sehingga bisa berdampak pada hasil belajar murid yang ada di kelas. Oleh 

sebab itu, pendidik diwajibkan mempunyai keahlian khusus sesuai dengan bidang 

pendidikan yang dimilikinya. 

Guru adalah komponen terpenting dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh 

sebab itu, proses pembelajaran adalah tombak utama dalam dunia pendidikan 

yang dilaksanakan oleh pendidik dan siswa dalam menggapai tujuan tertentu yang 

perannya banyak dikendalikan oleh pendidik.
3
 

Pada Bab 1 pasal 1, nomor 1 UUGD, dikatakan guru adalah pendidik 

profesional sebagai peran pokok mendidik, serta mengevaluasi murid  pada 

PAUD jalur pendidikan formal, SD, serta SMP sekolah menengah. 
4
 

Profesionalisme tidak hanya bagian komponen dari kemajuan zaman, 

melainkan pada hakikatnya adalah kewajiban untuk semua individu agar dapat 

memberikan kemajuan dalam kehidupan. Menurut Tika, profesionalisme 

diwajibkan mempunyai keseriusan serta keahlian yang layak, sehingga seseorang 

nyatakan mampu untuk menjalankan sebuah tugas. Sedangkan Supriadi 

mengatakan, bahwa dasar pembinaan profesionalisme guru ditekankan pada tiga 

aspek ialah: kemampuan profesi, pribadi, dan sosial.
5
 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa profesionalisme guru sangat penting 

bahkan diutamakan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Profesionalisme guru 

                                                             
3 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta : 
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4 Suyatno, Pengembangan profesionalisme Guru, (Jakarta Selatan : 2009), 127. 
5 Yusutria, “Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia”, 
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merupakan faktor penentu pendidikan yang berkualitas yang dapat menyebabkan 

dampak yang besar terhadap hasil belajar murid. Namun berbeda dengan fakta yang ada 

pada saat ini, bahwa keberadaan guru profesionalisme masih jauh dari yang diimpikan.  

Kondisi ketimpangan guru secara nasional tidak hanya terdapat pada 

wilayah-wilayah yang terpencil atau daerah-daerah yang secara geografis 

mengalami kendala akses, namun di daerah ternama di pulau Jawa pun masih 

terdapat kesulitan menciptakan keseimbangan kualitas di sektor layanan 

pendidikan salah satunya di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Malang. Kendala 

profesionalisme guru yang masih rendah secara nasional, merupakan kendala 

utama dalam pengembangan kualitas pendidikan yang berimbang secara nasional.  

SMP Muhammadiyah 1 Malang merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan pelajaran bahasa Arab sebagai mata pelajaran pokok di dalamnya. Oleh 

sebabnya sudah seharusnya interaksi di dalam proses belajar mengajar dilakukan 

secara baik agar proses mengajar terhadap siswa harapannya berjalan dengan baik. 

Sejauh pengamatan peneliti di lapangan (di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Malang ) 

ada beberapa permasalahan yang terjadi yaitu, guru di sekolah tersebut hanya 

memahami intruksi sebagai formalitas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya 

administratif, menyebabkan kemampuan pendidik profesional bukan menjadi tombak 

pertama. Demikian kebutuhan yang dibutuhkan murid menjadi kurang diperhatikan 

bahkan terabaikan. Dari sisi lain kurangnya ketersediaan tenaga pengajar (guru) dari 

beberapa pelajaran, menyebabkan guru mengajar tidak sesuai dengan keahlian yang 

dimilikinya, dan berpengaruh terhadap siswa yang tidak mendapatkan hasil pelajaran 

yang maksimal. 
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Masalah selanjutnya yaitu, sangat kurangnya tenaga kerja terutama guru  

pendidikan Bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 1 Malang. Masih terdapat 

pendidik yang bertugas di sekolah tersebut tidak dari latar belakang pendidikan 

yang memiliki gelar akademik (S1) strata bahasa Arab, melainkan dari latar 

belakang pendidikan jurusan yang lain. Oleh sebab itu, dengan latar belakang 

tersebut tentu guru tidak memiliki kemampuan dalam penguasan materi ajar, dari 

segi metode, strategi, teknik dan hal penunjang pokok pelajaran lainnya. Sehingga 

pelajaran yang diajarkan oleh pendidik tersebut akan berdampak pada  hasil 

belajar siswa. Sebagaimana yang kita ketahui guru pelajaran Bahasa Arab harus 

memiliki empat komponen yaitu maharah Istima’, maharah Kitabah, maharah 

Kalam dan maharah qira’ah. Maka dari itu pendidik harus mempunyai metode, 

prosudur, teknik pembelajaran yang serasi dengan kebutuhan siswa agar siswa 

dapat menerima materi-materi pembelajaran. 

Dari masalah-masalah yang telah dijabarkan tersebut, menjadikan peneliti 

tertarik untuk meneliti hasil tentang, “Pengaruh Profesionalisme Guru Bahasa 

Arab Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 

Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prestasi hasil belajar bahsa Arab di rungan VII SMP 

Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Apakah ada pengaruh profesionalisme pengajar terhadap prestasi belajar 

bahasa Arab murid kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

ditentukan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui prestasi hasil belajar bahasa Arab kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme guru terhadap prestasi belajar 

bahasa Arab siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat yang bisa dipetik dari penelitian tentang pengaruh 

profesionalisme guru bahasa Arab terhadap prestasi belajar siswa di kelas VII 

SMP Muhammadiyah 1 Malang sebagai berikut : 

Diharapkan dengan adanya penelitiian ini dapat memberikan informasi 

yang dapat membantu lembaga pendidikan secara umum di Indonesia menjadi 

lebih baik lagi, lebih khususnya diharapkan penelitian ini bisa memberikan 

manfaat kepada kinerja pendidik agar lebih profesionalisme dalam proses belajar 

mengajar sehinga bisa berdampak baik pada hasil belajar siswa (prestasi belajar. 

 

E. Batasan Istilah 

Profesionalisme ialah seseorang yang dapat menciptakan kegiatan dalam 

kehidupan masyarakat. Dengan kemampuan yang dimilikinya dari kesadaran diri untuk 

memberikan bantuan kepada masyarakat dengan suka rela. Profesionalisme memiliki 

arti yang mencakup aspek-aspek kepribadian, keilmuan, dan keterampilan.
6
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Menurut Nasution, prestasi belajar ialah kesempurnaan dari hasil siswa 

dalam berpikir, merasa serta berbuat. Prestasi belajar dinyatakan sempurna jika 

memiliki tiga komponen ialah kognitif, afektif maupun psikomotorik, dan 

dinyatakan prestasi kurang memuaskan apabila siswa tidak bisa memenuhi target 

pada ketiga komponen tersebut. Adapun Djamarah menyatakan, prestasi belajar 

ialah nilai yang didapatkan berbentuk kesan-kesan yang mengakibatkan 

perkembngan sikap dari dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas belajar.
7
 

Efendy mengatakan, bahasa Arab masuk ke Indonesia disertai dengan 

munculnya agama Islam, diukur dengan bahasa asing yang lain contoh, bahasa 

Belanda, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Bahasa Arab telah lama dikenal, 

namun minat belajar bahasa Arab masyarakat masih lemah dibandingkan dengan 

belajar bahasa Inggris dan bahasa yang lain.
8
 

Juwairiyah Dahlan mengatakan bahwa tujuan utama dalam kegiatan 

belajar bahasa Arab ialah agar siswa dapat memahaminya sebagai penutur asli 

atau mendekati keadaan, menyalurkan minat pada murid untuk semangat belajar 

pada saat mendengarkan bahasa Arab, dapat mengamalkan dalam kehidupan, 

membaca dengan baik dan benar, dan dapat menguasai bahasa Arab dengan 

cermat dan jelas. Serta dapat membedakan bahasa Arab dengan bahasa yang 

lainnya baik dari segi aspek bunyi, kosakata, struktur dan lain sebagainya.
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7 Noor Komari Pratiwi. “Pengaruh Tingkat Pendidikkan, Perhatian Orang Tua dan Minat 

Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan di  Kota 
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8 Murdiono, دراسة حالة عن  ميول طلبةفي تعلم اللغة العربية بالمدارس المتوسطة اإلسالمية بماالنج وباتو, Jurnal 

Izdihar : Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature, Vol. 1 No. 2, 

(Desember 2018), 154 
9 Rahmat Iswanto, “Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pemanfaatan Teknologi”, Bahasa 

Arab, Vol.1, No.2 (Desembember 2017), 143 
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F. Asumsi Dasar Penelitian 

 Di dalam penelitian ini penulis membuat asumsi  guna menghindari 

perluasan pembahasan. Maka objek penelitian ini terfokus pada profesionalisme 

guru yang mempengaruhi prestasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 1 

Malang. 

 


