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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Praktik mengajar yang dilakukan seorang guru dalam suatu pelajaran 

kepada siswa, harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan pengalaman guru 

tersebut. Tentunya sesuai dengan standar kompetensi sorang guru, yaitu guru 

harus mampu bersikap profesional. Profesionalisme adalah suatu tingkah laku, 

suatu tujuan atau kualitas sebuah rangkaian yang menandai atau 

menggambarkan pola suatu “profesi”. Profesionalisme juga mengandung 

makna menjalankan suatu profesi untuk sumber penghidupan. Guru yang 

profesional menurut T. Raka Joni adalah orang yang memiliki kemampuan 

dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia akan dapat dan 

mampu melakukan tugas dengan memiliki kemampuan yang maksimal
1
. 

Undang-undang mempersyaratkan kompetensi profesionalisme guru 

sebagai pendidik, maka pentingnya guru profesional yang memenuhi standar 

kualifikasi menjadi kewajiban yang harus dimiliki guru. Dijelaskan bahwa 

kompetensi guru yang dimaksud meliputi: Kompetensi pedagogik, 

Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional, dan Kompetensi sosial
2
. 

Selain kompetensi-kompetensi yang disebut di atas, menjadi guru 

profesional juga harus memiliki bakat sebagai guru, dan memiliki keahlian 

sebagai guru. Dan memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi juga penting 

dalam kompetensinya. Seorang guru yang profesional itu memiliki mental 

yang kuat dan berbadan sehat, agar mampu maksimal dalam melakukan proses 

belajar mengajar. Pengalaman dan pengetahuan yang luas adalah wajib 

dimiliki seorang guru profesional, karena itu adalah modal utama dalam 

mempengaruhi proses belajar siswa. Jiwa seorang guru harus berlandaskan 

                                                 
1
 T. Raka Joni, Pengelolaan Kelas, P3G Jakarta: Depdikbud, 1980, hal 36  

2
 Pasal 10 ayat (1) UUGD dan Pasal 28 ayat 3 PP 19 tahun 2005 tentang SNP 



2 

 

 

 

Pancasila dan seorang warga negara yang baik, karena guru menjadi contoh 

dan teladan bagi siswa
3
.    

Menjadi seorang guru bahasa Arab yang profesional, kecakapannya 

meliputi kemampuan dalam nahwu, shorof, balaghoh, imla’, muthola’ah, 

mufrodat, muhadatsah, dan muhadhoroh. Tidak hanya menguasai dan faham 

akan materi yang diajarkan saja, namun harus mempunyai skill dalam 

mengajarkan bahasa Arab. Tujuannya adalah mempengaruhi siswa untuk lebih 

senang dalam mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa al-

qur’an. Dan dalam karakternya, guru harus memiliki mental pemimpin, dan 

disiplin, dengan ciri utama yaitu,  Mandiri, menciptakan suasana kewibawaan 

dengan penampilan disetiap mengajar, dinamis, dan memiliki keikhlasan 

tinggi
4
. 

Menjadi sosok seorang guru PAI, khususnya guru bahasa Arab dalam 

pandangan sebagian masyarakat saat ini tidak begitu dibutuhkan, namun ada 

juga sebagian masyarakat yang memandang guru bahasa Arab sangatlah 

dibutuhkan. Padahal mempelajari bahasa Arab dalam agama sangatlah 

diperlukan, karena bahasa Arab adalah bahasa al-qur’an, dan mempelajari 

kandungan dalam al-qur’an itu wajib hukumnya bagi orang muslim. Maka 

dari itu, agar seorang guru bahasa Arab tidak dipandang sebelah mata oleh 

masyarakat, haruslah mempunyai profesionalisme dan skill dalam dirinya. 

Sebab jika guru bahasa Arab memiliki kemampuan itu, mempelajari bahasa 

Arab bagi masyarakat tidaklah dianggap sukar dan membosankan, namun 

akan menjadi sebuah pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan 

untuk dipelajari. 

Mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang 

diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina 

kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab reseptif 

(kemampuan memahami pembicaraan orang lain) dan produktif (kemampuan 

berkomunikasi baik lisan dan tulis). Kemampuan berbahasa Arab serta sikap 
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positif terhadap bahasa Arab tersebut sangatlah penting dalam membantu 

memahami sumber ajaran Islam yaitu al-qur’an dan Hadits, serta kitab-kitab 

berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik
5
. Maka dari 

itu, menjadi seorang guru bahasa Arab yang profesional, selain harus mampu 

mempengaruhi peserta didiknya untuk tertarik mempelajari bahasa Arab, juga 

harus mampu untuk memenuhi kompetensi arah pembelajaran bahasa Arab 

terhadap peserta didik. Agar prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 

bahasa Arab juga berkembang lebih baik. 

Pengajaran bahasa Arab di KMI Ponpes Ta’mirul Islam dinilai penulis 

cukup efektif, karena siswa diajarkan sekaligus dididik menggunakan bahasa 

Arab, dengan pengajaran didalam kelas maupun diluar kelas. Ketika didalam 

kelas mereka mendapatkan materi dan teori, dan ketika diluar kelas mereka 

mempraktekkan apa yang telah diajarkan dalam kelas. Materi yang 

dipraktekan dalam keseharian ternyata mampu mempengaruhi peningkatan 

kemampuan berbahasa Arab siswa. Hal tersebut terindikasi melalui 

kemampuan siswa dalam bercakap menggunakan bahasa Arab, mampu 

berpidato berbahasa Arab dengan fasih dan lancar, dan mereka bertambah 

kecintaan terhadap bahasa Arab.          

Di sini penulis akan menyajikan penelitian tentang pengaruh dari guru 

bahasa Arab yang profesional, memiliki skill dan kemampuan yang harus 

dimiliki terhadap kegiatan belajar mengajar. Dan mampu mempengaruhi 

prestasi belajar siswa, khususnya di KMI Ponpes Ta’mirul Islam Surakarta. 

Penelitian ini nanti akan berdasarkan teori-teori dari buku dan tentunya 

observasi sekolah.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana praktik pengajaran guru bahasa Arab profesional terhadap 

keberhasilan mengajar bahasa Arab dikelas? 

2. Bagaiamana guru bahasa Arab mampu mempengaruhi prestasi bahasa 

Arab siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah diuraikan oleh peneliti yaitu adalah sebagai berikut ini: 

1. Untuk mendeskripsikan praktik pengajaran guru bahasa Arab terhadap 

prestasi belajar bahasa Arab para santriwan di KMI Ponpes Ta’mirul Islam 

Surakarta (Putra) 

2. Untuk mendeskripsikan prestasi yang diperoleh santriwan KMI Ponpes 

Ta’mirul Islam Surakarta (Putra) dalam penerimaan pengajaran dari guru 

bahasa Arab.     

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan setelah dilakukan penelitian ini, 

untuk dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan di 

atas, adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan 

wawasan keilmuan tentang praktik pengajaran guru profesional dalam 

mengajarkan bahasa Arab kepada siswa, sehingga siswa dapat berprestasi 

dalam kemampuan berbahasa Arab. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai 

bahan referensi dan pertimbangan dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran, masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan 

dan meningkatkan profesionalisme guru bahasa Arab. Bagi instansi terkait 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengoreksi dan membenahi berbagai kekurangan dalam pengajaran 

bahasa Arab. 


