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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk kemajuan suatu negara,  

negara harus berusaha dan memberi kesempatan supaya warga negaranya 

mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memajukan kesejahteraan umum, 

yang sudah menjadi tujuan dari negara itu sendiri, yaitu untuk mengatur 

kehidupan umum sehingga dapat mencegah apa-apa yang merugikan 

perkembangan anak untuk mencapai kedewasaanya. Bahasa memegang peranan 

penting dalam kehidupan manusia, karena bahasa merupakan alat komunikasi 

kehidupan sehari-hari yang dipergunakan pada sebagian aktivitas manusia, 

karena dengan bahasa manusia dapat menggungkapkan perasaanya, 

menyampaikan pendapat. Penggunan bahasa asing juga sangat dibutuhkan di 

masa sekarang dan di masa mendatang. Zulkifli (2014: 175-176) pentingnya 

bahasa asing pada era globalisasi ini, karena dapat menambah pengetahuan 

tentang bahasa asing dan dapat membantu kita dalam persaingan pada era 

globalisasi ini. Fabo, Beblavy & Lenaerts (2017: 488)  mengatakan bahwa di 

Eropa, keterampilan bahasa asing dianggap sebagai aset utama, tidak hanya 

karena globalisasi tetapi juga karena keanekaragaman bahasa yang melekat di 

benua itu. Karena itu, banyak upaya telah dilakukan untuk mempromosikan 

penguasaan bahasa asing dan multi bahasa untuk lebih memahami bagaimana hal 

ini dapat difasilitasi. Kaltsum (2014: 14) menyatakan bahwa pelajaran bahasa 

asing yaitu bahasa Inggris sangat perlu diberikan sejak sekolah dasar atau sejak 

dini karena perkembangan Iptek dan globalisasi menuntut seseorang untuk 

memahami bahasa Inggris dengan baik dan benar.  

Mengisyaratkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2016 : 

106) penguasaan bahasa Inggris merupakan salah satu modal dasar untuk dapat 

berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi, bahasa Inggris perlu diajarkan 

bagi para siswa generasi bangsa dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan 

pendidikan tinggi. Di era globalisasi dunia yang semakin berkembang maju dan 
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membuka peluang untuk memperluas ruang lingkup antar negara, hanyalah 

orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa asing yang dapat mengambil 

kesempatan emas ini. Bahasa asing memiliki peran penting terutama dalam karir. 

Ninawati (2012: 23) menyatakan bahwa dewasa ini pengajaran bahasa 

Inggris sangat baik jika di berikan sejak dalam usia yang masih dini, yaitu di 

tingkat sekolah dasar bahkan juga baik jika diajarkan di tingkat taman kanak-

kanak. Karena bahasa Inggris menjadi bahasa Internasional yang sangat penting 

untuk dipelajari sehingga bisa dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. 

Selain bahasa Inggris terdapat juga bahasa Asing yang menjadi bahasa yang 

penting untuk dipelajari di masa sekarang dan di masa mendatang, yaitu bahasa 

Arab, Hidayat (2012: 87) menyatakan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa 

yang memiliki keistimewaan tersendiri karena di dalamnya terdapat uslub bahasa 

yang mengagumkan bagi umat manusia dan tidak ada seorangpun yang mampu 

menandinginya. Bahasa Arab juga salah satu termasuk bahasa yang banyak 

digunakan di dunia, maka dari itu bahasa Arab menjadi bahasa Internasional 

yang diakui oleh dunia. Selain itu, Suchan (2014: 280) juga mengatakan bahawa 

bahasa Arab merupakan bahasa yang metaforis dan kuat. Bahasa arab juga salah 

satu termasuk bahasa yang banyak di gunakan di dunia, maka dari itu bahasa 

Arab menjadi Bahasa Internasional yang diakui oleh dunia. 

Tidak mengherankan bila kemudian para orang tua lebih memilih 

menyekolahkan anaknya kesekolahan yang menawarkan program pendidikan 

bilingual. Program bilingual umumnya memberikan program bahasa Inggris dan 

bahasa Arab, karena itu adalah 2 bahasa terbesar di dunia. Pada prinsipnya 

program bilingual menggunakan kurikulum internasional dan materi ajarnya 

berkaitan dengan pengembangan life skills. Santoso dan Ginting (2015: 7) 

menyatakan program bilingual adalah model pengajaran yang diterapkan sebagai 

metode atau model pengajaran yang menunjukkan proses belajar mengajar di 

kelas yang melibatkan guru untuk memberikan pengetahuan dan para guru 

mengajar siswa setidaknya menggunakan dua bahasa. Hrastinski & Wilbur 

(2016: 158) juga mengatakan bahwa program bilingual seperti orang yang 

memperoleh bahasa sejak lahir dan kemudian belajar bahasa Inggris sebagai 
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bahasa kedua.  Ozfidan dan Aydin (2017: 25) menyatakan bahwa tujuan dari 

pendidikan bilingual adalah menumbuhkan pengetahuan serta prestasi akademik 

dan memajukan sumber daya nasional. 

Model pembelajaran juga sangat penting bagi terciptanya proses belajar 

mengajar, menurut Istarani (2011: 1) model pembelajaran adalah seluruh 

rangkaian penyajian materi ajaran meliputi segala aspek pembelajaran yang 

dilakukan guru, serta segala fasilitas yang digunakan secara langsung atau tidak 

langsung dalam proses belajar. Kemudian dijelaskan lebih lanjut Komalasari 

(2010: 57) bahwa model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh guru. Selain itu, Phungsuk, Viriyavejakul dan Ratanaolarn (2017: 298) 

mengatakan bahwa model pembelajaran dapat mendukung dan meningkatkan 

proses pembelajaran. 

Menurut Santoso dan Ginting (2015: 12) Program bilingual bertujuan 

untuk membekali dan mempermudah siswa dalam berkomunikasi bahasa Inggris 

dengan baik dan benar. Terkait hal tersebut di kota Purwodadi terdapat juga 

sekolah dasar yang mempunyai program bilingual yaitu sekolah dasar bilingual 

muhammadiyah 1 purwodadi, sekolah ini mengembangkan program bilingual 

dengan mengembangkan kurikulum menggunakan sistem pengajaran modern, 

selain itu program bilingual juga menggunakan sistem pengajaran yang interaktif 

melalui media audio visual. Program bilingual juga didukung adanya kegiatan 

English and Arabic Conversation yang bertujuan untuk melatih kemampuan 

siswa dalam penguasaan bahasa.  

Dengan penjelasan di atas bahwa program bilingual bertujuan mendidik 

siswa agar mudah dalam berbahasa asing yang baik dan benar. Terkait hal 

tersebut di kota Purwodadi terdapat sekolah yang menerapkan program bilingual 

yang menerapkan pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab, sekolah ini juga 

merupakan lembaga pendidikan swasta di bawah naungan Yayasan dan 

Departemen Agama. Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Bilingual 1 Purwodadi 

ini juga memiliki metode pembelajaran dan media pembelajaran yang sangat 

bervariasi dan menarik sesuai dengan materi yang diajarkan. Berdasarkan 
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pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti perlu mengadakan sebuah 

penelitian dengan judul“ Model Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Asing di 

Sekolah Dasar Bilingual Muhammadiyah 1 Purwodadi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk model pembelajaran keterampilan berbahas Inggris dan 

bahasa Arab di SD bilingual muhammadiyah1 purwodadi? 

2. Bagaimana Ketercapaian siswa dalam penguasaan bahasa Inggris dan bahasa 

Arab di SD bilingual muhammadiyah 1 purwodadi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang model pembelajaran keterampilan 

berbahasa Inggris dan bahasa Arab di SD bilingual muhammadiyah 1 

Purwodadi. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang ketercapaian penguasaan bahasa 

Inggris dan bahasa Arab di SD bilingual muhammadiyah 1 Purwodadi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi tentang konsep pembelajaran serta faktor apa 

saja yang menjadi pendukung, kendala yang dihadapi sekolah dalam 

menerapkan model pembelajaran keterampilan berbahasa Inggris dan bahasa 

Arab. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat disajikan sebagai bahan masukan dalam 

mempertimbangkan kemampuan guru, khususnya untuk model pembelajaran 

keterampilan berbahasa Inggris dan bahasa Arab. 

 


