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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dalam pendidikan sangat mempengaruhi pada kualitas 

sumber daya manusinya, terutama dari tenaga pengajar atau pendidik  (guru) oleh 

karena itu guru adalah patokan utama dalam pendidikan. Dilihat dari sumber daya 

yang semakin bertambah dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan maka perlu digerakan dan dibangun agar mempunyai kualitas yang 

memadai, seperti berprilaku atau bersikap baik, aktif, pandai, cekatan dan lain 

sebagainya. Pembangunan dalam bidang pendidikan adalah supaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa demi mewujudkan masyarakat yang cerdas dan 

berwawasan luas. Pendidikan pada umunya adalah upaya  untuk mempersiapkan  

anak didik dengan cara pelatihan. Dan guru diibaratkan sebagai penuntun 

keberhasilan  belajar,  salah satu yang menjadi penyebab dari keberhasilan belajar 

adalah, sikap guru, motivasi belajar, minat, lingkungan, dan hubungan siswa 

terhadap gurunya. 

Menurut Sudarwan, motivasi ialah, semangat, dorongan, keinginan, tekanan 

atau mekanisme psikologis yang mengajak seseorang untuk menggapai tujuan yang 

sesuai dengan apa diinginkan.
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Handoko berpendapat bahwa besar kecinya motivasi seseorang terdapat 

beberapa beberapa indikator yaitu: 
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a. Besarnya  keinginan untuk mengerjakan sesuatu 

b. Menyediakan waktu untuk belajar 

c. Kesediaan untuk mengesampingkan tugas atau pekerjaan untuk mencapai 

tujuan tertentu 

d. Kesungguhan dalam mengerjakan suatu pekerjaan/tugas 

Di Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy’ari Kota Malang, pelajaran bahasa 

Arab adalah pelajaran bahasa asing dan hasil pembelajaran Bahasa Arab sangat 

dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Adapun faktor yang menjadikan ketertarikan 

penulis melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy’ari Kota 

Malang karena idealnya siswa yang mempunyai prestasi atau kemampuan Bahasa Arab 

yang baik serta mempunyai motivasi belajar terhadap pelajaran Bahasa Arab. Namun 

kenyataan dari siswa memiliki motivasi dan prestasi yang baik terhadap Bahasa Arab 

tersebut, menjadi rendah atau kurangnya minat dan motivasi karena pengaruh dari 

sikap dan teknik  pengajaran guru yang belum mencangkup dengan cara belajar yang 

dimiliki siswa, yang menjadi penyebab kurangnya ketertarikan dan rendahnya motivasi 

siswa terhadap pembelajaran Bahasa Arab. Oleh sebab itu perlu diadakan penelitian 

tentang pengaruh sikap guru dan motivasi belajar siswa terutama dalam pembelajaran 

Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy’ari Kota Malang,
2
 yang 

bertujuan  untuk menggali infomasi lebih dalam tentang seberapa pentingnya pengaruh 

sikap guru dan motivasi belajar siswa terutama dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh sikap guru terhadap siswa karena 

guru adalah pemegang/patokan utama dari keberhasilan belajar siswa, dan guru 
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juga harus memiliki kereatifitas dalam merancang pembelajaran dengan baik agar 

dapat direalisasikan dalam kegiatan belajar - mengajar.  

Permasalahan dalam pembelajaran Bahasa Arab seiring dengan 

perkembangan yang dialami oleh setiap individu terutama siswa, yaitu sulit untuk 

dimengerti apalagi kebanyakan dari meraka banyak yang belum mengenal dasar-

dasar Bahasa Arab, hal ini yang menambah turunnya semangat dan motivasi 

belajar siswa, itu sebabnya peranan sikap guru dan motivasi belajar siswa sangat 

berpengaruh apalagi di Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy’ari kota Malang, 

oleh karena itu penelitian ini mendorong peneliti untuk meneliti tentang pengaruh 

sikap guru dan motivasi belajar siswa terutama di pelajaran Bahasa Arab 

Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy’ari Kota Malang yang dirumuskan dalam 

rumusan masalah yaitu: 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah dampak sikap guru dengan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy’ari Kota 

Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengukur dampak sikap guru dengan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy’ari Kota Malang ? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Supaya ada gambaran dan tambahan informasi berkenaan dengan dampak 

sikap guru dan motivasi belajar siswa khususnya pada pelajaran bahasa Arab 

di Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy’ari Kota Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Peneliti 

Sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Untuk MI KH. Hasyim Asy’ari Kota Malang 

Memberikan bantuan pemikiran dan evaluasi kepada pihak sekolah untuk 

mengembangkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab 

dan pentingnya sikap guru yang harus diterapkan dalam proses 

pembelajaran. 

c. Untuk Universitas Muhammadiyah Malang 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dijadikan bahan pustaka bagi Universitas 

Muhammadiyah Malang khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. 

 

E. Batasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan perselisihan pengertian, perlu adanya batasan 

istilah. Yaitu:  

Sikap Guru ialah salah satu penentu keberhasilan dalam pembelajaran.
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Motivasi Belajar ialah sesuatu yang bersifat non intelektual. Seperti, 

bergairah, dan mempunyai semangat untuk belajar serta mempunyai motivasi 

tinggi yang memperoleh banyak energy dalam proses belajar.
4
 

Menurut Abd. Rauf Shadry bahasa al-Qur’an, ialah bahasa al-Qur’an yang 

ditetapkan oleh Allah untuk berkomunikasi dengan hamba-Nya, melalui Nabi 

Muhammad Saw, lalu sampailah kepada kita dan tersebar luas sebab agama, ilmu 

pengetahuan, kebudayaan, sosial politik dan ekonomi.
5
 

 

F. Asumsi Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membuat asumsi guna untuk menghindari 

penambahan bahasan maka objek penelitian ini hanya terfokus pada sikap guru X 

dan motivasi belajar siswa sebagai Y di Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy’ari 

Kota Malang. Selain dari pada itu peneliti tidak berkepentingan menelitinya. 
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