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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Permasalahan yang dialami oleh guru terutama sikap guru dan 

hubungannya terhadap motivasi belajar siswa sebagaimana yang diuraikan diatas 

ialah salah satu faktor yang mempengaruhi sikap guru dalam motivasi belajar. 

 Penelitian pertama dengan judul “Hubungan Sikap Dan Motivasi Belajar 

Dengan Prestasi Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 2 Raman Utara 

Lampung Timur” oleh Wahyu Bimantara F, mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung. Dalam penelitian ini peneliti 

menyimpulkan bahwa sikap belajar dan motivasi belajar memiliki hubungan positif 

terhadap prestasi belajar dengan kriteria hubungan sedang.
6
 

Penelitian kedua dengan judul dengan judul “Hubungan Antara Motivasi 

Belajar Dan Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran Dengan Prestasi Belajar 

Ekonomi”, dilakukan oleh Elisabeth Danny Pratiwi, NIM 041334057, mahasiswa 

jurusan Pendidikan Akutansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa 

hubungan antara motivasi belajar dan peran guru dalam proses pembelajaran 

dengan prestasi belajar ekonomi adalah sebagai berikut:  

                                                           
6
 Wahyu Bimantara, Hubungan Sikap Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar IPS 

Terpadu Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 2 Raman Utama Lampung Timur Tahun Ajaran 

2016/2017, (Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas, Lampung Bandar 

Lampung 2017) 
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1. Tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar 

ekonomi 

2. Tidak ada hubungan antara peran guru dalam kegiatan belajar dengan 

prestasi belajar ekonomi. 

3. Tidak terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dan peran guru 

dalam proses pembelajaran dengan prestasi belajar ekonomi.
7
 

Penelitian ketiga oleh Hania Manahen, NIM 061124030, dengan judul 

“Pengaruh Profesionalitas Guru Terhadap Motivasi Belajar Para Siswa SMP 

Tarakanita Solo Baru Grigol Sukoharjo”mahasiswa jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu PendidikanUniversitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa siswa SMP Tarakania Solo Baru mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi, meskipun pada awalnya hasil belajar mereka secara umum 

berada dibawa standar yang ditentukan oleh sekolah. Selanjutnya hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profesionalitas guru berpengaruh positif terhadap motivasi belajar 

siswa di SMP Tarakania Solo Baru.
8
 

 

B. KerangkaTeori 

1. Sikap Guru  

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing dan pemegang peranan utama 

dalam pendidikan guna untuk menyiapakan generasi yang mampu bersaing di 

zaman yang semain berkembang, walaupun model, media dan metode 

                                                           
 
8
 Hania Manahen, Pengaruh Profesionalitas Guru Terhadap Motivasi Belajar Para Siswa 

SMP Trakanita Solo Baru Grogol Sukoharjo, (Skripsi Program Studi Ilmu Pendidikan Kekhususan 

Pendidikan Agama Katolik Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2010) 
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pembelajaran berubah sangat signifikan, akan tetapi peranan dan sikap guru tetap 

tidak akan tergantikan. Terdapat faktor dalam proses pembelajaran yang 

mempengaruhi seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan 

guru, kemampuan verbal, rasa aman dan keterampilan guru dalam berinteraksi 

dengan siswa menjadi sebab pentingnya guru dalam kegiatan pembelajaran.
9
 

Sikap ialah hal-hal yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang. Menurut 

W.J.S Poerwodaarminto pengetian sikap ialah perbuatan yang didasari oleh keyakinan 

berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat dan biasanya norma agama. Sikap 

merupakan perbuatan yang berterkaian dengan kemauan untuk merespon objek yang 

membawa kepada tingkah laku yang nyata dari seseorang, setiap orang mempunyai 

sikap yang berbeda-beda seperti bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas, 

perasaan dan juga situasi lingkungan,
10

 begitu juga sikap guru terhadap siswa-siswinya. 

Sikap guru dalam pendidikan perlu difahami bahwa haruslah orang yang 

mempunyai fungsi sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, 

dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.
11

 Kemampuan  serta potensi sebagai 

seorang pendidik,  mengerti dan memahami peserta didik, juga harus menguasai secara 

mendalam minimal satu bidang keilmuan.  

Pendidik adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang pendidikan yang ikut 

berperan dalam proses pembelajaran dan keberhasilan belajar. Maka dari itu guru 

merupakan salah satu bentuk di bidang pendidikan yang berperan secara aktif, 

                                                           
9
 Suprihatin, S. (2015). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. Promosi 

(Jurnal Pendidikan Ekonomi). https://doi.org/10.24127/ja.v3i1.144 
10

 Yayat Suharyat. Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia. Region Vol 1, 

Nomor 3, September 2009 diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16:30 wib 
11

 Suryana, Dadan. (2013). Pengetahuan Tentang Strategi Pembelajaran ,. (January 2013). 

https://doi.org/10.17977/jip.v19i2.4212 
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serta mempunyai sikap yang menarik dan bisa menempatkan dirinya tenaga 

pendidik yang handal.
12

 

Sikap bisa diatikan sebagai kesanggupan untuk berbuat atau melakukan 

interaksi dengan lingkungannya, menurut Deaux, karakteristik dari sikap yang 

selalu mengikut sertakan segi evaluasi yang berasal dari kompenen afeksi adalah 

sistem penilaian emosional  yang dapat bersifat positif atau negatif. Dari hal 

tersebut maka terjadilah kecendrungan untuk bertingkah.
13

 

Sikap guru dalam suatu pembelajaran adalah kecendrungan guru untuk 

merespon secara baik terhadap kegiatan yang diadakan pada kegiatan 

pembelajaran, hal ini juga sangat mempengaruhi terhadap motivasi belajar siswa 

terutama pada pembelajaran Bahasa Arab. Guru sebagai sosok pendidik sangat 

dihormati karena memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter dan 

keberhasilan peserta didik dimasa yang akan datang. Guru merupakan sosok yang 

akan digugu dan ditiru, diteladani dan dicontoh seluruh aspek kehidupannya, 

terutama dalam proses pembelajaran. Menurut Gourneau, ada lima sikap guru 

terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu:1) menunjukkan 

kepedulian dan kebaikan, (2) berbagi tanggung jawab, (3) sensitif menerima 

keragaman, (4) meningkatkan instruksi individu, (5) mendorong kreativitas.
14

 

Sudjana mengemukakan bahwa guru sebagai tenaga pendidik harus 

mempunyai empat kriteria untuk meningkatkan hasil dari belajar mengajar ialah: 

1). Merancang kegiatan pembelajaran 2). Memproses kegiatan belajar-mengajar, 

                                                           
12

 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, 2007. 
13

 Hj. Zahera Sy, Hubungan Konsep Diri dan Kepuasan Kerja dengan Sikap Guru dalam 

Proses Belajar Mengajar. Jurnal Ilmu Pendidikan, Agustus 1997, Jilid 4, Nomor 3, diakses pada 

tanggal 27 februari 2019 pukul 12:18 wib 
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3). Mengevaluasi peningkatan kegiatan pembelajaran. Serta 4). menguasai bahan 

pelajaran.
15

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka guru 

ialah orang yang sangat berpengaruh, oleh sebab itu segala usaha 

mengembangkan kualitas pendidikan sangat perlu diperhatikan dalam peningkatan 

guru dalam segi jumlah maupun mutunya. Cooper mengatakan bahwa selain 

memiliki sikap yang baik atau positif terhadap peserta didik, guru juga wajib 

mempunyai kemampuan dalam pengajaran, merancang, mengajarkan , 

menyiapkan segala sesuatu dalam pembelajaran serta mengamati kelas dan 

mengevaluasi hasil belajar siswa.
16

 

Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik/guru dihadapkan pada tuntutan 

yang semakin besar, khusus dalam mempersiapkan siswa supaya mampu 

menghadapi problematika. perubahan dan perkembangan yang maju. Perubahan 

yang terjadi tidak hanya berhubungan dengan perubahan teknologi dan ilmu 

pengetahuan saja, maka dari itu guru mempunyai pengaruh untuk membangkitkan 

semangat belajar siswa terutama dalam pembelajaran Bahasa Arab yang dirasa 

sukar dan asing bagi sebagian siswa.  

Proses kegiatan pendidikan dan pembelajaran ialah suatu proses kegiatan 

interaksi pendidik dengan peserta didik. Setiap peserta didik berharp agar guru 

mempunyai sikap dan keterampilan dalam mengajar serta menggunakan metode yang 

menarik dalam mengajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa. Karena dalam 

                                                           
15

 Rici Kardo Yuzarion. Sikap Guru TerhadapPrestasi Didik Dalam Belajar. Jurnal Ilmu 

Pendidikan, Vol 2, Nomor 2, Desember 2017 diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16:52 wib 
16

Pengaruh Kompetensi Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Di Kelas Dan Fasilitas Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa, (2008). Dinamika Pendidikan. https://doi.org/10.15294/dp.v3i1.434 
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pembelajaran terutama pembelajaran Bahasa Arab, guru dituntut untuk terampil, 

cekatan dan kreatif dalam mengajar, karena sangat berpengaruh dengan motivasi siswa 

dalam pembelajaran yang diampu guru. Banyak disini ditemukan kasus anak didik atau 

siswa sangat menyenangi suatu pelajaran karena gurunya yang sangat menarik atau 

mempunyai keterampilan dan kreativitas serta metode pembelajaran yang baik dalam 

mengajar, sehingga membuat  siswa menyenangi atau termotivasi kepada pelajaran 

yang diajarkan oleh guru tersebut. Ada juga siswa yang mempunyai hasil belajar yang 

baik, akan tetapi guru yang mengajar sangat tidak disenangi siswa, seperti contoh, guru 

terlalu killer, kaku, dan tidak mempunyai keterampilan dan kreativitas dalam mengajar 

atau tidak menggunakan metode pembelajaran yang baik dan benar. Hal ini sangat 

mempengaruhi minat dan motivasi belajar siswa itu sendiri, dan begitu juga sebaliknya 

apalagi dalam pembelajaran Bahasa Arab yang membutuhkan keahlian dan 

keterampilan dalam mengajarnya. 

Maka dari ini perlu ditegaskan bahwa selain aspek-aspek pengetahuan, 

percakapan, komunikasi, penguasaan, merencanakan pengajaran, serta memiliki 

wawasan luas sesuai dengan profesinya. Sikap guru juga sangat perlu ditanamkan 

pada diri guru, karena sikap adalah salah satu faktor yang mengakibatkan 

seseorang itu merasa senang atau tidak senang.
17

 

Oleh sebab itu guru merupakan tokoh penting dalam kegiatan belajar mengajar 

khusus pada pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy’Ari 

Kota Malang ini, karena guru terjun langsung dengan siswanya dan seorang guru 

diharapkan dapat menghidupkan suasana  kelas agar menjadi lebih nyaman serta pada 

                                                           
17

 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, 2007. 
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waktu yang bersamaan guru dapat menyampaikan pemahaman yang baik kepada 

peserta didik. 

 

2. Motivasi Belajar Siswa 

Suatu dorongan, keinginan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan 

dengan memberikan yang terbaik pada dirinya demi tercapainya tujuan yang 

diinginkan disebut motivasi.
18

 Motivasi juga bisa diartikan sebagai kompenen 

yang paling penting dalam belajar, namun seringkali susah untuk diukur.
19

 

Pada umumnya motivasi ialah salah satu upaya yang disadari untuk 

mengarahkan dan menggerakkan seseorang untuk menjaga tingkah lakunya agar 

dapat bertindak sesuai dengan apa yang dituju. Clayton Alderfer mengatakan  

motivasi belajar ialah kecondongan siswa dalam melakukan proses belajar yang 

didorong oleh keinginan untuk mencapai hasil belajar sebaik mungkin.
20 

Menurut Sudarwan Menurut Sudarwan Sesuatu yang berhubungan dengan 

dorongan, kekuatan, semangat, kebutuhan dan tekanan psikologis yang menjadi 

sebab seseorang untuk mencapai seseuatu yang diinginkan disebut motivasi. 

Hakim berpendapat bahwa motivasi ialah sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.
21

 

                                                           
18

 Muh. Yusuf Mappeasse. Pengaruh Cara Dan Motivasi Belajar Trhadap Hasil Belajar 

Programmable Logic Controller (PLC) Siswa Kelas III Jurusan Listrik SMK Negeri 5 Makasar. 

Jurnal MEDTEK, Vol 1, Nomor 2, Oktober 2009 diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16:01 

wib 
19

 Esa Nur Wahyuni, Motivasi dalam Pembelajaran. UIN Malang, Cet, Ke-1, 2009, 
20

 Hamdu, G., & Agustina, L. (2011). PENGARUH MOTIVASI BELAJAR SISWA 

TERHADAP PESTASI BELAJAR IPA DI SEKOLAH DASAR (Studi Kasus terhadap Siswa 

Kelas IV SDN Tarumanagara Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya). Jurnal Penelitian 

Pendidikan. 
21

 Suprihatin, S. (2015). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. Promosi 

(Jurnal Pendidikan Ekonomi). https://doi.org/10.24127/ja.v3i1.144 
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Motivasi berawal dari kata movers yaitu menggerakkan, motivasi juga 

terdapat beberapa definisi yaitu menurut Atkinson, motivasi ialah sesuatu yang 

mengarah pada tindakan agar dapat mengasilkan berbagai pengaruh.
22

 

Menurut Mc. Donald, perubahan  yang terjadi pada diri seseorang yang 

dapat dilihat dari  munculnya perasaan terhadap adanya tujuan tertentu. Terdapat 

tiga elemen penting yang dikemukakan oleh Mc. Donald yaitu: 

1. Awal terjadinya perubahan dorongan pada setiap individu disebut motivasi.  

2. Motivasi biasanya dapat diketahui dengan munculnya rasa/feeling seseorang.  

3. Motivasi biasanya akan terjadi karna adanya tujuan. 

Disini dapat disimpulkan bahwa motivasi ialah suatu yang menjadi sebab 

perubahan suatu energy yang ada pada diri seseorang, sehingga akan berdampak pada 

kejiawaan atau emosi seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Motivasi 

juga dapat diartikan sebagai kadar kesanggupan seseorang untuk dapat melaksanakan 

suatu kegiatan baik itu dari faktor internal maupun eksternal..
23

 

Teori yang dikembangkan oleh Maslow, yang berkaitan dengan tingkah 

laku manusia seperti sesuatu yang sudah diarahkan dapat menimbulkan 

kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan tingkah laku: 

1) Rasa tentram, 2) rasa cinta, 3) pujian, 4) keinginan diri, 5) memahami dan 

peduli, 6) fisologi, 7) seni 

Umumnya motivasi berfungsi untuk menjadi pendorong suatu usaha untuk 

mencapai tujuan. Sadirman berpendapat bahwa:  

                                                                                                                                                               
 
22

 Ibid, hlm 12. 
23

 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar.Jakarta,2007. Cet, hlm. 74. 
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a. Menjadi pendorong untuk berbuat sesuatu yang diinginkan untuk mencapai 

tujuan. 

b. Menetapkan arah tujuan itu artinya bahwa perbuatan yang akan dilakukan 

sesuai dengan apa yang akan dicapai. 

c. Memilah-milah perbuatan sama artinya dengan menetapkan perbuatan-

perbuatan yang akan dikerjakan.
24

 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Hasil belajar 

akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. Berkaitan dengan ini maka apabila ada 

kegagalan dalam belajar siswa, jangan begitu saja mempersalahkan pihak siswa, 

sebab mungkin saja guru tidak berhasil dalam memberi motivasi yang mampu 

membangkitkan semangat dan keinginan siswa untuk belajar. Jadi tugas guru 

bagaimana mendorong para siswa agar pada dirinya tumbuh motivasi.
25

 

Menciptakan lingkungan yang kondusif dan menarik dalam belajar sangat 

penting, karna dapat memotivasi siswa untuk belajar, lingkungan yang kondusif 

dan menarik membuat siswa tertarik dan senang dalam menguki pembelajaran 

yang diajarkan guru, itu sebabnya mengapa guru di tuntun untuk mempunyai skill 

yang baik dalam mengajar.
26 

                                                           
24

 Mappeasse, M. Y. (2009). Pengaruh Cara dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Programmable Logic Controller (PLC ) Siswa Kelas III Jurusan Listrik SMK Negeri 5 Makassar. 

Jurnal Medtek. 
25

 Ibid, hlm 75. 
26

 Esa Nur Wahyuni, Motivasi Dalam Pembelajaran.UIN Malang Press: Malang. 2009. Hlm 

38. 
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Salah satu yang dapat mempengaruhi motivasi ialah mempelajari hal baru dan 

melakukan hal-hal yang yang sebelumnya telah dilakukan dimana itu mempunyai 

pengaruh atau implikasi yang penting untuk sekolah, siswa yang termotivasi untuk 

belajar biasanya melakukan hal-hal seperti berantusias, aktif, dan member perhatian 

penuh terhadap suatu pelajaran, selalu mengulang-ulang materi yang telah disampaikan 

dan mempunyai keseriusan untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan.
27

 

Pada pembelajaran bahasa Arab ini, tidak semua siswa mempunyai motivasi 

yang kuat, mereka butuh pengahafan mufrodat atau pemahaman yang lebih agar lebih 

bisa memahami bahasa Arab, ada juga siswa yang kuarang tertarik dengan bahasa Arab 

biasanya siswa ini menunjukkan sikap yang kurang perhatian, tidak dapat memahami 

pelajaran dengan baik, tidak mempunyai usaha dalam belajar dan juga mempunyai 

komitmen dalam belajar. Blumenflend mengemukakan terdapat tiga unsure penting 

yang berhubungan dengan motivasi belajar siswa yakni : 1) mengajak siswa untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar, 2) merencanakan tujuan belajar jangka panjang, 

3) membawa siswa untuk bisa berfikir terhadap apa yang meraka pelajari.
28

 

Dilihat dari berbagai sumber yang dapat menyebabkan pengaruh-pengaruh 

motivasi di bedakan menjadi dua yaitu : 

1. Motivasi internal merupakan, segala hal yang bersal dari dalam diri seseorang. 

Seperti contohnya seseorang yang mempunyai motivasi internal didalam dirinya, 

maka ia akan senang melakukan tampa imbalan apapun karena mereka 

menemukan kepuasan dan kesenangan dalam melakukannya. Aktivitas 

menyelesaian tugas tersebut telah menjadi hadiah bagi dirinya sendiri sehingga 

mereka tidak bergantung pada hadiah dari lingkungan atau orang lain.  

                                                                                                                                                               
 

 
28

 Ibid, hlm 40. 
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2. b.Motivasi eksternal merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar diri 

mereka, seperti contohnya mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapat 

imbalan atau hadiah  dan bisa juga terdorong dari orang lain untuk melakukan 

sesuatu.
29

 Terhadap pelajaran Bahasa Arab. 

Sesuatu yang berkaitan dengan motivasi belajar adalah suatu hal yang sangat 

penting, dengan belajar siswa dapat memperoleh pengetahuan dan mempunyai 

kapasitas baru, motivasi juga dapat memberikan dorongan terhadap apa yang akan 

dihadapi siswa.
30

 Mempelajari bahasa Arab adalah kewajibab bagi seorang muslim 

karena Bahasa Arab sangat berpengaruh besar di kehidupan sehari-hari terutama 

dalam hal beribadah. Jadi siswa wajib dan harus bisa menumbuhkan motivasi belajar 

dalam dirinya atau terdorong untuk lebih memahami Bahasa Arab. Terutama di 

Madrasah Ibtidaiyah KH Hasyim Asy’ari Kota Malang. 

 

3. Bahasa Arab 

Manusia adalah makluk yang paling sempurna dibanding makluk-makluk 

ciptaan Tuhan lainya. (Lihat: QS. At-Tin, 95: 5) yang berbunyi َََحَلَقَناااَلَنَساَنََفَي ََلَقَد  َ  ََ  َ َ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ

َ ََاَحَسَن  َ  َ  َ ََتَقَوَيمَ   َ  َ  َ  َ (sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya), ayat ini menggambarkan salah satu keistimewaan manusia dari makluk 

lainnya, yakni manusia diberikan kemampuan untuk berfikir dan mengungkapkan 

pemikirannya melalui bahasa  )األنسان حيوان ناطق( 
31

 

Bahasa dalam pembendaharaan kosa kata Bahasa Arab disebut dengan 

 dalam bahasa latin disebut dengan “lingua”, dalam Bahasa Arab, kata ,"اللغة“

                                                           
29

 Esa Nur Wahyuni, Motivasi Dalam Pembelajaran.UIN Malang Press: Malang. 2009. Hlm 109. 
30

 Esa Nur Wahyuni, Motivasi Dalam Pembelajaran.UIN Malang Press: Malang. 2009. Hlm 40 
31

 Sahkholid Nasution, Pengantar Lingustik Bahasa Arab, (Sidoarjo, Jawa Timur 2017), Cet, Ke-1, 

h.1 
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ََلَغَوَ merupakan bentuk indevinit (Masdhar) dari kata "اللغة“  َ  َ َََيَلَغوََ-َ   َ  َ  َ  (sewazan dengan 

kata َََدعا َ ََ ََيَدَعَوََ–َ   َ  َ  َ  َ  dll.) 
32

 

Salah satu alat komunikasi yang penting adalah bahasa, karna dengan 

bahasa kita bisa berinteraksi dengan siapapun, ada berbagai macam bahasa yang 

tercipta itu semua untuk mempermudah manusia untuk bersosialisasi dengan 

sesamanya. Dalam berinteraksi bahasa adalah salah satu alat komunikasi utama, 

karena dengan bahasa kita dapat menyampaikan pikiran atau ide-ide. Bahasa Arab 

juga merupakan bahasa al-Qur’an yang ditetapkan oleh Allah untuk 

berkomunikasi dengan hamba-Nya melalui nabi Muhammad saw dan hingga kini 

telah tersebar luas melaui agama, social, budaya dan ekonomi.
33

 

Selain bahasa internasional, bahasa Arab juga bahasa yang tidak dapat 

dipisahkan dengan lainya, oleh sebab itu bahasa arab menjadi syarat yang harus 

dikuasai. Maka sangat wajar jika bahasa arab ini menjadi mata pelajaran 

tambahan dan mendapat perhatian lebih mulai dari tingkat MI sampai dengan 

tingkat perguruan tinggi negeri dan swasta.
34

 

Maka disini banyak ditemukan kondisi umum pembelajaran Bahasa Arab, 

banyak sekali mengalami kendala salah satu penyebabnya adalah rendahnya 

motivasi dalam belajar Bahasa Arab dari pada belajar bahasa asing lainnya. 

Kemungkinan hal ini terjadi karena penggunaan metode pembelajaran yang 

membosankan menurut siswa sehingga siswa kurang adanya motivasi untuk 

mempelajari Bahasa Arab. Salah satu alternatif untuk mengubah kondisi tersebut 

                                                           
32

 Ibid, hlm.38. 
33

 Nandang Sarip Hidayat. Problematika Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal Pemikiran 

Islam, Vol 37, Nomor 1, 1 Januari – Juni 2012 di akses pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 17:33 

wib 
34

 Ibid, hlm 82. 
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selain dengan sikap guru terhadap siswa, guru juga harus menemukan metode 

yang baik dan menarik untuk membangkitkan motivasi belajar siswa.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Pengaruh sikap guru dan motivasi belajar siswa terutama dalam 

pembelajaran Bahasa Arab ini sangat penting dan berpengaruh besar. Karena 

Bahasa Arab adalah Bahasa Internasional yang dimana siswa di tuntut untuk bisa 

berbahasa Arab atau faham seperti halnya Bahasa Inggris atau bahasa-bahasa 

lainnya. Disini pelajaran Bahasa Arab sebagian besar dianggap sangat sulit, 

membosankan, monoton, dan tidak menarik seperti halnya Bahasa Inggris ataupun 

bahasa-bahasa lainnya, karena sebagian dari orang Indonesia, Bahasa Arab masih 

dianggap asing, sehingga jarang orang mepunyai minat dan kemauan (motivasi) 

untuk mempelajarinya lebih dalam. Hal ini menyebabkan siswa tidak aktif saat 

pembelajaran berlangsung, mengantuk, tidak tertarik untuk bertanya, enggan 

untuk mengerjakan tugas, dan enggan mendengarkan penjelasan guru.  

Oleh karena itu perlu adanya sikap guru untuk memotivasi siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Arab ini, sehingga membuat siswa sangat terarik dan 

menyukai pelajaran Bahasa Arab. Pengaruh sikap guru dalam memotivasi belajar 

siswa khususnya Bahasa Arab dapat dilakukan dengan menggunakan metode-

metode pembelajaran yang menarik, media serta bahan pengajaran. Sehingga 

menimbulkan respon positif dari siswa kepada guru untuk lebih mempelajari dan 

menguasai bahasa Arab itu sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. 
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Berdasarkan uraian diatas, kerangka berfikir adalah: sikap guru dalam 

kegiatan belajar Bahasa Arab berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Maka 

dari itu bila seorang guru memiliki sikap yang baik, ia akan mampu mengajar 

dengan baik, sehingga berdampak pada siswa yakni siswa tersebut akan 

mengalami perasaan senang bila melakukan kegiatan belajar, apalagi belajar 

dijadikan suatu kebutuhan yang wajib dan menjadi cita-cita hidup dimasa depan. 

Demikian sebaiknya sikap guru tidak mencerminkan sikap yang tidak baik 

terhadap siswanya, karna ini sangat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. 

Misalkan guru tidak mencerminkan sikap yang baik saat mengajar, dan guru juga 

tidak memakai metode mengajar yang tepat sehingga pelajaran yang diajarkan guru 

tidak dapat di fahami siswa, atau guru yang kurang pandai dalam menjelaskan materi 

apalagi pada pelajaran Bahasa Arab yang dimana pelajaran Bahasa Arab ini sangat 

membutuhkan keterampilan dan metode yang tepat sesuai dengan siswa. Akibatnya 

hasil yang didapatkan siswa tidak ssesuai dengan harapan. Guru dirahapkan bisa 

perperan dan memotivasi siswa dalam belajar sehingga siswa menpatkan peningkatan 

menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pandai, bertanggung jawab, dan berwawasan 

luas serta mempunyai bekal untuk hidup dimasa depan. Dengan demikian sikap guru 

terhadap motivasi belajar siswa terutama dalam pembelajaran Bahasa Arab ini sangat 

penting sekali. 

Adapun kerangka berfikir sebagai berikut: 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Y X 
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Keterangan: 

X = Variabel Bebas/Sikap Guru 

Y = Variabel Terikat/Motivasi Belajar 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Ha : Terdapat pengaruh positif antara sikap guru dengan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Arab di MI KH Hasyim Asy’ari Kota Malang 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif antara sikap guru dan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Arab di MI KH Hasyim Asy’ari Kota Malang 

 

 

 

 


