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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Fuad (2008,20) mengatakan bahwa sekolah merupakan lembaga yang 

dipercayai sebagai tempat (formal) untuk menuntut ilmu. Sekolah memiliki 

peran yang sangat penting dalam menyiapkan kehidupan anak-anak 

kedepannya. Sekolah tidak hanya sebagai tempai konsumsi ilmu pengetahuan 

tetapi juga produsen orang-orang yang berilmu dan sekolah memiliki hubungan 

dengan pembangunan. Suatu bangunan tidak mungkin dapat berhasil tanpa 

adanya tenaga kerja yang berperan sebagai produk pendidikan. Oleh karena itu 

lembaga pendidikan harus di kelola dan dirancang sebaik mungkin sehingga 

orangtua dan masyarakat dapat mempercayai lembaga pendidikan sebagai 

tempat anak-anaknya menimba ilmu. 

Agar fungsinya sebagai lembaga pendidikan terlaksana, di sekolah harus 

ada kegiatan belajar dan pembelajaran yang diperankan antara guru dan 

pendidik. Murid sebagai pembelajar dan guru sebagai pengajar. Agar tujuan 

pembelajaran tersampaikan maka pelaksana pendidikan harus mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan mempengaruhi proses 

belajar. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut pelaksana pendidikan akan 

dapat mengatasi jika terdapat permasalahan yang terjadi ketika proses belajar 

di kelas.  
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Salah satu faktor yang dapat  mempengaruhi belajar adalah minat. Jika 

seorang siswa minat terhadap suatu mata pelajaran maka ketika proses 

pembelajaran  siswa akan  cenderung memperhatikan dan terlihat lebih senang 

dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut tanpa disuruh. 

Karena dengan keadaan seperti itu dapat memudahkan siswa memahami 

pelajaran yang diikuti, hal ini terjadi karena adanya minat belajar pada diri 

siswa sehingga dengan sendirinya memusatkan perhatian pada sesuatu yang 

diminati. Dan karena minat yang dimiliki dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa.  

Sebaliknya apabila seorang siswa tidak memiliki minat terhadap suatu 

pelajaran maka dia akan cenderung tidak memperhatikan dan akan membuat 

kesibukan sendiri ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan mungkin saja 

siswa tersebut duduk  diam di bangkunya, melihat dan mendengarkan guru 

tetapi pikirannya tidak sejalan dengan mata dan telinganya. Hal ini terjadi 

karena tidak adanya minat pada diri siswa sehingga mempengaruhi pada 

prestasi belajar siswa. 

Kegiatan belajar pembelajaran akan berjalan dengan lancar apabila disertai 

dengan minat. Oleh karena itu seorang pendidik harus produktif melahirkan 

banyak strategi dalam proses pembelajaran agar dapat menumbuh kembangkan 

minat siswa. Jika pendidik mengajar tanpa adanya minat pada siswa maka siswa 

tidak akan memberikan respon yang baik pada saat pembelajaran berlangsung 

sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan optimal. Karena salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi belajar adalah adanya minat pada diri siswa. 
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Minat yaitu salah satu sifat yang dapat menetap pada diri seseorang dan 

dapat menumbuhkan keaktifan belajar pada diri siswa. Minat memiliki 

pengaruh yang begitu besar pada diri seseorang. Karena seseorang yang minat 

terhadap sesuatu akan melakukan sesuatu yang diminatinya tanpa ada yang 

menyuruh (Moh.Uzer, 2010:27). Secara akademik kegiatan pembelajaran 

terjadi secara berkelompok atau komplek. Dalam kegiatan pembelajaran terjadi 

suatu interaksi aktif antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Dalam 

kegiatan interaksi tersebut guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pelajar. 

Guru dalam hal ini selayaknya berusaha membangktkan minat siswa untuk 

menguasai dan memahami ilmu pengetahuan yang terkandung dalam bidang 

studinya yaitu dengan cara yang sama dengan kita membangun sikap positif pada 

siswa. Namun yang menjadi landasan pokok adalah seorang guru harus menguasai 

dan memiliki wawasan yang luas terhadap bahan ajar karena dalam kegiatan 

pembelajaran materi ajar itulah yang menjadi bahan pokok utama. Dan dengan 

bahan ajar tersebut pendidik dapat merumuskann tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. Selain menguasai dan memiliki wawasan terhadap bahan ajar seorang guru 

juga hendaknya memiliki gaya mengajar yang ideal.  

Gaya mengajar guru menjadi tuntutan mutlak agar kegiatan pembelajaran 

berjalan dengan efektif. Gaya mengajar adalah segala perbuatan dan ucapan 

yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Gaya mengajar 

guru erat kaitannya dengan minat siswa karena guru merupakan key person 

atau sosok pemegang kunci keberhasilan pendidikan. Dan seorang guru 

tentunya harus menguasai mata pelajaran yang diampunya dan memiliki gaya 

mengajar yang bervariasi  terutama pada mata pelajaran bahasa. 
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Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang bahasanya berasal dari 

Timur Tengah. Tidak sedikit siswa yang menganggap pelajaran bahasa Arab 

adalah pelajaran yang sulit baik dari segi bacaan, penulisan, maupun 

terjemahannya. Walaupun mata pelajaran bahasa Arab sudah terdaftar dalam 

kurikulum pendidikan dan sudah diterapkan diberbagai lembaga Pendidikan 

Islam tetapi masih banyak siswa yang kurang berminat pada mata pelajaran 

bahasa Arab.  

Guru mata pelajaran bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang 

sudah baik dan menarik dalam mengajar. Dari hasil pengamatan awal dapat 

ditarik kesimpulan bahwa cara mengajar guru bahasa Arab dengan 

menggunakan video, tanya jawab, komunikasi dengan siswa, game, 

pembelajaran disesuaikan dengan siswa. Namun sebagian dari siswa bosan 

dengan cara mengajar guru yang monoton dan kurang bervariasi. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti meneliti tentang “Pengaruh Gaya 

Mengajar Guru terhadap Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VII SMP 

Muhammadiyah 1 Kota Malang” yang telah dirumuskan di dalam rumusan 

masalah. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Pada penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yang sesuai dengan 

permasalahan yang didapatkan yaitu: 

“Apakah terdapat pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa 

mata pelajaran bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 1 kota Malang?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan penelitian ini yaitu: 

Untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa 

mata pelajaran bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan kejelasana teoritis mengenai gaya megajara guru. 

Diharapkan bisa menyalurkan sumbangan pemikiran dalam memperluas 

pengetahuan konsep seorang guru terutama tentang gaya mengajar guru 

yang baik, serta untuk mengembangkan keilmuan tentang pengetahuan 

dibidang pembelajaran bahasa Arab. 

2. Manfaat Praktis 

a) Memberikan kontribusi kepada pendidik untuk memiliki gaya mengajar 

yang baik dan dicintai oleh siswa.  

b) Hasil penelitian ini bisa dijadikan refrensi untuk peneliti lain yang 

melakukan penelitian dibidang yang sama. 

c) Sebagai tambahan wawasan keilmuan bagi penulis yang berkaitan 

dengan gaya mengajar guru. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini ada dua varibel yang diteliti yaitu, gaya mengajar dan 

minat belajar siswa. Kedua variabel di atas kemudian dijabarkan kedalam 
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variabel dan indikatornya. Selanjutnya penelitian akan dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 1 kota Malang dan subjek penelitian adalah guru bahasa Arab 

dan siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 kota Malang. 

 

F. Batasan Istilah 

 Batasan istilah ini dianggap penting guna menjelaskan definisi istilah-istilah 

kunci yang terdapat pada judul. Adapun istilah-istilah kunci tersebut adalah: 

1. Gaya Mengajar 

  Gaya mengajar adalah cara seorang guru menyampaikan ilmu 

pengetahuan dan informasi baik dari cara menyampaikan materi 

pembelajaran, penggunaan media, cara berkomunikasi dengan siswa dan 

penampilan yang menjadi pandangannya sendiri.  

2. Minat 

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999,656) Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata minat berarti keinginan hati yang 

besar terhadap sesuatu yang digairahkan, diinginkan. Jadi minat akan timbul 

apabila adanya ketertarikan atau keinginan hati antara diri sendiri dan 

sesuatu di luar diri yang mengakibatkan seseorang cenderung suka dalam 

melakukan aktivitas tersebut. 

3. Bahasa Arab 

  Sebelum membahas lebih jauh apa itu bahasa Arab kita telaah terlebih 

dahulu apa itu bahasa. Menurut Ibnu Jinni, bahasa adalah suara yang 

diucapkan oleh setiap orang guna mengungkapkan keinginan-keinginannya. 
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  Sedangkan menurut Ibnu Khuldun, bahasa adalah ungkapan seorang 

pembicara tentang maksud yang ia inginkan. Ungkapan itu adalah perbuatan 

mulut yang muncul dari suatu niatan untuk mengatakan, sehingga anggota 

tubuh yang mengungkapkan itu harus berupa mulut. 

  Sedangkan bahasa Arab itu sendiri adalah bahasa dunia barat dan dunia 

Islam. Bahasa Arab merupakan bahasa yang hidup dan berkembang pesat 

hingga ke negara lain. Ia menjadi bahasa komunikasi diantara semua bangsa 

Arab dan menjadi bahasa pegantar dalam pembelajaran di lembaga-lembaga 

pendidikan yang. Serta menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam acara-

acara resmi, seminar, muktamar dan pertemuan diantara negara-negara di 

dunia. 

4. Gaya Mengajar Personalisasi 

 Gaya megajar personalisasi adalah gaya mengajar dimana siswa lebih 

dominan aktif dibandingkan guru. Pelaksanaan gaya mengajar personalisasi 

disesuaikan dengan minat, kemampuan, mental dan pengalama siswa.   

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Pada pembahasan ini terdapat 5 bab pembahasan, sebelum masuk pada bab 

pertama terdapat halaman formalitas yang sudah disusun berdasarkan panduan 

yang diberikan. 

 BAB I Pendahuluan berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan istilah, 

sistematika pembahasan.  
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 BAB II Kajian Pustaka berisi dua hal pokok, yaitu deskripsi teoritis dan 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian berisi rancangan penelitian, instrumen 

penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan langkah-

langkah analisis data. 

BAB IV Deskripsi dan analisis data berisi hasil penelitian, pengujian 

hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V Penutup  berisi dua hal pokok yaitu, kesimpulan dan saran. 

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 

riwayat hidup. 

 

 

 


