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ABSTRAK 
 

Rosyidah, Nailu. Ekstrakurikuler Multilingual Sebagai 

Upaya Membiasakan Kemampuan Berbahasa di 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an, 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 

Pembimbing. YuentieSovaPuspidalia, M.Pd. 

Kata Kunci: Ekstrakurikuler, Multilingual, 

Kemampuan Berbahasa 
Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di 

luar jam pelajaran yang ditunjukkan untuk membantu 

perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang 

secara khusus diselenggarakan oleh peserta didik dan atau 

tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewarganegaraan di sekolah. Adapun di MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an terdapat ekstrakurikuler 

multilingual yang mencakup tiga bahasa, yaitu bahasa 

Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Bahasa 

merupakan alat komunikasi utama bagi seorang siswa untuk 

mengungkapkan berbagai keinginan dan kebutuhannya. 

Bahasa juga merupakan alat untuk menyatakan pikiran dan 

perasaan kepada orang lain sekaligus juga berfungsi untuk 

memahami pikiran dan perasaan orang lain. Ada pun dalam 

berbahasa, siswa harus menguasai empat kemampuan. 

Diantaranya, kemampuan mendengar, berbicara, membaca, 

dan menulis. Hal ini sesuai dengan penerapan 

ekstrakurikuler multilingual di MI pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an yang dilakukan untuk menguatkan siswa 

dalam berbahasa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual. 
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Penelitian ini menjawab rumusan masalah untuk (1) 

Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler multilingual di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor, Mlarak, 

Ponorogo tahun pelajaran  2018/2019; (2) Bagaimana upaya 

guru dalam membiasakan kemampuan berbahasa siswa di 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor, Mlarak, 

Ponorogo tahun pelajaran  2018/ 2019.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Dengan jenis penelitian, studi kasus. Adapun teknik yang 

gunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

adalah dengan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis yang 

diberikan Milles dan Huberman yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

disimpulkan bahwa (1) Dalam kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

sudah baik, karena dalam penerapannya guru sudah  

mengatur manajemen pengelolaan pelaksanaan mulai dari 

perencanaan guru dalam menyiapkan materi yang akan 

disampaikan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pelaksanaan, 

yaitu guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

materi. Monitoring, yaitu memantau proses kegiatan yang 

dilakukan siswa, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan 

hari ini. (2) Upaya guru dalam membiasakan kemampuan 

berbahasa dengan cara mengubah cara belajar tidak hanya 

menggunakan metode ceramah akan tetapi juga 

menggunakan metode lain seperti picture and picture, 

reading guide dan sebagainya. Kemudian, guru juga 

mengadakan game dan menonton film agar siswa tidak 

bosan ketika kegiatan berlangsung. Dan diadakan pidato tiga 

bahasa setiap satu bulan sekali. Guru juga mengadakan 

kegiatan di luar jam kegiatan ekstrakurikuler multilingual 

yang berupa English camp. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang 

dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah 

melalui bimbingan, pengajaran, atau latihan yang 

berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang 

hayati untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup 

secara tepat di masyarakat yang akan datang.
1
 

Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedang setiap 

manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan 

pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, dalam 

UU RI No.2 Tahun 1989 pasal 1 ayat 2 ditegaskan 

bahwa yang dimaksudkan dengan Sistem Pendidikan 

Nasional adalah pendidikan yang berakar pada 

kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan 

pada Pancasila dan UUD 1945. Kebudayaan dan 

pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab 

kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan  

                                                           
1
 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011), 11. 
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dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke 

generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara 

formal maupun non formal.
2
 

Tujuan pendidikan merupakan masalah yang inti 

dalam pendidikan dan merupakan saripati dari seluruh 

faktor yang sangat menentukan jalannya pendidikan 

sehingga perlu diluruskan sebaik-baiknya sebelum 

semua kegiatan pendidikan dilaksanakan. Tujuan 

pendidikan antara lain adanya perubahan tingkah laku, 

sikap, dan kepribadian yang diharapkan setelah subjek 

didik mengalami pendidikan. Dapat dikatakan bahwa 

ciri utama dari pendidikan yang sesungguhnya ialah 

adanya kesiapan interaksi edukatif antara pendidik dan 

terdidik. 
3
 

Oleh karena itu, manusia seyogyanya dibimbing 

dan diarahkan sejak awal pertumbuhannya agar 

kehidupannya berjalan mulus. Bimbingan yang 

dilakukan sejak dini mempunyai pengaruh besar sekali 

bagi kehidupan masa dewasa. Jadi, semua saja yang 

dipelajari anak di waktu kecil mempunyai kesan atau 

pengaruh yang amat dalam baginya dan sulit 

                                                           
2
 Binti Maunah. Ilmu Pendidikan (Jogjakarta: Teras 2009), 21. 

3
 Ibid,12. 
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dihilangkan dari ingatannya. Meskipun ingin 

dihilangkan semua kesan atau pengaruh yang sudah 

melekat pada diri anak tidak bisa hilang dalam waktu 

yang singkat, tetapi harus melalui proses yang lama. 

Kesan yang diterima di waktu kecil itu telah masuk 

dalam jantung hatinya sehingga telah mendarah daging 

bagi dirinya. Karena itu, diharapkan orang tua untuk 

membimbing kepada anak-anaknya sajauh yang dapat 

dianjurkan. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

yang dilakukan dalam mengembangkan aspek-aspek 

tertentu dari apa yang ditemukan pada kurikulum yang 

sedang dijalankan, termasuk yang berhubungan dengan 

bagaimana penerapan sesungguhnya dari ilmu 

pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka dan 

lingkungan sekitarnya. Ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang 

ditunjukkan untuk membantu perkembangan peserta 

didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh peserta didik dan atau tenaga 
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kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewarganegaraan di sekolah.
4
 

Dengan mempelajari tiga bahasa siswa mampu 

membentuk kemampuan siswa untuk beradaptasi 

terhadap lingkungan. Dengan menerapkan multilingual 

kepada siswa jangka panjang, yaitu dengan 

ekstrakurikuler dapat mempengaruhi pembentukan 

struktur dan fungsi otak, yang salah satunya mendukung 

fungsi kognitif anak. Misalnya, kemampuan menghafal 

dan mengingat serta memahami. Peran orangtua sangat 

penting terutama pada tujuan pembelajaran tiga bahasa 

dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aktivitas belajar, 

baik di rumah maupun di sekolah, anak terus 

mengembangkan keterampilan-keterampilan yang lain 

seperti keterampilan interaktif, kognitif, kreatif dan 

ketrampilan fisik.   

Bahasa adalah fenomena sosial dan budaya, lebih 

luas lagi bahasa sebagai fenomena kemanusiaan yang 

hadir dan akan selalu hadir mengiringi kehidupan 

                                                           
4
 Noor Yanti. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler dalam 

Rangka Pengembangan Nilai-nilai Karakter Siswa Untuk Menjadi 

Warga Negara Yang Baik di SMA KOPRI Banjarmasin, Volume 4, No 

11 Tahun 2016. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, diakses 15 Januari 

2019. 
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manusia. Bahasa diibaratkan sebagai kunci utama untuk 

gudang pengetahuan dan peradaban, sistem tanda bunyi 

ujaran yang bersifat arbitrer. Setiap huruf yang melintas 

dalam satuan bahasa menyimpan sejuta makna, huruf-

huruf itu hadir membentuk kata, dirangkai lagi menjadi 

fase dan akan membentuk klausa dan kalimat. Dari 

kalimat, akan dilahirkan gumpalan ide-ide yang akan 

membentuk wacana.
5
  

Bahasa tidak hanya untuk berinteraksi dua arah 

tetapi juga untuk menyampaikan perasaan kepada 

seseorang atau masyarakat. Manusia adalah makhluk 

sosial yang selalu menggunakan bahasa dalam 

kehidupannya. Melalui bahasa, manusia akan mudah 

untuk saling berkomunikasi satu sama lain, sehingga 

terjadilah sosial masyarakat yang menjadi lebih baik. 

Sosialinguistik menelaah tentang hubungan antara 

bahasa dan masyarakat. Sosialinguistik adalah 

pembelajaran mengenai karakteristik fungsi-fungsi 

penggunaan bahasa dengan karakteristik penggunaan 

bahasa itu sendiri. Sosialingustik menelaah hubungan 

antara bahasa dan masyarakat. Pengguna bahasa yang 

                                                           
5
 Rahab Syarwani, Multilingual (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2014), 4. 
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menggunakan banyak bahasa disebut dengan 

multilingual. Multilingual adalah seorang yang 

menggunakan banyak bahasa dalam kehudupan sehari-

hari sesuai dengan konteks dengan siapa dia berbicara.
6
  

Bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi 

seorang siswa untuk mengungkapkan berbagai 

keinginan dan kebutuhannya. Bahasa juga merupakan 

alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan kepada 

orang lain sekaligus juga berfungsi untuk memahami 

pikiran dan perasaan orang lain. 

Untuk mengembangkan kemampuan berbahasa 

terdapat berbagai aspek kegiatan. Aspek kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa di sekolah dasar, yaitu dengan 

cara merangsang minat anak untuk berbicara, latihan 

menggabungkan bunyi, bahasa, memperkaya 

perbendaharaan kata, mengenalkan kalimat melalui 

bahasa dan mengembangkan lambang tulisan.
7
 

                                                           
6
  Weisi Damayanti. Analisis Penggunaan Multilingual Anak 

Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Gang Siti Mardiah Cibaduyut 

Bandung. Volume 6, Tahun 2016.  Jurnal Gramatika, diakses 16 Januari 

2019.
 
 

7
 Euis Maesaroh, Peningkatan Kemampuan Berbahasa Anak 

Melalui Bercerita Dengan Papan Flanel pada Kelompok B TK Pertiwi 
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Kemampuan berbahasa ada empat aspek, yaitu 

(1) kemampuan menyimak, (2) berbicara, (3) membaca 

dan (4) menulis.
8
 Pertama, kemampuan mendengarkan 

(menyimak) untuk dapat memakai dan mengatakan 

kembali bahasa lisan, pengajaran mendengar perlu 

diintensifkan. Pengajaran dikte merupakan pengajaran 

mendengarkan (menyimak). Siswa menerima perintah 

dalam bahasa lisan, mereka harus dapat menulis kalimat-

kalimat perintah itu. Salah satu segi dari pengajaran 

mendengar adalah pengajaran melakukan perintah 

dengan bahasa lisan. Kemampuan menangkap dan 

mereproduksikan bahasa yang diperoleh dengan 

mendengarkan bacaan, juga merupakan aspek 

pengajaran menyimak. 

Kedua, kemampuan berbicara merupakan 

pengajaran bahasa yang pada umumnya ditujukan 

kepada keterampilan berbicara atau keterampilan 

menggunakan bahasa lisan. Kemampuan berkomunikasi 

langsung dalam bentuk percakapan atau dialog sangat 

                                                                                                                     
Kupang, Karagdowo, Klaten. Tahun 2012-2013. Jurnal Publikasi, 

diakses 15 Januari 2019. 
8
 Broto, Pengajaran Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Kedua di 

Sekolah DasarBerdasarkan Pendekatan Linguistik Kontrastif (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1980), 141. 
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diharapkan agar dimiliki siswa. Latihan lagu kalimat dan 

pengucapan kata diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan berbahasa lisan. Latihan-latihan cakupan 

(diskusi, dialog) dan latihan-latihan membuat laporan 

lisan, dapat juga menambah keterampilan berbicara. 

Persoalan yang kurang penting yang sering dilakukan 

adalah melatih keberanian berbicara. Selain bergantung 

pada sikap guru, tugas-tugas yang diberikan kepada 

siswa untuk melakukan komunikasi dengan orang lain  

(selain guru kelas) dapat juga menimbulkan keberanian 

berbicara. 
9
 

Ketiga, kemampuan membaca. Kemampuan 

mengucapkan bahasa dengan melihat atau 

memperhatikan gambar dapat disebut kemampuan 

berbicara dengan membaca gambar. Kemampuan ini 

dapat juga disebut kemampuan menafsirkan atau 

mengucapkan “bahasa” yang terserat dalam gambar. 

Yang dimaksud dengan kemampuan membaca adalah 

dapat memahami fungsi dan makna yang dibaca dengan 

jalan mengucapkan bahasa, mengenal bentuk, 

memahami isi yang dibaca. 

                                                           
9
 Ibid,141-142. 
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Keempat, kemampuan menulis. Yang dimaksud 

dengan kemampuan menulis adalah terampil membuat 

huruf-huruf (besar maupun kecil) dengan menyalin atau 

meniru tulisan-tulisan dalam struktur kalimat. 

Kemampuan menulis seperti ini bisa disebut 

kemampuan menulis teknis (teknik). Kemampuan 

menulis yang lebih penting adalah kemampuan menulis 

berdasarkan pengertian komposisi atau kemampuan 

merangkai bahasa atau mengarang.
10

 

Berdasarkan penelitian awal di MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an, ditemukan beberapa fakta 

menarik yang perlu diteliti. Misalnnya, usaha guru 

dalam menanamkan pendidikan karakter melalui 

ekstrakulikuler multilingual. Dalam ekstrakurikuler 

multilingual terdapat  unsur pendidikan karakter dalam 

kegiatan tersebut. Dalam pembentukan karakter anak, 

dibutuhkan waktu dan komitmen dari orang tua, sekolah 

atau guru untuk mendidik anak menjadi pribadi yang 

berkarakter. Di samping itu, butuh upaya waktu dan 

                                                           
10

 Ibid,143. 
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cinta dari lingkungan yang merupakan tempat dia 

tumbuh.
11

 

Orang tua harus memiliki komitmen yang baik 

untuk mengajarkan berbahasa dan karakter kepada anak. 

Karena kemampuan berbahasa dan karakter yang 

dimiliki anak dapat menjadikan anak menjadi pribadi 

yang baik. Karena itu, orang tua harus mengajarkan dan 

membiasakan anak dalam mempelajari berbahasa 

multilingual yang tepat dan memiliki karakter yang baik 

sejak dini. 

Berdasarkan observasi peneliti, dalam kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual mempunyai keunggulan 

yang berupa guru yang berkompeten dalam bidangnya, 

proses pembelajarannya berbasis multimedia,  dan anak 

memiliki wawasan luas dalam berkomunikasi dengan 

masyarakat. kemudian juga terdapat siswa yang kurang 

mampu dalam berbahasa, terutama kemampuan dalam 

mempelajari multilingual.  Siswa terbiasa dengan satu 

bahasa yang diajarkan orang tuanya sejak lahir. Akan 

tetapi, di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an, anak 

                                                           
11

 Peningkatan Kemampuan Berbahasa Anak Melalui Bercerita 

Dengan Papan Flanel pada Kelompok B TK Pertiwi Kupang, 

Karagdowo, Klaten. Tahun 2012-2013, 5. 
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diharuskan untuk menguasai tiga bahasa sebagai bahasa 

sehari-hari di lingkungan sekolah. Karena itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti ekstrakurikuler bahasa yang 

mencakup tiga bahasa. Di antaranya, bahasa Indonesia, 

bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an, anak diharapkan mampu 

menggunakan tiga bahasa yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dan di luar pembelajaran. Selain 

setiap minggunya diadakan kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual, di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an juga mengadakan kegiatan muhadoroh tiga 

bahasa. Dengan diadakan kegiatan tersebut, anak akan 

lebih menguasai tiga bahasa dan akan terbiasa 

menggunakan bahasa asing untuk kegiatan sehari-hari. 

Misalnya, ketika  peserta didik izin ke kamar mandi ia 

harus, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak 

hanya menggunakan bahasa Indonesia akan tetapi juga 

bahasa Arab maupun bahasa Inggris. 

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat 

diidentifikasikan permasalahan yang dialami peserta 

didik terkait dengan ekstrakurikuler multilingual untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa agar anak tersebut 

mampu menguasai tiga bahasa baik yang digunakan 
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sehari-hari di sekolah maupun luar sekolah. Karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

Ekstrakurikuler Multilingual Sebagai Upaya 

Membiasakan Kemampuan Berbahasa di MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor, Mlarak, Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berbahasa 

ada empat aspek, yaitu kemampuan menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. Mengingat terbatasnya 

waktu peneliti, hanya memfokuskan penelitian pada 

membiasakan kemampuan berbahasa dalam berbicara 

melalui ekstrakurikuler multilingual di MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor, Mlarak, Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler multilingual di 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor, 

Mlarak, Ponorogo tahun pelajaran  2018/ 2019? 

2. Bagaimana upaya guru dalam membiasakan 

kemampuan berbahasa siswa di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor, Mlarak, Ponorogo 

tahun pelajaran  2018/ 2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dalam proses penelitian ini adalah: 

1. untuk menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an Gontor, Mlarak, Ponorogo tahun pelajaran  

2018/2019, 

2. untuk mengetahui upaya guru dalam membiasakan 

kemampuan berbahasa siswa di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor, Mlarak, Ponorogo 

tahun pelajaran  2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memilki 

kegunaan sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan mengenai berbagai cara menanamkan 

pendidikan karakter pada siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa bisa 

lebih berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler dan menanamkan pendidikan 

karakter pada diri mereka sehingga menghasilkan 

lulusan siswa yang berkarakter dan berakhlak 

mulia. 

b. Manfaat Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi pertimbangan guru untuk tetap 

melestarikan ekstrakurikuler multilingual dan 

sebagai sarana untuk membiasakan kemampuan 

dalam berbahasa pada siswa. 

c. Manfaat Lembaga SD//MI sederajat 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

masukan bagi sekolah untuk lebih meningkatkan 

kegiatan ekstrakulikuler, apapun itu bentuknya. 

Sebab, setiap kegiatan itu mengandung nilai 
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pendidikan karakter. Untuk ekstrakurikuler 

multilingual itu sendiri selain untuk menambah 

kemampuan dalam berbahasa juga sebagai 

sarana untuk menanamkan nilai-nilai berbahasa 

dalam pendidikan pada siswa. 

d. Manfaat Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah dan memperluas wawasan 

pengetahuan serta mendapat pengalaman dalam 

mengadakan penelitian. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat dijadikan dan penunjang dalam 

pengembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi 

ini terdiri atas enam bab. Masing-masing terdiri atas 

sub-sub yang erat dan merupakan kesatuan yang utuh, 

yaitu sebagai berikut. 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi 

gambaran umum untuk  memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan penelitian. Bab ini meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi telaah terdahulu dan kajian 

teoritis tentang penerapan ekstrakurikuler multilingual 

untuk membiasakan kemampuan berbahasa di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an. Dalam bab ini 

diungkapkan mengenai pengertian ekstrakurikuler, 

multilingual, dan kemampuan berbahasa.  

Selanjutnya, bab tiga berisi pendekatan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap 

penelitian. Bab empat adalah temuan data yang berisi 

analisis data tentang penerapan ekstrakurikuler 

multilingual dan upaya guru dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa siswa dalam berbicara di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an. 

Bab lima pembahasan. Bab ini memuat gagasan-

gagasan peneliti terhadap temuan terdahulu dan 

penjelasan dari  temuan yang diungkap dilapangan. Bab 

enam penutup. Pada bab ini terdapat simpulan yang 

berisi atas jawaban perumusan masalah. Dan 
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berdasarkan hasil saran yang diajukan yang bersumber 

pada temuan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH TEORI TERDAHULU 

 

A. Telaah  Pustaka Terdahulu 

Untuk menghindari plagiatisme diperlukan 

dukungan dari telaah pustaka hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan variabel penelitian 

ini. Peneliti mengangkat dari sumber skripsi terdahulu. 

Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa orang yang 

telah melakukan penelitian serupa. Di antaranya, 

Meningkatkan Kemampuan Bahasa melalui Metode 

Bercerita dengan Media Audio Visual di Kelompok BI 

RA Perwanida 02 Slawi yang disusun oleh Daroah 

(2013).
12

 Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan 

bahasa anak karena bahasa mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia. Ia 

menggunakan metode bercerita dengan media audio 

visual.  

                                                           
12

 Daroah, “Meningkatkan Kemampuan Bahasa Melalui Metode 

Bercerita dengan Media Audio Visual di Kelompok BI RA Perwanida 

02 Slawi, “(Skripsi, UNNES, Semarang, 2013). 

18 
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Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama 

membahas tentang  meningkatkan kemampuan 

berbahasa. Namun, dalam penelitian terdahulu, Daroah 

menggunakan metode penelitian PTK sedangkan yang 

akan dilakukan peneliti saat ini menggunakan metode 

kualitatif.  

Selanjutnya,  penelitian Lely Astarina yang 

berjudul Korelasi Kemampuan Membaca Dengan 

Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas III di 

SDN 1 Suren Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015.
13

  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

korelasi kemampuan membaca dengan prestasi belajar 

bahasa Indonesia ada 3 yaitu (1) kemampuan membaca 

siswa kelas III di SDN 1 Suren Mlarak Ponorogo 

termasuk dalam kategori cukup, dengan frekuensi 

tertinggi sebanyak 15 responden dari 20 responden, (2) 

prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas III di SDN 

1 Suren Mlarak Ponorogo termasuk dalam kategori 

cukup, dengan frekuensi tertinggi sebanyak 12 

                                                           
13

 Lely Astarina, “Korelasi Kemampuan Membaca dengan 

Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas III di SDN 1 Suren 

Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015,” (Skripsi, IAIN  

Ponorogo, Ponorogo 2015). 
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responden dari 20 responden, (3) terdapat korelasi antara 

kemampuan membaca dengn prestasi belajar Bahasa 

Indonesia siswa Kelas III SDN 1 Suren Mlarak 

Ponorogo  tahun pelajaran 2014/2015.  

Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

membahas kemampuan membaca. Perbedaannya, yaitu 

dalam penelitian terdahulu berkaitan dengan korelasi 

kemampuan membaca dengan prestasi belajar bahasa 

Indonesia siswa.  Penelitian yang sekarang peneliti 

lakukan mengenai meningkatkan kemampuan berbahasa 

siswa.  

Penelitian lainnya, dilakukan oleh Ardita 

Markhatus Solekah dengan judul Implementasi 

Pembelajaran Ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SD 

Negeri Timuran KotaYogyakarta.
14

  Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran EBI 

mencakup (1) kegiatan pendahuluan pembelajaran telah 

dilaksanakan meskipun belum utuh dan menyeluruh; (2) 

kegiatan inti telah mengandung penerapan pendekatan 

                                                           
14

Ardita Markhatus Solekah “Implementasi Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SD Negeri Timuran 

KotaYogyakarta,” (Skripsi, UNY ,Yogyakarta, 2015). 



21 
 

 

saintifik dan mendorong ketrampilan berbahasa 

meskipun belum utuh dan menyeluruh, tidak 

melaksanakan pembelajaran tematik integrative, 

menggunakan media, dan sumber belajar yang sesuai 

meskipun belum memanfaatkan potensi, serta 

mendorong partisipasi aktif siswa dan (3) kegiatan 

penutup telah dilaksanakan meskipun belum utuh dan 

menyeluruh.  

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-

sama membahas ekstrakurikuler bahasa. Jika dalam 

penelitian sebelumnya dibahas mengenai ekstrakurikuler 

bahasa Inggris, sedangkan dalam penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah membahas ekstrakurikuler 

multilingual untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 

siswa. 

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Takdir 

dengan judul Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler 

terhadap Peningkatan Kemampuan Konsep Diri (Self 

Concept)Peserta Didik SMA Negeri 1 Sinjai Kabupaten 

Sinjai.
15

 Hasil penelitian menunjukkan (1) kegiatan 

                                                           
15

Takdir, “Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler terhadap 

Peningkatan Kemampuan Konsep Diri (Self Concept) Peserta Didik 

SMA Negeri 1 Sinjai Kabupaten Sinjai,” (Skripsi, UAM, Makasar, 

2016). 
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ekstrakurikuler peserta didik di SMA Negeri 1 Sinjai 

Timur Kabupaten Sinjai terletak pada kategori sedang; 

(2) kemampuan konsep diri (self concept) peserta didik 

di SMA Negeri 1 Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai 

terletak  dalam kategori sedang; (3) ada pengaruh yang 

signifikan dari kegiatan ekstrakurikuler terhadap 

kemampuan konsep diri peserta didik  SMA Negeri 1 

Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. 

Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti  lakukan adalah sama-sama 

membahas ekstrakurikuler . Namun, dalam penelitian 

terdahulu, peneliti membahas kegiatan ekstrakurikuler  

terhadap peningkatan kemampuan konsep diri.  Dalam 

penelitian ini, peneliti akan membahas esktrakurikuler 

multilingual untuk membiasakan  kemampuan dalam 

berbahasa siswa. 

Berdasarkan keempat telaah hasil penelitian 

terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu 

memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas 

kemampuan berbahasa siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Perbedaannya pada penelitian terdahulu 

pada kemampuan berbahasa yaitu, dengan cara dan 

metode yang berbeda-beda, seperti belajar berbahasa 
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dengan bercerita menggunakan audio visual, 

meningkatkan berbahasa melalui prestasi siswa, dan 

ekstrakurikuler terhadap peningkatan kemampuan 

konsep diri. Kemampuan berbahasa yang dibahas pada 

penelitian terdahulu adalah kemampuan berbahasa 

melalui metode bercerita, kemampuan membaca, dan 

kemampuan konsep diri. Selanjutnya, kemampuan 

berbahasa yang dibahas pada penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah kemampuan berbahasa dalam 

ekstrakurikuler multilingual. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan 

masih layak untuk diteliti. 

 

B. Kajian Teori 

1. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar 

siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, 

dan kemampuannya di berbagai bidang di luar 

bidang akademik. Pelaksanaan program 

ekstrakurikuler mencapai hasil baik untuk 

mendukung program kurikuler maupun dalam 

upaya menumbuhkan dan mengembangkan nilai-
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nilai kepribadian. Maka dari itu, perlu 

diusahakan adanya informasi yang jelas 

mengenai arti, tujuan, dan hasil yang diharapkan, 

peran dan hambatan yang ada selama ini. Dengan 

informasi yang jelas, diharapkan para pembina, 

pendidik, kepala sekolah, guru, siswa, dan pihak-

pihak yang terkait dapat membantu dan 

melaksanakan ekstrakurikuler sesuai dengan 

tujuan.
16

  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), ekstrakurikuler adalah kegiatan yang 

berada diluar program yang tertulis didalam 

kurikulum, seperti pelatihan kepemimpinan dan 

pembinaan siswa.
17

  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan proses yang sistematis dan sadar 

didalam membudayakan siswa dapat 

mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan 

kemampuannya diberbagai bidang nonakademik.  

                                                           
16

 Slamet  Nuryanto, “Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler di 

SD Al Irsyad 01 Purwokerto,” Jurnal Kependidikan,  5, (Mei, 2017), 

116. 
17

 Depatermen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 291. 
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b. Fungsi dan tujuan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai kegiatan 

pembelajaran dan pengajaran di luar kelas 

mempunyai beberapa fungsi dan tujuan, yaitu (1) 

meningkatkan kemampuan siswa sebagai 

anggota masyarakat dalam mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, 

budaya, dan alam semesta; (2) menyalurkan dan 

mengembangkan potensi serta bakat siswa agar 

dapat menjadi manusia berkreativitas tinggi dan 

penuh karya; (3) melatih sikap disiplin, 

kejujuran, kepercayaan dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas; (4) mengembangkan 

etika dan akhlak yang mengintregasikan 

hubungan dengan Tuhan, Rasul, manusia, alam 

semesta serta diri sendiri, (5) mengembangkan 

sensitivitas siswa dalam melihat persoalan-

persoalan sosial keagamaann sehingga menjadi 

insan yang proaktif terhadap permasalahan sosial 

keagamaan; (6) memberikan bimbingan dan 

arahan serta pelatihan kepada siswa agar 

memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, cekatan 

dan terampil; dan (7) memberikan pelung kepada 
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siswa agar memiliki kemampuan untuk 

komunikasi (human relation) dengan baik, secara 

verbal maupun nonverbal.
18

 

 Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan agar 

siswa dapat memperdalam dan memperluas 

pengetahuan, mengenal hubungan antar berbagai 

mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, 

serta melengkapi upaya pembinaan manusia 

seutuhnya. Artinya, beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang 

mantap dan mandiri, memiliki rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan salah satu bagian dan 

komponen pengembangan diri. Ruang lingkup 

pengembangan diri meliputi kegiatan terprogram 

dan tidak terprogram. Kegiatan terprogram 

direncanakan secara khusus dan diikuti oleh 

peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan 

                                                           
18

 Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah (Depok : Raja 

Grafindo Persada, 2008), 241. 
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kondisi pribadinya. Kegiatan tidak terprogram 

dilaksanakan secara lansung oleh pendidik dan 

tenaga kependidikan di sekolah madrasah yang 

diikuti oleh semua peserta didik. Sekolah 

merupakan lembaga pendidikan yang 

menampung peserta didik untuk dibina agar 

mereka memiliki kemampuan, kecerdasan, dan 

keterampilan.
19

 

Dalam proses pendidikan diperlukan 

pelatihan secara terkoordinasi dan terarah. 

Selama menempuh pendidikan di sekolah, selain 

menerima jenis pendidikan yang bersifat 

intrakurikuler, yaitu program pendidikan dan 

pengajaran yang terdiri atas mata pelajaran-mata 

pelajaran yang sesuai dengan muatan kurikulum 

pendidikan, sekolah juga perlu 

menyelenggarakan program ekstrakurikuler yang 

berfungsi untuk membina dan mengembangkan 

secara optimal bakat dan minat yang dimiliki 

siswa. 

                                                           
19

 Sudiro Husodo, “Peningkatan Prestasi Sekolah Menggunakan 

Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan Ekstrakurikuler,” Jurnal 

Kependidikan Usia Dini, 8, (April, 2014),138. 
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Dengan demikian, siswa diharapkan 

dapat mencapai prestasi belajar yang maksimal 

sehingga tercapai tujuan pendidikan. Kegiatan 

ekstrakurikuler dalam pendidikan dimaksudkan 

sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan peserta 

didik, membantu mereka yang kurang, 

memperkaya lingkungan belajar dan 

menstimulasi mereka agar lebih kreatif. Dalam 

pelatihan siswa di sekolah, banyak wadah atau 

program yang dijalankan demi menunjang proses 

pendidikan yang kemudian atas prakarsa sendiri 

dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan 

ke arah pengetahuan yang lebih maju. Salah satu 

wadah pelatihan siswa di sekolah adalah kegiatan 

ekstrakurikuler. Melalui kegiatan ekstrakurikuler 

inilah, pelatihan dan pengembangan bakat dan 

minat siswa sebagai bagian dari generasi muda 

diupayakan dan direalisasikan di sekolah. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan lahan untuk 

beraktualisasi diri yang terkadang tidak ditemui 

dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, baik 
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dalam kepemimpinan, olahraga, kesenian, dan 

religi. 
20

 

c. Manfaat Ekstrakurikuler 

Pengembangan ekstrakurikuler dapat 

bermanfaat bagi sekolah, yaitu sebagai sarana 

untuk promosi sekolah kepada masyarakat, 

khususnya masyarakat sekitar sekolah. Prestasi 

yang diperoleh sekolah akan meningkatkan 

derajat sekolah di mata masyarakat. Kegiatan-

kegiatan yang diadakan dalam program 

ekstrakurikuler didasari atas tujuan dari 

kurikulum sekolah. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang beragam, siswa dapat 

mengembangkan bakat, minat dan 

kemampuannya. Kegiatan ekstrakurikuler 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang 

diminati siswa untuk memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman terhadap berbagai mata 

pelajaran yang pada suatu saat nanti bermanfaat 

bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan ekstrakurikuler akan memberikan 

                                                           
20

 Slamet  Nuryanto,”Managemen Kegiatan Ekstrakurikuler di 

SD Al Irsyad 01 Purwokerto,”Jurnal Kependidikan, 5, (Mei, 2017),122. 
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sumbangan yang berarti bagi siswa untuk 

mengembangkan minat-minat baru, menanamkan 

tanggung jawab sebagai warga negara, melalui 

pengalaman pengalaman dan pandangan-

pandangan kerjasama dan terbiasa dengan 

kegiatan mandiri.  

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan 

konseling untuk membantu pengembangan 

peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang 

secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan 

tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berwenang di sekolah atau madrasah. Kegiatan 

ekstrakurikuler bukan sekadar tempat 

menyalurkan hobi siswa belaka. Jika disalurkan 

secara efektif terutama yang berbasis kegiatan 

fisik, dapat membentuk karakter seorang siswa. 

Seperti halnya kegiatan yang berkaitan dengan 

keterampilan yang dimiliki siswa untuk nantinya 
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dikembangkan melalui ekstrakurikuler yang 

dipilih.
21

 

d. Jenis- jenis Ekstrakurikuler 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013
22

  tentang 

Implementasi Kurikulum, berdasarkan 

pilihannya terdapat dua jenis kegiatan 

ekstrakurikuler, yaitu sebagai berikut: 

Ekstrakurikuler wajib, merupakan 

program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh 

seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta 

didik dengan kondisi tertentu yang tidak 

memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut. 

1) Ekstrakurikuler pilihan, merupakan program 

pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh 

peserta didik sesuai dengan minat bakat dan 

minatnya masing-masing. 

                                                           
21

 Ibid., hal.125. 
22

Muchlisin Riadi, Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis 

Ekstrakurikuler.http://www.kajianpustaka.com/2019/01/pengertian-

fungsi-tujuan-dan-jenis-ekstrakurikuler.html?m=1, diakses 25 Juni 2019. 
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Selain itu, menurut Nuryanto
23

 

kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan salah 

satu unsur penting dalam membangun 

kepribadian siswa. Pengembangan 

kepribadian siswa merupakan inti dari 

pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. 

Karena itu, profil kepribadian yang matang 

merupakan tujuan utama kegiatan 

ekstrakurikuler. Pengembangan kepribadian 

yang matang dalam konteks pengembangan 

kegiatan ekstrakurikuler tentunya dalam 

tahap-tahap kemampuan siswa. Mereka 

dituntut untuk memiliki kematangan dan 

keutuhan dalam lingkup dunia hunian mereka 

sebagai anak yang tengah belajar. Mereka 

mampu mengembangkan bakat dan minat, 

menghargai orang lain, bersikap kritis, 

terhadap suatu kesenjangan, berani mencoba 

hal-hal positif yang menantang, peduli 

terhadap lingkungan, sampai pada melakuan 

                                                           
23

 Slamet  Nuryanto, 117. 
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kegiatan-kegiatan intelektual dan ritual 

keagamaan. 

 

2. Multilingual 

a. Pengertian Bahasa  

Dalam kehidupan bermasyarakat, 

seseorang tidak mungkin hidup menyendiri tanpa 

kehadiran orang lain atau tanpa bergaul dengan 

orang lain. Hal itu membuktikan bahwa pada 

hakikatnya manusia memang merupakan 

makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia 

secara naluriah terdorong untuk bergaul dengan 

manusia lain, baik untuk menyatakan keberadaan 

darinya, mengekspresikan kepetingannya, 

menyatakan pendapatnya, maupun untuk 

mempengaruhi orang lain demi kepentingannya 

sndiri, kepentingan kelompok, atau kepentingan 

bersama. Berkenaan dengan itu, bahasa 

memegang peranan yang amat penting. 

Kepentingan bahasa itu hampir mencakup 

segala bidang kehidupan.  Segala sesuatu yang 

dihayati, dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh 

seseorang hanya dapat diketahui orang lain jika 
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telah diungkapkan dengan bahasa, baik lisan 

maupun tulisan.
24

 

Bahasa adalah sarana komunikasi dalam 

masyarakat. Komunikasi merupakan sarana 

pertukaran informasi antara dua individu. Bahasa 

merupakan salah satu jenis komunikasi, namun 

bukan satu-satunya. Misalnya, fungsi lampu lalu 

lintas yang mengomunikasin intruksi bentuk 

simbol yang tidak menitikberatkan bahasa. 

Manusia mampu menyampaikan gagasan dan 

perasaan dengan beberapa cara, umpamanya 

gerakan tangan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, 

anggukan, senyum, dan kedipan. Dengan adanya 

bahasa, kita manjadi makhluk yang 

bermasyarakat (makhluk sosial). Bahasa 

merupakan perekat masyarakat dalam 

dinamikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa 

bahasa berperan besar dalam penciptaan, 

pengembangan dan pembinaan masyarakat.
25

  

                                                           
24

 Mustakim, Membina Kemampuan Bahasa (Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, 1994),1. 
25

 Rohman Nur Indah, Gangguan Berbahasa  (Malang: UIN-

Maliki Press, 2012),1-2. 
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Dengan bahasa, manusia dapat berpikir 

dan mengomunikasikan pikirannya sebagai alat 

komunikasi. Bahasa akan dapat menyampaikan 

pesan, pikiran dan perasaan. Ilmu pengetahuan, 

kebudayaan dan peradaban pada dasarnya 

dipelajari dan diwariskan dari generasi ke 

generasi dengan menggunakan bahasa. Dengan 

berbahasa yang baik dan terstruktur, akan 

terlahirkan pengetahuan dan peradaban yang 

sempurna. Oleh karena itu, bahasa mampu 

mengabdikan dan melestarikan tidak hanya 

kehidupan manusia, lebih dari itu peradabannya. 

Bahasa selain merupakan alat 

komunikasi, pada dasarnya juga merupakan alat 

ekspresi diri, alat integrasi dan adaptasi sosial, 

serta alat kontrol sosial. Berikut ini uraian 

mengenai bahasa sebagai alat dan sarana.
26

 

1) Bahasa Sebagai Alat Komunikasi 

Sebagai alat komunikasi, bahasa 

digunakan oleh anggota masyarakat 

                                                           
26

 Mustakim, Membina Kemampuan Bahasa (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1994).4. 
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penuturnya untuk menjalin hubungan dengan 

anggota masyarakat yang lain yang 

mempunyai kesamaan bahasa. Hubungan 

atau komunikasi itu dapat dilakukan secara 

perseorangan ataupun secara berkelompok. 

Lebih lanjut, komunikasi itu juga 

memungkinkan seseorang bekerja sama 

dengan orang lain, membentuk kelompok 

atau bahkan membentuk suatu masyarakat 

untuk mencapai kepentingan bersama. 

Dengan kata lain, sebagai alat komunikasi, 

bahasa dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik 

untuk kepentingan perseorangan, kelompok 

maupun kepentingan bersama. 

Bahasa sebagai alat komunikasi juga 

dapat dipergunakan untuk bertukar pendapat, 

berdiskusi, atau membahas suatu persoalan 

yang dihadapi. Bahasa pula yang 

memungkinkan seseorang mempelajari 

segala sesuatu yang dinyatakan oleh orang 

lain. Dengan bahasa, kita juga dapat 

mewarisi budaya dan tradisi yang diturunkan 
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oleh para leluhur kita, dan kita pun dapat 

mengajarkan serta mewariskan budaya dan 

tradisi yang diturunkan oleh para leluhur 

kita, dan kita pun dapat mengajarkan serta 

mewariskan budaya dan tradisi itu kepada 

generasi sesudah kita. 

2) Bahasa Sebagai Ekspresi Diri 

Sebagai alat ekspresi diri, bahasa 

merupakan sarana untuk mengekspresikan 

atau mengungkapkan segala sesuatu yang 

mengendap di dalam dunia batin seseorang 

baik berupa gagasan, pikiran, perasaan, 

maupun pengalaman yang dimilikinya. 

Dalam hal ini, sebagai alat ekspresi diri, 

bahasa sering juga digunakan untuk 

menyatakan keberadaan atau eksistensi 

seseorang kepada orang lain. Sebagai alat 

ekspresi, bahasa bukan saja mencerminkan 

gagasan dan pikiran, melainkan juga 

mencerminkan perasaan dan perilaku 

seseorang. 
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3) Bahasa Sebagai Alat Integrasi dan Adaptasi 

Sosial 

Sebagai alat integrasi, bahasa 

memungkinkan setiap penuturnya merasa diri 

terkait dengan kelompok sosial atau 

masyarakat yang menggunakan bahasa yang 

sama. Para anggota kelompok sosial itu dapat 

melakukan kerja sama dengan membentuk 

masyarakat bahasa yang sama, yang 

memungkinkan mereka bersatu atau 

berintegrasi di dalam masyarakat itu.    

Sementara itu, sebagai alat adaptasi 

sosial, bahasa memungkinkan seseorang 

menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan 

anggota masyarakat lain yang menggunakan 

bahasa yang sama pula, seseorang dapat 

mempelajari nilai-nilai budaya dan tradisi 

serta perilaku dan tata karma suatu 

masyarakat sehingga mereka dapat 

membaurkan diri kedalam masyarakat itu. 

Dengan demikian, bahasa merupakan sarana 

yang utama jika seseorang ingin 
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menyesuaikan diri dan membaur ke dalam 

suatu masyarakat. 

 

4) Bahasa Sebagai Alat Kontrol Sosial 

Sebagai alat control sosial, bahasa 

dapat digunakan untuk mengatur berbagai 

aktivitas sosial, merencanakan berbagai 

kegiatan, dan mengarahkannya ke dalam 

suatu tujuan yang diinginkan. Bahasa pula 

yang dapat dipakai untuk menganalisis dan 

mengevaluasi berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang. 

Segala kegiatan atau aktivitas dapat 

berjalan dengan baik apabila diatur atau 

dikontrol dengan bahasa. Dengan bahasa pula 

kita dapat memberikan perintah atau intruksi 

kepada seseorang untuk melakukan suatu 

aktivitas atau melarang melakukan suatu 

aktivitas. Dengan kata lain, sebagai alat 

kontrol sosial, bahasa dapat dimanfaatkan 

untuk mengontrol segala aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia. 
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b. Pengertian Multilingual 

Menurut Crystal, multilingual adalah 

istilah dalam linguistik yang kemampuan 

berbicara masyarakatnya dapat menggunakan 

beberapa bahasa.
27

 Dengan berbagai  

keanekaragaman bahasa yang sesuai dengan 

keahlian, setiap individu dalam hal penyesuaian 

lingkungan masyarakat berbeda-beda. Sebagian 

manusia setidaknya  mampu menguasai berbagai 

bahasa tidak hanya peninggalan nenek moyang, 

akan tetapi terdapat beberapa bahasa yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

kehidupan bermasyarakat, sebenarnya manusia 

dapat juga menggunakan alat komunikasi lain, 

selain bahasa. Namun, tampaknya bahasa 

merupakan alat komunikasi yang paling baik, 

paling sempurna, dibandingkan dengan alat-alat 

komunikasi yang lain, termasuk juga alat 

komunikasi yang digunakan para hewan.
28
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 Lailatun Niswa, “Pilihan Bahasa Dalam Masyarakat 

Multilingual di Kemujan Karimunjawa Jepara,” Jurnal Cakara, 2 ( Juni 

2017),112. 
28

 Abdul chaer, Sosiolinguistik ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 11. 
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Masyarakat aneka bahasa atau 

masyarakat multilingual adalah masyarakat yang 

mempunyai beberapa bahasa. Masyarakat 

demikian terjadi karena beberapa etnik ikut 

membentuk masyarakat, sehingga dari segi etnik 

bisa dikatakan sebagai masyarakat majemuk. 

Demikian pula masyarakat ini sekarang 

menggejala di dunia, menjadi universal. 

Mayoritas bangsa di dunia memiliki lebih dari 

satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa ibu 

dalam wilayah yang dihuni bangsa lain.
29

 

c. Fungsi Bahasa 

Salah satu aspek penting dari bahasa ialah 

aspek fungsi bahasa. Secara umum fungsi bahasa 

adalah sebagai alat komunikasi, bahkan dapat 

dipandang sebagai fungsi utama dari bahasa. 
30

 

Menurut Chaer dan Agustina, yang 

dikutip oleh Lailatun Niswa,
31

 fungsi utama 
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 Welsi Damayanti, “Analisis Penggunaan Multilingual Anak 

Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Gang Siti Mardiah Cibaduyut 

Bandung,” Gramatika, (Oktober, 2016),104. 
30

 Asep Ahmad Hidayar, Filsafat Bahasa (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 26. 
31

 Furqanul Azies, Pengajaran Bahasa Komunikatif (Bandung: 

Pustaka Pelajar, 1996), 17. 
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bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat 

interaksi yang hanya dimiliki manusia. Manusia 

selalu menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi dalam setiap aktivitas dan 

kehidupannya. Hubungan bahasa dengan 

masyarakat dapat dikaji dalam ilmu 

sosiolinguistik. Sosiolinguistik menjelaskan 

bagaimana menggunakan bahasa dalam aspek 

atau segi sosial tertentu. Sosiolinguistik adalah 

cabang linguistik yang memandang atau 

menempatkan kedudukan bahasa dalam 

hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam 

masyarakat karena dalam kehidupan 

bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai 

individu, tetapi sebagai masyarakat. Bahasa 

dapat membantu proses interaksi individu 

tersebut dengan orang  lain sehingga  lebih 

memudahkan di dalam berlangsungnya  

kehidupan bermasyarakat. Mayoritas masyarakat 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi.  

Selain itu, Halliday secara seksama 

mengkaji sebuah teori yang mendalam mengenai 
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fungsi-fungsi bahasa, yang melengkapi 

pandangan Hymes tentang kompetensi 

komunikatif. Teori fungsi-fungsi bahasa tersebut 

secara ekstensif menggali berbagai fungsi yang 

lazim dijalankan pada bahasa, di antarannya 

sebagai berikut:
32

 

1) Fungsi instrumental, menggunakan bahasa 

untuk memperoleh sesuatu. Bahasa bisa 

menghasilkan kejadian atau kondisi tertentu 

berupa tindakan-tindakan komukatif. 

2) Fungsi regulatori, menggunakan bahasa 

untuk mengontrol perilaku orang lain. Dalam 

hal ini, bahasa bisa memengaruhi orang lain 

dalam kondisi tertentu . 

3) Fungsi interaksional, menggunakan bahasa 

untuk menciptakan interaksi dengan orang 

lain. Bahasa yang digunakan harus 

memperhatikan kondisi dan situasi dengan 

baik dan benar, serta mampu beradaptasi 

dengan orang yang hendak berkomunikasi. 

4) Fungsi personal, menggunakan bahasa untuk 

mengungkapkan perasaan dan makna, serta 

                                                           
32
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mampu berinteraksi dengan orang lain dan 

juga merasakan kondisi yang sedang dialami. 

5) Fungsi heuristik, menggunakan bahasa untuk 

belajar dan menemukan makna. Bahasa 

digunakan untuk belajar dan menemukan 

sesuatu dengan rasa ingin tahu yang kuat. 

6) Fungsi imajinatif, menggunakan bahasa 

untuk menciptakan dunia imajinasi. Biasanya 

untuk mengisahkan cerita-cerita, dongeng, 

cerpen, novel dan lain-lain. 

7) Fungsi representasional, menggunakan bahasa 

untuk menyampaikan informasi. Bahasa juga 

mampu mengetahui suatu pengetahuan  yang 

ingin di informasikan kepada masyarakat. 

Mengingat fungsi penting pembelajaran 

bahasa, sudah selayaknya pembelajaran bahasa 

di sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Pembelajaran bahasa haruslah diorientasikan 

pada pembentukan kemampuan berbahasa dan 

pembentukan kemampuan keilmuan yang lain. 

Atas dasar dua orientasi pokok ini, pembelajaran 

bahasa harus dikembangkan menjadi 

pembelajaran yang multifungsi melalui 
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penciptaan pembelajaran yang harmonis, 

bermutu, dan bermartabat.
33

 

Dalam pembelajaran bahasa, ada tiga 

istilah yang harus dipahami lebih dahulu dalam 

kerangka usaha mencari kemungkinan perbaikan 

cara mengajar bahasa agar hasil yang ingin 

dicapai maksimal. Ketiga istilah yang dimaksud 

adalah pendekatan (approuach), metode 

(method) dan teknik (technic). Ketiga istilah 

tersebut aplikasinya mempunyai hubungan 

hirarki antara yang satu dengan yang lain. 

Bermula dari teknik yang merupakan penjabaran 

dari metode, sedangkan metode merupakan 

penjabaran dari pensekatan (approach) adalah 

sekumpulan asumsi tentang hakikat bahasa cara 

singkat untuk mudah memberikan pemahaman 

holistik kepada para siswa adalah dengan 

menggunakan metode.
34

 

Asumsi inovasi metode bahasa rangkap 

tiga adalah mayoritas pelajar di Indonesia yang 

                                                           
33

 Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan 
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34
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sudah mencapai umur belajar sudah mampu 

menguasai tiga bahasa. Hasil pemantauan Rahab 

Syarwani
35

 diberbagai lembaga kursus, 

perguruan tinggi dan pondok pesantren belum 

menemukan sstem pengajaran dengan metode 

bahasa rangkap tiga. Bahkan, rangkap ganda 

pun, ia belum menentukan aplikasinya baik 

dalam bentuk materi pelajaran maupun data-

data, referensi yang berupa hasil penelitian dan 

buku karya ilmiah.  

Usaha yang akan dilakukan oleh seorang 

guru, tutor dan dosen dengan menggunakan 

metode bahasa rangkap adalah asumsi dasar 

bahwa setiap murid yang akan kita (guru) 

ajarkan harus menguasai minimal satu 

tatabahasa dengan kaidah-kaidanya, 

gramatikalnya dan mampu menyusun pola 

struktur kalimat agar seorang tutor mampu 

membedakan kemampuan peserta didik tentang 

bahasa yang ia miliki.  

Dari situ akan dilanjutkan dengan materi 

bahasa apa yang akan kita (guru) ajarkan dan 

                                                           
35
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bahasa apa yang sudah dimiliki peserta didik 

agar nantinya mudah untuk memberikan 

pemahaman bahasa asing dengan bahasa asing 

lainya secara komperhensif. Ungkapan yang 

menjadi dasar penulis mengembangkan metode 

ini adalah bahwa belajar tata bahasa Arab bisa 

melalui tatabahasa Inggris. Demikian 

sebaliknya, kemudian belajar tatabahasa Inggris 

bisa melalui tatabahasa Indonesia, dan demikian 

sebaliknya, dan belajar tatabahasa Indonesia bisa 

melalui tatabahasa Arab dan tata bahasa 

Inggris.
36

 

Ketiga tata bahasa itu diinterkoneksikan 

dan diintegrasikan pada semua aspek sintaksis 

dan morfologis yang melingkupinnya, sehingga 

akan tampak titik persamaan dan titik perbedaan 

dari kedua unsur tersebut. Analisis model ini 

membutuhkan kecermatan yang mendalam. 

Banyak pelajar  umumnya hanya menguasai dua 

bahasa saja. Hal itu pun masih belum tuntas 

semua materi dari kedua bahasa tersebut dan 

akan mengembang tatkala materi tersebut 

                                                           
36
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diajarkan kepada orang lain. Untuk konteks 

pelajar Indonesia, umumnya yang dibutuhkan 

ketiga bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris, dan 

Indonesia, sekalipun tidak tertutup 

kemungkinan, bahasa-bahasa asing lain bisa 

diajarkan melalui metode bahasa rangkap lain.
37

 

Ada beragam kemampuan peserta didik 

terhadap tata bahasa, termasuk perbedaan 

kemampuan penerimaan mereka terhadap materi 

yang diajarkan. Kita akan mendapati peserta 

didik yang sudah menguasai tata bahasa tertentu, 

ada juga peserta didik yang baru beberapa 

gramatikalnya saja yang sudah bisa dipahami. 

Bahkan, ada juga yang sama sekali belum 

paham tentang tatabahasa tertentu. Tipe ketiga 

ini biasanya bagi peserta didik pemula. Secara 

faktual, dalam sebuah lembaga pendidikan akan 

berkumpul dan menjadi satu ruangan semua tipe 

peserta didik tersebut, baik di lembaga-lembaga 

kursus bahasa, di sekolah-sekolah maupun 

                                                           
37

 Ibid, 7. 



49 
 

 

perguruan tinggi, semua berkumpul dengan 

tingkat kemampuan yang berbeda-beda.
38

 

 Di dalam kehidupan bermasyarakat, 

sebenarnya manusia dapat juga menggunakan 

alat komunkasi lain, selain bahasa. Namun, 

tampaknya bahasa merupakan alat komunikasi 

yang paling baik, paling sempurna, 

dibandingkan dengan alat-alat komunikasi yang 

lain, termasuk juga alat komunikasi yang 

digunakan para hewan.  

 

3. Kemampuan Berbahasa 

a. Pengertian Kemampuan berbahasa 

Kemampuan berbahasa merupakan 

persyaratan untuk memenuhi salah satu 

kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. 

Kemampuan ini terbentuk melalui proses 

pemerolehan sejak dini. Dengan menguasai 

bahasa sebagai salah satu alat komunikasi, anak 

akan belajar untuk dapat saling berhubungan, 

saling berbagi pengalaman, saling belajar dari 

                                                           
38
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yang lain, dan meningkatkan kemampuan 

intelektual.
39

  

Peningkatan adalah proses, cara, 

perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan 

lain sebagainya). Kemampuan adalah 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita 

berusaha. Bahasa merupakan sistem lambang 

bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh 

anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi dan mengidentifikasi diri. 

Meningkatkan kemampuan berbahasa anak 

adalah meningatkan kecakapan anak 

mengeluarkan bunyi yang dihasilkan oleh alat 

ucap dalam mengemukakan keinginan, pikiran, 

serta sikap untuk berhubungan atau berinteraksi 

dengan orang lain. 

b. Faktor- faktor Yang Memengaruhi Kemampuan 

Berbahasa 

Beberapa hal yang penting dalam belajar 

berbahasa, menurut Hurlock adalah persiapan 

fisik untuk berbicara, kesiapan mental untuk 
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berbicara, model yang baik untuk ditiru, 

kesempatan untuk berpraktek, motivasi, 

bimbingan. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan berbahasa anak menurut Hurlock, 

yaitu kesehatan, kecerdasan, keadaan sosial, jenis 

kelamin, keinginan berkomunikasi, dorongan, 

ukuran keluarga, kelahiran kembar, hubungan 

dengan teman sebaya, kepribadian, metode 

pembelajaran.
40

  

Kesehatan hal yang paling utama dalam 

membetuk fisik yang kuat untuk berpikir akan 

mempengaruhi kecerdasan anak tersebut. 

Keadaan  lingkungan yang mendukung 

terjadinya sosialisasi memudahkan  

mengembangkan kemampuan berbahasa. 

Pandangan seorang anak dalam berbaur dengan 

lawan jenis memiliki banyak arti teman yang 

membantunya dan ada yang menganggap itu 

suatu yang dapat mengganggunya. Sebab, mental 

untuk membaur dengan yang lain masih belum 

                                                           
40
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terbentuk. Ada  beberapa hal yang membuat anak 

tersebut mampu menggunakan bahasa dengan 

baik dan keterampilan dalam mengolahnya di 

pengaruhi oleh faktor motivasi, kemauan belajar 

dan kepribadian baik untuk memudahkan proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan sistem komunikasi yang 

dikemukakan dalam pendidikan bahasa, ada 

empat kemampuan bahasa pokok yang harus 

dibina dan dikembangkan, yaitu menyimak 

(mendengarkan), berbicara, membaca, dan 

menulis.
41

 Salah satu cara untuk menguasai 

bahasa pokok yang perlu di perhatikan yaitu  

dengan belajar secara terus menerus dan 

konsisten. 

Pertama, kemampuan menyimak untuk 

dapat memaknai dan mengatakan kembali bahasa 

lisan, maka pengajaran mendengar perlu 

diintensifkan. Salah satu segi dari pengajaran 

mendengar adalah pengajaran melakukan 

perintah dengan bahasa lisan kemampuan atau 

                                                           
41
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keterampilan menangkap dan memproduksikan 

bahasa yang diperoleh dengan mendengarkan 

bacaan, juga merupakan aspek pengajaran 

mendengar. Hasil pengajaran mendengar dapat 

juga dilihat dari keterampilan siswa melagukan 

kalimat, dan mengucapkan kata-kata yang 

tepat.
42

 

Kedua, kemampuan berbicara merupakan 

pengajaran bahasa yang pada umumnya 

ditujukan kepada keterampilan berbicara atau 

keterampilan menggunakan bahasa lisan. 

Kemampuan berkomunikasi langsung dalam 

bentuk percakapan atau dialog sangat diharapkan 

agar dimiliki siswa. Latihan lagu kalimat dan 

pengucapan kata diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan berbahasa lisan. Latihan-latihan 

cakupan (diskusi, dialog) dan latihan-latihan 

membuat laporan lisan, dapat juga menambah 

keterampilan berbicara. Persoalan yang kurang 

penting yang sering dilakukan adalah melatih 
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keberanian berbicara. Selain bergantung pada 

sikap guru, tugas-tugas yang diberikan kepada 

siswa untuk melakukan komunikasi dengan 

orang lain  (selain guru kelas) dapat juga 

menimbulkan keberanian berbicara.
43

 

Ketiga, kemampuan membaca adalah 

satu dari empat kemampuan pokok dan 

merupakan satu bagian atau komponen dari 

komunikasi tulis. Dalam komunikasi tulisan, 

lambang-lambang bunyi bahasa di ubah menjadi 

lambang tulisan atau huruf. Dalam hal ini, huruf-

huruf menunjukkan alphabet latin. Dapat 

dipahami bahwa pada tingkat membaca 

permulaan, proses pengubahan inilah yang 

terutama dibina dan dikuasai. Hal ini terutama 

dilakukan pada masa anak-anak, khususnya pada 

tahun permulaan di sekolah.  Sebagian besar dari 

kegiatan-kegiatan dalam membaca adalah 

kegiatan berpikir atau penalaran termasuk 

ingatan. Dengan kegiatan penalaran, diharapkan 

membaca dapat menemukan dan memahami 
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informasi yang dikomunikasikan oleh pengarang 

melalui karangan yang bersangkutan. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa dalam 

membaca, pembaca dapat memperoleh dua jenis 

pengetahuan, yaitu informasi baru dari bacaan 

dan cara-cara penyajian pikiran dalam karangan. 

Jadi, selain memperkaya pengetahuan membaca 

lanjut juga meningkatkan gaya nalar. Seterusnya, 

pengetahuan kedua tersebut dapat pula membina 

dan meningkatkan kemampuan mengarang 

dalam diri pembaca. Faktor kognitif tersebut 

inilah yang menjadi alasan untuk mengatakan 

bahwa membaca dan mengarang berkaitan erat, 

walaupun keduanya merupakan kemampuan-

kemampuan bahasa yang sangat berbeda
44

 

Keempat, kemampuan menulis. Yang 

dimaksud dengan kemampuan menulis adalah 

terampil membuat huruf-huruf (besar maupun 

kecil) dengan menyalin atau meniru tulisan-

tulisan dalam struktur kalimat. Kemampuan 

menulis seperti ini bisa disebut kemampuan 

                                                           
44

 DP. Tampubolon, Kemampuan Membaca Teknik Membaca 
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menulis teknis (teknik). Kemampuan menulis 

yang lebih penting adalah kemampuan menulis 

berdasarkan pengertian komposisi atau 

kemampuan merangkai bahasa atau mengarang.
45

 

Kegiatan belajar yang mencakup kegiatan 

menulis adalah sebagai berikut .
46

 

1) Menyalin 

Kegiatan menyalin adalah kegiatan 

yang ditunjukkan kepada ketrampilan 

menulis. Pelajaran menulis permulaan dapat 

dimulai dengan kegiatan menyalin, meniru 

membuat tulisan yang tertulisdi papan tulis 

atau dari buku. Belajar menulis dengan cara 

menyalin ini pertama kali bertujuan supaya: 

siswa dapat membuat huruf-huruf yang sama 

dengan yang disalin, atau hampir menyerupai 

bentuk huruf yang disalin.  

2) Mengarang  

Mengarang berarti merangkai atau 

menyusun pikiran dalam bahasa tulis. Dapat 

                                                           
45
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pula diterangkan bahwa mengarang adalah 

menuliskan hasil pikiran mengenai, 

mendengar, dilihat atau dialami.  

3) Dikte  

Pelajaran dikte juga termasuk 

kegiatan menulis. Yang ditulis adalah bahasa 

lisan yang diucapkan oleh guru. Oleh karena 

itu, dikte termasuk kegiatan mendengar.  

c. Konsep Dasar Prinsip Pembelajaran Bahasa 

Keberhasilan pembelajaran bahasa akan 

sangat bergantung pada bagaimana seorang guru 

mengemas kegiatan belajar mengajar menjadi 

meneyenangkan, bermakna dan mampu 

mengembangkan potensi muridnya, yang 

dicerminkan dari ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. Sejalan 

dengan kenyataan tersebut, seorang guru harus 

dapat membuat perencanaan pembelajaran 

dengan matang. Selain itu, seorang guru 

hendaknya dapat memilih dan menggunakan 

pendekatan, metode, ataupun teknik yang tepat. 

Guna dapat menyusun perencanaan 

pembelajaran yang baik, seorang guru harus 
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memahami prinsip-prinsip pemahaman yang 

baik. Hal ini dikarenakan dengan memahami 

prinsip pembelajaran, seorang guru harus dapat 

bertindak dalam arti melakukan pembelajaran 

sesuai dengan pokok dan kaidah yang berlaku. 

Tuntutan ini berlaku pula bagi guru bahsa dan 

sastra Indonesia. Guna dapat menjadi guru 

bahasa yang andal, penguasaan atas prinsip-

prinsip pembelajaran bahsa menjadi sebuah 

keharusan. Prinsip pembelajaran bahasa 

merupakan teori-teori dasar yang melandasi 

terlaksananya proses pembelajaran bahasa.
47

 

1) Konsep Dasar Pembelajaran Menyimak 

Menyimak merupakan salah satu 

ketrampilan berbahasa yang bersifat reseptif 

dan apresiatif. Reseptif berati bahwa dalam 

menyimak pelibat harus mampu memahami 

apa yang terkandung dalam bahasa simaan. 

Bersifat apresiatif artinya bahwa menyimak 

menuntut pelibat untuk tidak hanya 

memahami pesan apa yang terkandung dalam 
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bahan simaan, tetapi lebih jauh 

memberanikan respon atas bahan simak 

tersebut. Bertemali dengan kedua sifat ini, 

menyimak dapat diartikan sebagai kegiatan 

aktif yang dilakukan secara sungguh-sungguh 

untuk memahami pesan yang terkandung 

dalam bahan simaan yang diperdengarkan 

secara lisan.  

Berkenan dengan menyimak sebagai 

kegiatan aktif, terdapat minimalnya tiga 

istilah yang kadang dipertukarkan 

penggunaanya. Ketiga istilah tersebut adalah 

mendengar, mendengarkan, dan menyimak. 

Mendengar adalah kegiatan menangkap bunyi 

bahasa yang dilakukan tanpa sengaja. 

Mendengarkan adalah kegiatan yang 

dilakukan secara sengaja untuk menangkap 

bunyi bahasa walaupun belum berorientasi 

pada pembentukan pemahaman atas pesan 

yang terkandung dalam bunyi bahasa 

tersebut. Menyimak disisi lain merupakan 

kegiatan yang dilakukan secara sungguh-

sungguh untuk beroleh pesan, pengetahuan, 
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dan informasi yang terkandung dalam bunyi 

bahasa yang didengarkan dengan serius dan 

penuh perhatian. 

 Dengan demikian menyimak benar-

benar harus dilakukan secara aktif dan buka 

merupakan hal yang pasif. Melihat perbedaan 

istilah ini, menyimak merupakan kegiatan 

berbahasa yang melibatkan penggunaan indra 

pendengaran dan kognisi serta persepsi pada 

tahapan tertinggi disbanding mendengarkan 

dan mendengar.
48

 

2) Konsep Dasar Pembelajaran Berbicara 

Dalam pembelajaran bahasa, salah 

satu keterampilan yang harus dikuasai siswa 

adalah keterampilan berbicara. Keterampilan 

berbicara ini menempati kedudukan yang 

penting karena merupakan ciri kemampuan 

komunikatif siswa. Dengan kata lain, 

kemampuan berbicara tidak hanya berperan 

dalam pembelajaran bahasa tetapi berperan 

pula pembelajaran yang lain.hal ini 

merupakan salah satu indikator keberhasilan 
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siswa belajar adalah kemampuan 

mengungkapkan gagasannya secara lisan 

didalam kelas dalam satu lingkup mata 

pelajaran tertentu.  

Kemampuan berbahasa merupakan 

kemampuan berbicara mengemas ide dengan 

bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya 

dengan faktor bahasa, pembicara yang baik 

hendaknya menguasai benar seluruh tataran 

linguistik dari fenom hingga semantik 

pragmatik. Ia akan mengemas ide tersebut 

secara tepat makna dan tepat kondisi. Selain 

itu, kemampuan ini juga berhubungan dengan 

organ berbicara seseorang. Seorang 

pembicara yang mengalami kelainan dalam 

organ penghasil bunyinya akan mengalami 

hambata ketika berbicara. Misalnya seorang 

yang cadel akan kesulitan melafalkan huruf r, 

sehingga tuturan yang dihasilkan menjadi 

kurang sempurna.
49
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3) Konsep Dasar Pembelajaran Membaca 

Membacara secara sederhana 

dikatakan secara sederhana dikatakan sebagai 

proses menyembunyikan lambang bahasa 

tertulis. Dalam pengertian ini, membaca 

sering disebut sebagai membaca nyaring atau 

membaca permulaan. Membaca juga dapat 

dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan 

informasi yang terkandung dalam teks bacaan 

untuk beroleh pemahaman informasi yang 

terkandung dalam teks bacaan untuk beroleh 

pemahaman atas bacaan tersebut. Membaca 

jenis ini dapat dikatan sebagai membaca 

pemahaman. Membaca merupakan aktivitas 

yang dilakukan guna mengkrtisi isi bacaan, 

maka disebut membaca kritis. Selain ketiga 

definisi tersebut, membaca juga dikatakan 

sebagai proses memperoleh informasi sebagai 

bahan pengembangan produk kreatif 

pascabaca. 

Proses membaca merupakan seluruh 

aktivitas yang dilakukan pembaca untuk 

memperoleh informasi yang terkandung 
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dalam sebuah bahan bacaan. Produk 

membaca merupakan hasil dari proses 

membaca yakni pemahaman atas isi bacaan. 

Dengan demikian, hasil membaca ataupun 

hasil pembelajaran membaca pada dasarnya 

adalah pemahaman atas isi bacaan yang 

dibacanya melalui serangkaian proses 

membaca.  

Tujuan membaca adalah faktor 

penting yang harus dipertimbangkan untuk 

menentukan strategi baca. Seorang pembaca 

yang menginginkan memahami sebuah buku 

secara cepat dan cermat tentu ia dapat 

memilih strategi  membaca buku. Sebaliknya 

seorang yang hanya bertujuan memahami 

sebuah wacana pendek ia dapat memilih 

strategi membaca paragraf. 
50

 

4) Konsep Dasar Pembelajaran Menulis 

Menulis dapat diartikan sebagai 

proses menghasilkan lambang bunyi. Menulis 

pada dasarnya adalah proses untuk 

mengemukakan ide dan gagasan dalam 
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bahasa tulis. Menulis pada dasarnya adalah 

sebuah proses. Hal ini sesuai dengan 

kenyataan behwa produk menulis yang 

dihasilkan seorang penulis diproduksi melalui 

berbagai tahapan. Tahapan tersebut 

terbentang dari tahap pemerolehan ide, 

pengolahan ide hingga pemproduksian ide. 

Sejalan dengan hal tersebut, kemampuan 

menulis diawali oleh kemampuan seseorang 

nelatih daya tanggapannya terhadap sumber 

ide. 
51
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu tersebut secara holistik (utuh). Dalam hal 

ini, peneliti tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai suatu bagian dari suatu 

keutuhan.
52

 

Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa 

karakteristik, yaitu penelitian menggunakan latar alami 

(natural setting), manusia sebagai alat (instrumen), 

penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, 

analisis data secara induktif (analisis data kualitatif 

bersama dengan proses pengumpulan data), penelitian 

bersifat deskriptif (data yang diperoleh berupa kata-kata, 
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gambar, perilaku), mementingkan segi proses dari pada 

hasil, penelitian bersifat meneyeluruh, makna 

merupakan perhatian utama dalam penelitian.
53

  

Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif yang 

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis 

dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Peneliti akan mengamati perilaku atau sesuatu yang 

dilakukan oleh guru ekstrakurikuler multilingual  dan 

siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bahasa 

untuk membiasakan kemampuan berbahasa siswa dalam 

menjalankan ekstrakurikuler multilingual. Penelitian ini 

dimulai dari penyelidikan secara rinci sebuah setting 

penelitian, yaitu di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an. Di dalamnya mencakup latar belakang 

berdirinya madrasah, visi misi, pembelajaran dan cara 

memecahkan masalah yang dihadapinya.  

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai 

ekstrakurikuler multilingual di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an. Penelitian ini dilakukan secara 

intensif mengenai hal-hal yang melatarbelakangi 
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ekstrakurikuler multilingual yang ada di madrasah 

tersebut guna membiasakan kemampuan berbahasa 

siswa. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif ini berusaha berinteraksi 

dengan subjek penelitiannya secara alamiah, tidak 

menonjol, dengan cara yang tidak memaksa kehadiran 

peneliti di sini menggunakan peran sebagai pengamat 

yang berperan serta. Peneliti mengadakan pengamatan 

dan mendengarkan secara cermat sampai pada yang 

sekecil-kecilnya sekali pun.
54

 

Dalam penelitian yang berjudul Ekstrakurikuler 

Multilingual Sebagai Upaya Membiasakan Kemampuan 

Berbahasa di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

ini, peneliti hadir sebagai instrumen kunci, yang 

berpartisipasi penuh dalam pengumpulan data. Dalam 

hal ini, peneliti akan melakukan observasi, wawancara 

dan pendokumentasian.  

Di sini, peneliti akan melakukan wawancara 

dengan kepala madrasah dan guru ektrakurikuler 

multilingual, guna mencari tahu informasi tentang 
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ekstrakurikuler multilingual untuk membiasakan 

kemampuan berbahasa. Selain itu, peneliti yang akan 

mengamati semua kegiatan mengenai ekstrakurikuler 

multilingual. Di samping itu, peneliti juga akan 

mendokumentasikan data yang dapat menunjang 

penelitian yang sedang dilakukan. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an Gontor, Mlarak, Ponorogo. Madrasah 

tersebut merupakan sebuah lembaga formal yang 

mempunyai struktur kepengurusan dan administrasi 

sebagaimana layaknya sebuah Madrasah Ibtidaiyah 

lainnya, yang mempunyai kurikulum dan materi 

pelajarannya tidak keluar dari ruang lingkup agama 

Islam. Peneliti mengadakan penelitian di sini karena saat 

ini banyak siswa yang  kurang mampu dalam berbahasa. 

Selain itu, di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

siswa dianjurkan untuk bisa menguasai tiga bahasa. Di 

antarannya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 

bahasa Arab.  
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4. Data dan Sumber Data 

Sumber data dibedakan ada 2, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya 

dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.  

Data sekunder, yaitu  data yang tidak secara langsung 

diberikan kepada peneliti, misalnya melaui dokumen, 

buku-buku atau catatan arsip.
55

 

  Sumber data dalam peneliti, yaitu kepala 

sekolah, guru ekstrakurikuler, dan siswa sebagai sumber 

dan data utama adalah berupa kata-kata dan tindakan. 

Selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan 

hasil observasi. Sumber data dalam penelitian kualitatif 

disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.
56 

Sesuai 

dengan fokus penelitian, yang dijadikan sumber data 

adalah guru ekstrakurikuler bahasa. Sumber data tertulis 

adalah hasil dokumentasi atau foto adalah sebagai 

sumber data tambahan. 
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5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi observasi berperan serta (participant 

observasion), wawancara mendalam (indepth interview), 

dokumentasi dan dimengerti maknanya secara baik, 

apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui 

wawancara dan observasi.
57

 

Prosedur pengumpulan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

a. Teknik Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Maksud digunakan wawancara 

antara lain adalah (a) mengonstruksi mengenai 

orang, kejadian, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain; (b) merekonstruksi 

kebetulan-kebetulan demikian sebagai yang telah 

dialami masa lalu; (c) memproyeksikan kebetulan-

kebetulan sebagai yang telah diharapkan untuk 

dialami pada masa yang akan mendatang; (d) 

memverifikasi, mengubah, dan memperluas 

informasi yang diperoleh dari orang lain; (e) 
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memverifikasi, mengubah, dan memperluas 

kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota.
58

  

Di sini, peneliti akan melakukan tanya jawab 

secara intensif dengan kepala madrasah dan guru 

ekstrakurikuler multingual di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an. Peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dengan 

wawancara terstruktur, peneliti akan lebih mudah 

dalam melakukan wawancara. Sebab, peneliti telah 

merancang terlebih dahulu pertanyaan dan alternatif 

jawaban yang mungkin akan diutarakan oleh kepala 

madrasah. Dengan demikian, sebuah wawancara 

akan menghasilkan data yang diharapkan secara 

maksimal dan runtut. Dalam penelitian ini, peneliti 

juga menggunakan wawancara tidak terstruktur 

untuk menambah keakraban antara peneliti dan 

narasumber. Pertanyaan yang dilontarkan juga tidak 

terlalu berpatokan pada sebuah rencana yang telah 

tertulis, namun masih tetap bertanya seputar 
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ekstrakurikuler multilingual untuk membiasakan 

kemampuan berbahasa. 

Ada 3 informan dalam penelitian ini yang 

diambil secara purposive, yaitu sebagai berikut. 

1) Kepala Madrasah MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an. 

Wawancara dengan kepala MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an untuk mengetahui 

tujuan dilaksanakannya penelitian tentang 

ekstrakurikuler tiga bahasa (multilingual) 

2) Guru Ekstrakurikuler Multilingual 

Wawancara dengan guru ekstrakurikuler 

multilingual untuk mengetahui seberapa 

perkembangan peserta didik mengenai 

pembelajaran ekstrakurikuler tiga bahasa 

(multilingual) di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an. 

3) Siswa  

Wawancara dengan siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaann kegiatan 

ekstrakurikuler yang diajarkan. 

 



73 
 

 

b. Teknik Observasi  

Observasi adalah sebagai aktivitas untuk 

memperhatikan sesutu dengan menggunakan alat 

indra, yaitu melalui penglihatan, peraba, penciuman, 

dan pengecap.  Tujuan observasi adalah 

mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-

aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang 

terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat 

dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian 

yang dialami tersebut.
59

 Pada penelitian ini, 

observasi dilakukan dengan mengamati segala hal 

yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan, seperti mengamati perilaku siswa, kepala 

madarasah dan guru ekstrakurikuler multilingual. 

Peneliti juga tidak mengabaikan latar belakang 

madrasah dan kegiatan yang berada di dalamnya. 

Dalam penelitian ini,  pengamatan didasarkan 

atas pengalaman secara langsung terhadap objek 

yang diteliti. Pengamatan ini memungkinkan peneliti 

bisa melihat dan mengamati sendiri serta mencatat 
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perilaku, dan kejadian sebagaimana yang terjadi 

pada keadaan sebenarnya. Dengan demikian, bisa 

diperoleh hasil yang konkret dalam penelitian ini. 

Observasi dilakukan di sekolah pada saat 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung dan pada 

waktu istirahat.  

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan mengabadikan 

kegiatan di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

dengan foto-foto tentang program yang akan 

dilaksanakan oleh guru ekstrakurikuler multilingual 

dalam membiasakan kemampuan berbahasa. 

Rekaman juga merupakan pendokumentasian yang 

sangat dibutuhkan. Dalam proses wawancara, 

peneliti tidak akan mungkin mencatat dengan tangan 

atau sekadar mengingat apa saja yang diutarakan 

oleh informan. Namun, peneliti membutuhkan alat 

perekam sehingga dapat didengarkan kembali di 

rumah untuk  menghindari ketidakakuratan jawaban 

dikarenakan lupa.  

Teknik dokumentasi ini juga digunakan 

peneliti  untuk mengumpulkan  data terkait dengan 
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sejarah singkat berdirinya MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an, letak geografis, visi dan misi 

madrasah, tujuan madrasah, struktur madrasah, data 

guru dan data siswa, dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan ekstrakurikuler bahasa (multilingual) di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Dengan demikian, data mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.
60

 Teknik 

analisis data yang digunakan ini yang diberikan Miles 

dan Huberman, yaitu bahwa analisis data dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

pada setiap tahap penelitian hingga tuntas dan datanya 

sampai jenuh.
61

 

Adapun  langkah-langkah analisisnya adalah 

sebagai berikut. 
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a. Reduksi Data 

Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting,  membuat ketegori. Dengan demikian, data 

yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Analisis 

dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan 

yang akan digunakan untuk fokus penelitian. Hal ini 

didasari dari kurangnya siswa dalam berbahasa. 

Peneliti membuat proposal yang memfokuskan 

penelitian pada membiasakan kemampuan berbahasa 

dalam berbicara melalui ekstrakurikuler multilingual 

di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an. 

Semakin lama penelitian yang dilakukan, 

akan semakin banyak pula data yang diperoleh. 

Sebab itu, dalam tahap reduksi ini dipilah–pilah 

mana data yang dibutuhkan dan mana data yang 

kurang dibutuhkan. Misalkan di lapangan, peneliti 

memperoleh banyak data tentang kebijakan–

kebijakan yang dibuat kepala madrasah, namun 

fokus penelitian peneliti pada membiasakan 
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kemampuan berbahasa dalam berbicara melalui 

ekstrakurikuler multilingual. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data, yaitu menyajikan data ke 

dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian, 

bagan, grafik, matrik, network, dan card. Bila pola-

pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

selama penelitian, pola tersebut menjadi pola yang 

baku yang selanjutnya akan didisplaikan pada 

laporan akhir peneliti.
62

 

c. Penarikan Kesimpulan 

   Penarikan kesimpulan ini merupakan 

langkah terakhir dalam analisis data, yaitu penarikan 

kesimpulan sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti yang kuat terhadap data. 

Kesimpulan yang diharapkan adalah sebuah 

deskripsi yang berupa temuan baru atau yang 

sebelumnya bersifat remang-remang menjadi lebih 

jelas. 

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul 

Ekstrakurikuler Multilingual Sebagai Upaya 
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Membiasakan Kemampuan Berbahasa  di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an, diharapkan 

dapat menemukan inovasi-inovasi terbaru tentang 

ekstrakurikuler multilingual agar siswa lebih 

meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa. Di 

samping itu, inovasi-inovasi tersebut dapat 

diaplikasikan serta menjadi khasanah keilmuan baru 

bagi pada lembaga pendidikan lain. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data yang akan dilakukan pada 

penelitian ini adalah perpanjangan pengamatan. Peneliti 

kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan 

wawancara lagi. Dengan kegiatan ini, hubungan antara 

peneliti dan narasumber akan semakin menyatu dan data 

yang akan diperoleh akan semakin kredibel. Sebab, 

sebelum kehadiran peneliti masih dianggap orang asing, 

sehingga mungkin kepala madrasah dan guru 

ekstrakurikuler multilingual kurang terbuka atau masih 

sungkan dalam menjawab pertanyaan dari peneliti. 

Penelitian yang diperpanjang otomatis membuat 

peneliti semakin lama berada di lingkungan madrasah 

untuk sebanyak–banyaknya menggali data. Tujuannya 
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untuk membuat kepala madrasah atau guru 

ekstrakurikuler multilingual memberikan info dan data 

sebanyak–banyaknya tanpa ada yang ditutupi lagi. 

Sebab peneliti sudah dianggap sebagai anggota mereka. 

Dengan demikian, akan semakin optimal penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

8. Tahap-Tahap Penelitian 

Ada tiga tahap dalam penulisan laporan hasil 

penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut 

a) Tahap pra lapangan  

 Tahap pra lapangan ini meliputi menyusun 

rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan penelitian, dan menyangkut etika penelitian. 

b) Tahap pekerjaan lapangan 

 Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi 

memahami latar penelitian, dan mempersiapkan diri 

memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 
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c) Tahap analisis data  

   Tahap analisis data ini meliputi  konsep dasar 

analisis data, menentukan tema dan merumuskan 

hipotesis, dan menganalisis berdasarkan hipotesis.
63
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BAB IV 

TEMUAN DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an 

Berdirinya MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an bermula karena adanya Pondok Modern 

Darussalam Gontor, yang didirikan pada tahun 1926. 

Lembaga yang pertama didirikan adalah Tarbiyatul 

Atfal (TA). Sepuluh tahun kemudian, tahun 1936 

didirikan (Kulliyatul Mu’allimin Al- Islamiyah) 

KMI. Sejak didirikannya KMI, lembaga TA 

diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat desa 

dengan tetap dalam pembinaan Kyai, Perkembangan 

selanjutnya, K.H. Imam Zarkasyi mendirikan 

beberapa musala dan masjid serta tempat belajar 

Alquran di sejumlah desa.  

Sepeninggal almarhum, pembinaan 

masyarakat dilanjutkan oleh putra beliau Dr. K.H. 

Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A. Hingga saat ini, 

upaya pembinaan masyarakat oleh Dr. K.H. 

Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A. telah dilakukan 

81 
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dengan mendirikan dan membina masjid dan musala, 

Pondok pesantren, SMP, MTs, SMA serta 

pembinaan kepala desa dan paguyuban warok 

sekabupaten Ponorogo. Selain itu, beliau juga 

membina pendidikan bagi anak-anak usia dini dan 

usia dasar. Langkah ini berdasarkan pada kenyataan 

bahwa pendidikan di usia dini dan dasar berperan 

penting bagi tumbuh kembangnya mental dan 

karakter seseorang di masa depan. Untuk 

mewujudkan inisiatif tersebut, Dr.KH. Abdullah 

Syukri Zarkasyi, M.A beserta ibu mendirikan pusat 

kegiatan pendidikan dan dakwah kemasyarakatan 

yang bernama Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

pada tahun  2007. Lembaga ini telah tercatat akta 

notaris Setya Budhi, S.H no. 80 tahun 2009.  

Saat ini, Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an menaungi 303 Taman Pendidikan Alquran 

(TPA) di Kabupaten Ponorogo dan 39 play group 

dan Taman Kanak-kanak serta satu Madrasah 

Ibtidaiyah di berbagai daerah di Indonesia. Selain 

itu, Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an juga 

menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk 

guru PGTKMI, dan sedang menyiapkan program 
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Tahfidz Alquran (menghafal Alquran).  MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an berdiri pada 

tahun 2011 dengan jumlah santri perdana 30 santri 

dengan 2 lokal kelas dan 4 orang tenaga pendidik 

serta 2 orang tenaga kependidikan. Saat ini, MI 

Pesantren Anak Sholeh  Baitul Qur’an Gontor sudah 

memiliki 333 santri dengan 32 tenaga pendidik dan 3 

orang tenaga kependidikan. 

 

2. Letak Geografis MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an 

Secara geografis MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an Gontor terletak di Kota Ponorogo 

bagian Selatan dan memiliki jalur akses yang mudah 

untuk dilalui kendaraan. Lokasi MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor terletak di kawasan 

pedesaan namun mudah dijangkau, baik oleh 

kendaraan umum maupun pribadi. Kantor pusat MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an ini di Jl. 

Jakarta Gontor, Mlarak, Ponorogo terletak di 1 km 

dari pondok modern Darusalam Gontor, sedangkan 

Kampus 2 terletak di Jl. Kumojoyo Sudimoro, 

Bajang, Mlarak, Ponorogo. 
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3. Visi, Misi dan Tujuan MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

memiliki visi, misi dan tujuan yang akan dicapai. 

Berikut ini visi, misi, dan tujuannya. 

a. Visi Madrasah 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

memiliki visi, yaitu menjadi madrasah ibtidaiyah 

yang unggulan dalam pendidikan dasar, 

pengajaran Alquran dan Hadist, berjiwa 

pesantren, bernafas gontori berdiri di atas dan 

untuk semua golongan. 

b. Misi Madrasah 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

mempunyai misi sebagai berikut. 

1) menyiapkan generasi yang unggul dan 

berkualitas menuju terbentuknya khoiru 

ummah,  

2) menyiapkan mukmin muslim yang berbudi 

tinggi, berbadan sehat dan mempunyai 

pengetahuan dasar Islami yang mantap serta 

berkhidmat kepada masyarakat, 
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3) mempersiapkan warga negara yang 

berkepribadian, beriman, dan bertakwa 

kepada allah Swt. 

c. Tujuan Madrasah 

Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an adalah menghasilkan 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah Swt. dan berakhlakul karimah, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan 

rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri 

serta tanggung jawab kemasyarakatan, 

kebangsaan, dan lingkungan. 

Secara khusus, Madrasah Ibtidaiyah 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an sebagai 

pendidikan dasar bertujuan:  

1) menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah Swt.; 

2) menumbuhkan sikap beretika (sopan santun 

dan beradab); 

3) menumbuhkan penalaran yang baik (mau 

belajar, ingin tahu, senang membaca, 

memiliki inovasi, berinisiatif dan 

bertanggung jawab); 
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4) menghasilkan lulusan yang dapat 

melanjutkan ke SLTP favorit/unggulan;  

5) menumbuh kembangkan kemampuan 

berkomunikasi dengan berbagai bahasa 

(Indonesia, Arab, dan Inggris);  

6) menghasilkan lulusan pendidikan di bidang 

pengetahuan agama Islam berakhlak, 

memiliki kemandirian, disiplin, dan memiliki 

semangat kebangsaan;  

7) menghasilkan lulusan pendidikan yang 

memiliki keunggulan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi(IPTEK). 

 

4. Struktur Organisasi MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an  

Untuk menjalin kerja sama yang baik dalam 

menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan 

pendidikan di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an Gontor, dibutuhkan struktur organisasi yang 

nantinya memiliki fungsi dan peran masing-masing. 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat 

penting keberadaannya, dengan melihat dan 

membaca struktur seseorang akan dengan mudah 
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mengetahui jumlah personal yang menduduki 

jabatan tertentu dalam lembaga tersebut. Selain itu, 

pihak sekolah juga akan lebih mudah melaksanakan 

program yang telah direncanakan, mekanisme kerja, 

tanggung jawab dan tugas dapat berjalan dengan 

mudah karena dalam struktur organisasi biasanya 

ditampilkan garis komando (instruksi) dan garis 

koordinasi antar posisi.  

Kemudian, kedudukan dan posisi masing-

masing jabatan dalam struktur lembaga MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an ditunjukkan dalam 

struktur organisasi yang jelas. Sebagaimana terlihat 

pada lampiran, struktur  MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an terdiri atas Kepala Madrasah, pendidik 

dan peserta didik. Hal ini terlihat pada bagan struktur 

berikut ini. 
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( Gambar 4.1) 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Penerapan ekstrakurikuler multilingual di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

 Kegiatan ekstrakurikuler adalah wahana 

pengembangan pribadi peserta didik melalui 

berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung dengan 

materi kurikulum, sebagai bagian terpisah dari 

tujuan kelembagaan maupun luar lembaga. Kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di 

luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur 

sekolah yang dilakukan, baik di sekolah maupun di 
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luar sekolah. Tujuannya untuk memperluas 

pengetahuan siswa, mengenai hubungan antara 

berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan 

minat serta melengkapi upaya pembinaan manusia 

Indonesia seutuhnya. Ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang baik dan penting karena memberikan 

nilai tambah bagi siswa dan dapat menjadi barometer 

perkembangan atau kemajuan sekolah yang sering  

diamati oleh orang tua siswa dan masyarakat. 

Dengan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, 

diharapkan suasana sekolah semakin lebih hidup.\ 

Hasil  penelitian di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an dalam ekstrakurikuler 

multilingual sudah baik akan tetapi perlu 

ditingkatkan lagi perhatian guru terhadap siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai 

dengan  pernyataan Bapak Tulus Setiyono, S.Pd.I.  

Kepala MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

sebagai berikut ini. 

“Managemen ekstrakurikuler di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

alhamdulillah sudah baik dari pada tahun 

sebelumnya. Karena dalam pembelajaran 

guru harus memahami betul terkait apa 
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yang akan diajarkan. Dengan 

pembelajaran yang sudah disusun, maka 

guru akan lebih mudah untuk 

mengajarkan, bahkan siswa akan lebih 

mudah menangkap apa yang sudah 

diterangkan oleh guru. Guru MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

setiap selesai mengajar biasanya ada 

evaluasi dalam perihal pembelajaran 

peserta didik di kelas. Guru-guru 

menengahi dan saling memberi masukkan 

dan ide-ide menarik seputar cara 

mengajar. Dan saya harapkan guru-guru 

lebih menambah perhatiannya kepada 

setiap siswa agar dapat memantau 

perkembangan peserta didik.”
64

 

 

Menurut peneliti, pada saat penelitian di 

madrasah, guru mengadakan evaluasi setelah 

pembelajaran dilakukan, yaitu mengevaluasi 

kegiatan yang sudah berlangsung. Seperti halnya 

dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut ada beberapa 

kekurangan  dalam pembelajaran. Beberapa 

kekurangan tersebut di antaranya  pada saat kegiatan 

berlangsung, guru mengalami kesulitan untuk 

menguasai kelas karena siswa ramai sendiri, tidak 

mendengarkan dan bermain sendiri. Dalam hal ini, 
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tugas guru ialah mengevaluasi kegiatan agar 

kegiatan selanjutnya, siswa bisa belajar dengan 

terstruktur dan guru dapat mengoptimalkan 

pembelajaran dalam ekstrakurikuler selanjutnya. 

Adapun setiap kegiatan pasti ada tujuan agar 

tercapai suatu tujuan yang sesuai dengan harapan. 

Tujuan diadakan ekstrakurikuler multilingual di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an diungkapkan 

Bapak Tulus Setiyono, S.Pd.I. Kepala MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an berikut ini. 

“Untuk tujuan diadakan kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual di Mi Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an dilaksanakan 

karena guru dan juga orang tua merasa 

bahwa murid belum begitu menguasai bahasa 

asing di antarannya bahasa Inggris dan 

bahasa Arab. Karena di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an diwajibkan untuk 

semua murid dapat menguasai tiga bahasa, 

yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 

bahasa Arab. Maka dari itu, guru sepakat 

untuk mengadakan ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an. Untuk mengembangkan bakat 

minat siswa, guru mengutamakan siswa agar 

menguasai terlebih dahulu kosakata. Dalam 

pembelajaran di kelas, biasanya guru 

memberikan rangsangan terhadap siswa 

seperti melafal maupun mengartikan. 
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Kemudian, guru melatih siswa untuk 

melafalkan perkata atau juga memahami 

intonasi ketika berkomunikasi. Selain itu, 

guru juga memberikan kegiatan yang 

diharuskan siswa untuk berpatisipasi seperti 

muhadoroh, diharapkan siswa agar lebih 

percaya diri dan cepat memahami arti 

maupun kata-kata yang sulit dipahami.”
65

 

 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler multilingual 

di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an, untuk 

menentukan koordinator dan guru yang mengajar, 

ada prosedur yang berlaku. Guru yang mengampu 

ekstrakurikuler bahasa merupakan santri yang 

diambil dari pondok Gontor Ponorogo.  Hal ini 

diungkapkan Bapak Muhammad Ridwan Noor, guru 

ekstrakurikuler multilingual di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an berikut ini. 

“Dalam menentukan guru ekstrakurikuler 

bahasa di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an, dari pihak sekolah mengambil guru 

dari santri Gontor sendiri karena menurut 

pihak sekolah anak Gontor sudah mahir 

berbahasa. Akan tetapi, tidak sembarangan 

mengambil santri untuk dijadikan guru 

sebagai pengajar ekstrakurikuler bahasa, 

dalam kegiatan ini tentunya harus ada proses 
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yang cukup panjang. Diantaranya adanya 

blangko penilaian yang berisi mengenai 

bakat apa yang dia punya . Contohkanlah 

ustad ridwan mempunyai bakat pada bidang 

berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Dengan 

cara tersebut maka dari pihak sekolah akan 

memilih siapa yang pantas mengajar bagian 

ekstrakurikuler bahasa di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an. Dengan adanya proses 

tersebut maka akan memperoleh guru yang 

baik dan benar dengan  cara pengajaran yang 

efektif maka akan terwujud tujuan 

pembelajaran.”
66

 

  

Dalam wawancara di atas dapat dijelaskan 

bahwa penanggungjawab ekstrakurikuler 

multilingual Bapak Ridwan Noor sebelumnya adalah 

alumni santri Gontor. Beliau diamanahi untuk 

mengajar di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an. Bapak Ridwan mengampu dalam kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual. 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

memiliki bermacam-macam ekstrakurikuler. Hal ini 

diungkapkan Bapak Tulus Setiyono, S.Pd.I., Kepala 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an berikut ini. 
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“ Ada banyak sekali ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an di antaranya ekstrakurikuler 

multilingual, ekstrakurikuler tari, 

ekstraakurikuler pencak silat, drumband, 

ekstrakurikuler sepak bola, ekstrakurikuler 

pramuka dan lail-lain.”
67

 

 

Banyak pilihan ekstrakurikuler yang ada di 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an. Akan 

tetapi, guru tidak kekurangan akal untuk menentukan 

anak tersebut masuk dalam ekstrakurikuler yang 

mereka sukai, karena ekstrakurikuler ini diwajibkan 

untuk setiap siswa. Dari sekian banyak 

ekstrakurikuler yang diwajibkan, anak harus memilih 

satu ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan 

minat siswa. Hal ini juga diungkapkan Bapak 

Muhammad Ridwan Noor, berikut ini. 

“ Untuk mengetahui bagaimana siswa 

memilih ekstrakurikuler itu tergantung sesuai 

pilihan awal masuk daftar ulang kelas dua 

sesuai bakat dan minat siswa. Tentunya apa 

yang diinginkan siswa tersebut juga harus 

mendapat persetujuan dari orang tua.”
68
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Dalam penelitian ini, peneliti juga 

mewawancai beberapa siswa, yaitu siswa yang 

memiliki potensi, minat, dan bakat dalam berbahasa. 

Kemudian, ada juga yang memilih karena keinginan 

sendiri dengan alasan untuk menguasai tiga bahasa, 

serta adapula yang disuruh oleh orangtua. Semuanya 

harus mendapat persetujuan dari orang tua siswa. 

Dari sekian banyak siswa di MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an  yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual tidak banyak. 

Berikut ini pernyataan guru ekstrakurikuler 

multilingual Bapak Muhammad Ridwan Noor. 

“Adapun anak yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual sekitar 27 siswa 

dari banyaknya siswa kelas 2 sampai kelas 5. 

Adapun ruang yang digunakan dijadikan satu 

kelas agar lebih maksimal. Meskipun dalam 

ruangan sangat ramai tapi masih bisa 

dikondisikan dengan baik.”
69

 

 

Menurut peneliti, dari sekitar 333 siswa di 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kurang lebih 

sekitar 27 siswa. Dengan minimnya yang mengikuti 
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kegiatan ekstrakurikuler multilingual ini disebabkan 

kurangnya minat dan bakat siswa terkait dengan 

pelajaran bahasa. Karena kebanyakan berpikir bahwa 

pelajaran bahasa sudah dapat di temui ketika 

pelajaran di dalam kelas, sehingga siswa lebih 

mengutamakan apa yang belum ditemui ketika 

kegiatan di dalam kelas.  

a. Faktor-faktor pendukung dan penghambat 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an. 

Adapun faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dalam mengikuti ekstrakurikuler 

multilingual, dapat dilihat dari keberhasilan guru 

dalam mendidik siswa. Hal ini diungkapkan 

Bapak Muhammad Ridwan Noor, guru 

ekstrakurikuler multilingual MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an berikut ini. 

“Dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler multiligual di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an, 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual di sekolah 

tersebut tentunya harus didukung oleh 

beberapa faktor seperti ketersediaan alat 

dan fasilitas yang memadai, kecakapan 
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guru pembimbing ekstrakurikuler dalam 

memberikan materi maupun kemampuan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Peranan ekstrakurikuler di samping 

memperdalam dan memperluas 

pengetahuan siswa juga dapat 

membentuk upaya pembinaan, 

pemantapan, dan pembentukkan nilai-

nilai kepribadian para siswa. 

Ekstrakurikuler multilingual diarahkan 

untuk membina serta meningkatkan 

bakat, minat, dan keterampilan siswa 

dalam berbahasa. Kegiatan ini 

diharapkan dapat memunculkan siswa 

yang berprestasi, karena prestasi tidak 

diciptakan dalam waktu yang singkat. “
70

 

 

Untuk mencapai prestasi yang sangat 

memuaskan, tentunya didukung adanya program 

dan perencanaan. Agar kegiatan tersebut dapat 

berjalan dengan lancar dan  dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berbahasa. Hal ini 

diungkapkan bapak Muhammad Ridwan Noor 

berikut ini. 

“ Dalam proses belajar mengajar 

tentunya harus dimulai dengan sebuah 

perencanaan yang bertujuan agar tujuan 

yang ingin dicapai dapat terpenuhi, 
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begitu juga dengan siswa terhadap 

kemampuan berbahasa. Seorang guru 

sebelum ia mengajar atau sebelum 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ia 

harus merencanakan sesuatu agar dapat 

menarik dan mengesankan bagi anak, 

sehingga anak bersemangat dan 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan 

tersebut. Program perencanaan  kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual ini membuat 

mereka lebih percaya diri dalam 

berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. 

Dan juga dalam perencanaa terutama 

dalam kegiatan berpidato, dan disini juga 

ada outputnya dapat mengikuti lomba 

pidato dua bahasa ketika ada 

perlombaan.”
71

 

 

Dalam pencapaian sendiri pasti ada 

dorongan dan motivasi dari banyak pihak. 

Misalnya, faktor pendukung dari orang tua, 

kepala madrasah, dan guru ekstrakurikuler 

multilingual. Hal ini diungkapkan Bapak Tulus 

Setiyono, S.Pd. kepala MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an berikut ini. 

“Tentunya dalam pencapaian peserta 

didik dalam meningkatkan kemampuan 

berbahasa pada kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual memilih bunyi-bunyi bahasa 
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(berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada) 

secara tepat serta memformulasikannya 

secara tepat pula guna menyampaikan 

pikiran, perasaan, gagasan, fakta, 

perbuatan, dalam suatu konteks 

komunikasi. Kemudian dapat dilihat 

bahwa siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler lebih mampu dalam 

berbahasa dibandingkan dengan teman 

yang tidak mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual tersebut.” 
72

 

 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menemukan bahwa cara mengajarkan guru 

kepada siswa seperti mengenalkan kosakata, 

mufrodat atau vocabulary dan dihafalkan 

perkata. Hal ini diungkapkan Aura Putri Kirana 

siswa kelas empat.  

“Benar mbak, dalam kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual guru 

mengajarkan kosakata baru dalam tiga 

bahasa.
73

 

 

Kegiatan ekstrakurikuler multilingual 

dapat meningkatkan kemampuan berbahasa. Hal 

ini diungkapkan Haris Fahman Naja siswa kelas 
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dua yang menyatakan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual mempermudah 

dalam menghafal kosa kata dan memahami kata 

dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab yang 

belum saya kuasai.  

“Menurut saya, saya lebih mudah untuk 

menghafal kosa kata serta mudah dalam  

bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan 

tentunya saya juga lebih memahami 

terkait apa yang dulunya belum saya 

ketahui.”
74

 

 

Kemudian,  menurut Hafiz Fahman 

Arrayan bahwa setelah mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual lebih mampu 

menulis Arab, maupun Inggris dengan baik dan 

benar, hal ini diungkapkan sebagai berikut. 

“Kalau saya bersyukur setelah mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual ini 

saya makin suka. Dengan bahasa yang 

dulunya saya susah dalam memahami 

bahasa sekarang saya mempu menulis 

maupun melafalkan bahasa dengan baik 

dengan bahasa Indonesia, Bahasa Arab, 

dan bahasa Inggris.”
75
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Selain faktor pendukung, ada beberapa 

faktor penghambat. Adapun faktor-faktor 

penghambat kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual yang menyebabkan menjadikan 

kegiatan belajar mengajar kurang efektif 

diungkapkan oleh Bapak Muhammad Ridwan 

Noor berikut ini. 

“Biasanya ada anak yang suka main sendiri, 

susah diatur itu menjadi salah satu  faktor 

penghambat karena akan mengganggu temannya 

yang ingin serius dalam belajar. Akan tetapi, 

tergantung gurunya dalam mengajarkan atau 

mendidik siswanya saat kegiatan dimulai, kalau 

biasanya guru memberikan game ketika anak 

susah di kondisikan. Seperti satu kelas di jadikan 

menjadi beberapa kelompok, apabila satu 

kelompok kalah maka satu kelompok akan kena 

hukuman.”
76

 

Dalam ekstrakurikuler multilingual, 

pelaksanaannya dilakukan pada saat siang hari 

dan menyebabkan kurangnya konsentrasi siswa. 

sehingga siswa merasakan capek dan lapar yang 
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akan mengurangi rasa semangat dan 

mengakibatkan kegiatan tidak maksimal. 

Kemungkinan juga faktor kurangya 

pendampingan guru saat pembelajaran. 

Pada saat pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler berlangsung, mungkin guru juga 

menemukan hambatan seperti anak sulit diatur, 

bertengkar dan juga ngantuk. Hal ini 

diungkapkan ibu Puput Nurmasanti. S.Pd. 

berikut ini. 

 “Ada mbak namanya juga anak-anak 

terkadang apabila ada pergesekan 

menjadikan pertengkaran, akan tetapi 

pertengkaran masih dalam batas wajar. 

Tidak sampai menggunakan fisik, setelah 

itu biasanya kembali baikan lagi dan 

anak-anak terkadang lebih suka bermain 

sendiri, dan kadang juga siswa 

mengantuk mungkin semua itu faktor 

usia ketika diajak serius ya lumayan 

sulit. Selain itu faktor jam siang dan 

mungkin juga karena faktor bawaan yaitu 

manja.
77

 

 

Menurut peneliti, pada saat kegiatan 

dimulai, siswa lebih suka bermain sendiri, 
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mengantuk, dan banyak yang tidak 

mendengarkan ketika guru saat menerangkan. 

Bahkan guru harus mengulang-ulang kata agar 

anak mampu merespon materi. Faktor 

penghambat yang lain adalah faktor waktu 

kegiatannya, yaitu dilaksanakan siang hari 

seusai jam sekolah berakhir. Dengan demikian, 

bisa dikatakan bahwa faktor penghambat ini 

adalah faktor kelelahan.  Selain faktor tersebut, 

faktor bawaan dari dalam siswa itu sendiri 

seperti sifat malas dan manja bisa menjadi 

penyebabnya. 

b. Sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an. 

Sarana dan prasarana akan memperlancar 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual dengan 

baik dan terstruktur. Maka dari itu, hal tersebut  

sangat diperlukan. Sarana adalah sesuatu yang 

dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah 
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segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses.
78

 

Sarana dan prasarana yang ada di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an digunakan 

untuk memudahkan dan meningkatkan kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual menjadi lebih 

terstruktur. Hal ini diungkapkan Bapak 

Muhammad Ridwan Noor berikut ini. 

“Sarana dan prasarana sebagai penunjang 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual 

berperan penting. Tanpa didukung oleh 

sarana dan prasarana maka kegiatan 

belajar mengajar tidak akan maksimal. 

Dari ruang kelas berpindah pindah 

karena di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an ada dua kampus untuk 

yang kampus satu biasanya digunakan 

untuk acara kelas 6 terutama gedung 

yang biasanya digunakan untuk kegiatan 

ekstrakurikuler. Kadang juga dalam 

menggunakan gedung tersebut secara 

mendadak maka akan menghambat.”
79

 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti, sarana 

dan prasana dalam kegiatan ekstrakurikuler 
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seperti guru, media pembelajarannya sudah 

memadai akan tetapi dalam penataan ruang 

masih kurang kondusif. Hal ini dikarenakan 

ruang masih berpindah-pindah dari kampus satu 

ke kampus dua. Seringnya perberpindahan ruang 

kegiatan ini disebabkan gedung yang biasanya 

digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual, dipakai untuk acara yang 

mendadak seperti acara persiapan wisuda kelas 

enam.  

Dengan demikian, di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an agar kegiatan 

ekstrakurikuler berjalan dengan terstruktur dan 

baik diperlukan sarana dan prasarana yang 

memadai seperti yang diungkapkan ibu Puput 

Nurmasanti. S.Pd. berikut ini. 

“Dengan adanya sarana dan prasarana 

akan mempermudah guru dalam kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual, dengan 

demikian di madrasah memfasilitasi 

terkait kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

seperti gedung, ruang kelas, papan tulis, 

dan juga bangku untuk belajar.
80
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c. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an 

Bapak Ridwan Noor mengungkapkan 

bahwa terdapat manajemen pengelolaan 

pelaksanaan kegiatan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaaan, monitoring, dan evaluasi seperti 

kutipan berikut ini. 

“Dengan adanya pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual tentunya 

adanya kegiatan yang dilaksanakan. 

Dalam  pelaksanaan ada 4 hal yang harus 

di kuasai yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

dan juga tindak lanjut hasil penelitian. 

Adapun dalam hal perencanaan 

ekstrakurikuler multilingual mencakup 

materi yang diajarkan kepada siswa, 

peralatan dan bahan yang dibutuhkan. 

Kemudian dalam pelaksanaannya sendiri 

meliputi kegiatan awal, yang berisi 

pembukaan dari guru ekstrakurikuler 

multilingual, kegiatan inti yaitu 

pelaksanaan atau proses berlangsungnya 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual dan 

kegiatan akhir yaitu penutup dari guru 

ekstrakurikuler multilingual.”
81
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Dalam kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual, manajemen pengelolaan 

pelaksanaan kegiatan yang pertama, yaitu 

perencanaan. Guru sudah menyiapkan materi 

yang akan disampaikan sebelum kegiatan 

dilaksanakan. Pelaksanaan, yaitu guru 

melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

materi. Monitoring, yaitu memantau proses 

kegiatan yang dilakukan siswa dan 

mengevaluasi kegiatan yang dilakukan hari ini.
82

 

Selain itu, di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an dalam mengatur  kegiatan 

ekstrakurikuler, guru harus membuat jadwal 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual untuk 

mengatur lancarnya kegiatan.
83

 Dengan jadwal 

kegiatan, guru dapat menyesuaikan terkait 

dengan  materi yang digunakan dan akan 

disampaikan secara tersusun dan sistematis. Hal 

ini diungkapkan Bapak Muhammad Ridwan 

Noor, guru ekstrakurikuler multilingual MI 
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Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an berikut 

ini. 

“Untuk jadwal ekstrakurikuler seminggu 

diadakan dua kali pertemuan, yaitu hari 

Kamis sama hari Sabtu. Untuk 

pelaksanaan hari Kamis dimulai pukul 

13.30 sampai dengan pukul 15.30 sore. 

Sedangkan hari Sabtu laksanakan pada 

pukul 07.30 sampai dengan pukul 09.00. 

“
84

 

 

Kegiatan ekstrakurikuler multilingual ini 

dapat mengembangkan minat bakat dan potensi 

siswa dalam mempelajari ekstrakurikuler tiga 

bahasa. Diungkapkan juga oleh Bapak 

Muhammad Ridwan Noor, guru ekstakurikuler 

multilingual mengenai penerapan 

ekstrakurikuler multilingual di MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an berikut ini. 

“Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat dan 

minat mereka melalui kegiatan yang 

secara khusus diselenggarakan oleh guru 

ekstrakurikuler yang berkemampuan dan 
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berkewenangan di sekolah/madrasah.  

Adapun pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual seperti 

berikut. Kegiatan ekstrakurikuler yang 

bersifat rutin setiap hari Kamis dan 

Sabtu, serta merta dan keteladanan 

dilaksanakan secara langsung oleh guru, 

konselor dan tenaga kependidikan di 

madrasah, dan kegiatan ekstrakurikuler 

yang terprogram dilaksanakan sesuai 

dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, 

waktu, tempat dan pelaksana 

sebagaimana telah direncanakan.”
85

 

 

Dalam wawancara di atas guru, 

menjelaskan bahwa ekstrakurikuler multilingual 

dapat menggali minat, bakat dan potensi siswa 

dalam berbahasa. Dengan demikian, 

ekstrakurikuler multilingual dapat dijadikan 

sebuah wadah bagi siswa untuk 

mengembangkan bahasa siswa dengan berbagai 

kemampuan individu  masing-masing. 

Kemudian, kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual dapat menggali bakat, minat, dan 

potensi siswa yang merupakan wadah untuk 

memfasilitasi siswa agar memahami dan 
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memepelajari bahasa secara baik dan benar. Hal 

ini diungkapkan Naura Alya Nurfaizah sebagai 

berikut. 

“menurut saya ekstrakurikuler 

multilingual dapat mengembangkan 

bakat, minat dan potensi saya, karena 

dengan belajar bahasa saya mampu 

mengetahui hal yang dulunya belum saya 

ketahui mungkin dalam mengartikan 

sebuah benda tertentu  entah dari bahasa 

Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa 

Inggris. Karena yang dulunya saya 

belum begitu menguasai bahasa sekarang 

saya menjadi giat berlatih secara rutin 

terus menerus dari belum bisa menjadi 

bisa secara istiqomah.
86

 

 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual, ada beberapa orang yang terlibat. 

Di antaranya kepala madrasah, guru 

ekstrakurikuler multilingual, dan siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler multilingual. 

Hal ini diungkapkan Bapak Muhammad Ridwan 

Noor berikut ini. 

 “Dalam proses kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 
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Qur’an hanya ada 3 orang yang terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang 

pertama kepala madrasah, guru ekstrakurikuler 

multilingual, dan siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual itu sendiri.”
87

 

Selanjutnya, wawancara terkait dengan 

alasan siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual, salah satunya menurut siswa kelas 

dua Haris Fahman Naja alasan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual adalah 

sebagai berikut. 

“Alasannya karena ingin lebih bisa 

berbahasa dan juga merupakan kemauan 

orang tua untuk mengikuti 

ekstrakurikuler multilingual. “
88

 

 

Faktor lain alasan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual juga diungkapkan 

siswa kelas lima Naura Alya Nurfaizah sebagai 

berikut. 

“Alasan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual karena 
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disuruh orang tua dan juga lebih ingin 

menguasai bahasa.”
89

 

 

Selanjutnya, wawancara juga dari siswa 

kelas dua Intan Kurnia terkait alasan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual adalah 

sebagai berikut. 

“alasan saya mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual karena saya 

suka dengan bahasa dan juga untuk lebih 

bisa berbahasa lebih baik lagi.
90

 

 

Selanjutnya, menurut siswa kelas tiga 

yang bernama Hafizh Fahman Arrayan, alasan 

mengikuti ekstrakurikuler multilingual sebagai 

berikut. 

“Alasannya mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual karena suka 

pelajaran bahasa terutama bahasa Arab 

agar ke depannya saya mahir berbahasa 

dengan baik dan benar. “
91
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Kalisa Wardasirin juga mengungkapkan 

alasan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual sebagai berikut. 

“Alasan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual karena suka 

dengan bahasa dan minat dalam kegiatan 

tersebut”
92

 

 

Kemudian, peneliti juga mewawancarai 

siswa kelas tiga Ridho Fahrul Aziz terkait alasan 

mengikuti kegiatan ektrakurikurikuler 

multilingual, yaitu: 

“Alasan saya mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual karena saya 

senang bisa menambah wawasan terkait 

kecakapan dalam berbahasa.”
93

 

 

Kemudian, alasan yang menjadikan 

pendukung kegiatan ektrakurikuler multilingual 

juga diungkapkan  dari siswa kelas empat Aura 

Putri Kirana berikut ini. 

 “Alasan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual karena 
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keinginan sendiri dan supaya lebih 

memahami bahasa.”
94

 

 

Masih sama dari siswa kelas empat 

Risma Helga Riyanti alasan mengikuti kegiatan 

ektrakurikuler multilingual berikut ini. 

 “Alasan mengikuti Kegiatan 

ekstrakurikuler karena ketertarikan saya 

dengan kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual ini dan belum tertarik 

terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang 

lain.”
95

 

 

Dapat disimpulkan bahwa alasan siswa 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler multilingual 

karena ingin mengembangkan minat dan bakat, 

menambah wawasan terkait kecakapan 

berbahasa dan selain itu alasan anak-anak 

mengikuti ekstrakurikuler karena tertarik untuk 

mengikuti ekstrakurikuler multilingual tersebut. 
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2. Upaya guru ekstrakurikuler multilingual sebagai 

upaya kemampuan berbahasa  di MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Ada beberapa upaya guru dalam 

membiasakan kemampuan berbahasa siswa dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler multilingual. 

Upaya-upaya tersebut seperti kegiatan camp, 

kegiatan jalan-jalan dan kegiatan seperti menonton 

film.  Hal itu seperti yang diungkapkan bapak 

Muhammad Ridwan Noor berikut ini. 

 “Untuk membiasakan kemampuan berbahasa 

siswa sempat waktu liburan guru 

mengadakan kegiatan English camp selama 

satu minggu menginap di madrasah untuk 

belajar bahasa Inggris maupun bahasa Arab. 

Dan untuk tutornya itu langsung dari Pare, 

siswa-siswa dapat bermain dan belajar fun 

game sambil memanfaatkan waktu liburan 

yang panjang di madrasah dari pada 

dirumah.
96

 

 

Menurut peneliti, sesuai yang di utarakan 

guru ekstrakurikuler multilingual  tentor yang dari 

pare lebih menguasai dalam bidangnya yaitu bahasa 

Inggris. Guru menginginkan siswanya memiliki 
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wawasan luas dan tutor dari Pare dianggap lebih 

menguasai bahasa karena sudah diasah 

kemampuannya serta siswa agar bersemangat 

apabila dapat tambahan materi dari guru barunya. 

English camp bertujuan supaya siswa belajar 

menjadi semangat tidak hanya di satu tempat. 

Kegiatan-kegiatan seperti camp, menonton film, dan 

jalan-jalan anak tidak akan bosan dan juga akan 

memperluas wawasan dan pengetahun mereka. 

Kemudian, dalam kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual, guru tidak hanya mengajar 

menggunakan metode ceramah, akan tetapi juga 

menggunakan media sebagai penguat anak agar tidak 

bosan dalam belajar. Hal ini seperti pernyataan 

Bapak Muhammad Ridwan Noor, berikut ini. 

“Media yang digunakan banyak sekali seperti 

laptop dan proyektor untuk menampilkan 

film terkait bahasa. Untuk jadwal nonton film 

sendiri diadakan satu bulan sekali agar siswa 

tidak bosan dan tidak jenuh. Terkadang juga 

diadakan game untuk merangsang siswa agar 

lebih berani maju kedepan. Contohnya guru 

memberikan permainan nanti yang berani 

maju kedepan akan mendapatkan hadiah. 
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Reward yang seperti itu juga akan menambah 

semangat siswa dalam belajar.”
97

 

 

Menurut peneliti, kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual guru tidak hanya menggunakan metode 

ceramah akan tetapi guru juga menggunakan 

beberapa media pembelajaran yang menyenangkan, 

yaitu menggunakan laptop dan proyektor untuk 

menonton film serta guru memberikan permainan 

yang menyenangkan. 

Selama kegiatan berlangsung, materi  

mencakup kemampuan siswa dalam berbahasa, yaitu 

vocabulary, mufrodat, dan kosa kata yang biasanya 

dengan materi merngartikan per kata. Misalnya, 

mengartikan nama-nama barang yang ada di dapur. 

Hal ini diungkapkan bapak Muhammad Ridwan 

Noor berikut ini. 

“Materi untuk anak MI ditekankan pada 

vocabulary. Jadi vocabulary memuat apa 

yang dilakukan sehari-hari dan kehidupan 

disekitar kita menggunakan bahasa Inggris 

dan bahasa Arab. Kemudian dalam kegiatan 

tersebut ada empat kemampuan siswa untuk 

menunjang keberhasilan siswa diantaranya 

kemampuan membaca, kemampuan menulis, 
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kemapuan berbicara, dan kemampuan 

mendengar. Akan tetapi, dari guru sendiri 

lebih menekankan pada kemampuan 

berbicara karena apabila siswa mampu 

berbicara secara baik dan benar maka siswa 

tersebut akan mampu mengikuti kemampuan 

yang lainnya.
98

 

 

Untuk mencapai prestasi yang sangat 

memuaskan, tentunya didukung adanya program dan 

perencanaan program dan perencanaan tersebut 

bertujuan  agar kegiatan tersebut dapat berjalan 

dengan lancar dan juga dapat membiasakan 

kemampuan siswa dalam berbahasa. Hal ini seperti 

yang diungkapkan bapak Muhammad Ridwan Noor 

guru ekstrakurikuler multilingual MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an. 

“Dalam proses belajar mengajar tentunya 

harus dimulai dengan sebuah perencanaan 

yang bertujuan agar tujuan yang ingin dicapai 

dapat terpenuhi, begitu juga dengan siswa 

terhadap kemampuan berbahasa. Seorang 

guru sebelum ia mengajar atau sebelum 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ia 

harus merencanakan sesuatu agar dapat 

menarik dan mengesankan bagi anak, 

sehingga anak bersemangat dan termotivasi 
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dalam mengikuti kegiatan tersebut. Program 

perencanaan  kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual ini membuat mereka lebih 

percaya diri dalam berbahasa Arab dan 

berbahasa Inggris. Dan juga dalam 

perencanaa terutama dalam kegiatan 

berpidato, dan disini juga ada outputnya 

dapat mengikuti lomba pidato dua bahasa 

ketika ada perlombaan.”
99

 

 

Hal tersebut menyatakan bahwa proses 

belajar mengajar harus dimulai dengan sebuah 

perencanaan agar tujuan yang ingin dicapai dapat 

terpenuhi dan siswa mampu dalam berbahasa. Dalam 

perencanaannya ekstrakurikuler multilingual, guru 

mampu merencanakan tugasnya dengan baik. Di 

antaranya membuat tujuan program yang jelas, 

rencana kerja yang teratur, dan pembinaan yang 

baik. Sebelum ajaran baru, guru sudah merancang 

program pembelajaran dan ekstrakurikuler yang ada 

di madrasah agar tersusun dengan baik nantinya 

pada saat pelaksanaan pembelajaran dan pada saat 

ekstrakurikuler dilaksanakan. 

Dalam mengembangkan keterampilan 

berbahasa siswa, guru memberikan cara yang kreatif 
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dalam kegiatan sehari-hari di madrasah. Hal ini  

diungkapkan oleh ibu Puput Nurmasanti. S.Pd. 

berikut ini. 

“Dalam ekstrakulikuler multilingual saya 

memiliki cara yang kreatif yaitu membuat 

kartu temple yang berisi vocb dan mufradat 

yang di sertai terjemahanya. Di situ kita tulis 

dan temple di candela, dinding kelas, dan 

pintu. Agar nantinya siswa dapat menghafal 

setiap hari saat melihat tulisan didinding pada 

saat di luar pembelajaran 

elkstrakurikuker.”
100

 

 

Dalam pembelajaran ekstrakurikuler, guru 

memberikan cara sendiri yaitu dengan membuat dan 

menempel kosa kata dan mufrodat disertai artinya 

agar siswa mudah mengingat dan menghafal.
101

 

Selain dengan menempelkan tulisan kosa 

kata beserta artinya, guru juga meningkatkan hafalan 

melalui kosakata dengan menggunakan lagu, 

tayangan video, dan menghafal dengan berulang 

ulang. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh ibu 

Puput Nurmasanti. S.Pd. berikut ini. 
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“Dalam membiasakan berbahasa saya 

menggunakan cara agar anak mudah 

menghafal kosa kata yaitu dengan 

menyanyikan lagu, menayangkan film, dan 

menghalnya berulan ulang. Agar anak mudah 

mengingat hafalan kosakatanya. Selain itu 

kita harus memperhatikan siswa supaya siswa 

dapat memahami apa yang kita 

sampaikan.”
102

 

 

Dalam ekstrakulikuler multilingual, guru 

harus melafalkan kosa kata atau mufrodat dengan 

baik, lancar dan benar, agar siswa dapat mengikuti 

lafal yang disampaikan dengan baik dan benar. 

Sebab, banyak siswa yang belum lancar membaca 

dan melafalkannya dengan baik. Hal ini 

diungkapkan ibu Puput Nurmasanti. S.Pd. berikut 

ini. 

“Dalam melafalkan kosa kata guru harus baik 

dan benar saat mengucapkan kosa kata atau 

mufrodat, sehingaa peserta didik dapat 

memahami dengan baik dan benar. selain itu 

intonasi dalam melafalkan juga harus jelas 

seperti kita melafalkan A.I.U.E.O. karena jika 

guru tidak jelas saat melafalkannya maka 

siswa akan salah dalam berbicara dan 

begitupun maknanya.”
103
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Pada setiap kegiatan ekstrakurikurikuler 

multilingual, guru mengajarkan materi dengan 

menarik, bersuara lantang dan menyenangkan seperti 

yang diungkapkan siswa kelas 3 Hafiz Fahman 

Arroyan berikut ini. 

“Iya menurut saya guru ekstrakurikuler 

multilingual dalam menjelaskan materi 

pembelajaran yang menarik, bersuara lantang 

dan menyenangkan, maka dari itu saya sangat 

tertarik dengan kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual.
104

 

 

Dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam 

membiasakan kemampuan ekstrakurikurikuler 

multilingual yaitu mendatangkan tentor dari pare 

untuk kegiatan English camp, model pembelajaran 

secara multimedia, mewajibkan anak-anak 

menggunakan tiga bahasa untuk sehari-hari, dan 

guru membuat pembelajaran yang kreatif. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Multilingual di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

yang dilakukan dalam mengembangkan aspek-aspek 

tertentu dari apa yang ditemukan pada kurikulum yang 

sedang dijalankan. Termasuk di dalamnya, baik yang 

berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan yang 

dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan hidup mereka maupun lingkungan sekitarnya. 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar 

jam pelajaran yang ditunjukkan untuk membantu 

perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang 

secara khusus diselenggarakan oleh peserta didik dan 

tenaga kependidikan yang berkemampuan serta 

berkewarganegaraan di sekolah. 

Pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah akan 

memberikan banyak manfaat. Tidak hanya kepada siswa 

tetapi juga bagi efektivitas penyelenggaraan pendidikan 

di sekolah. Begitu banyak fungsi dan makna 

123 
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ekstrakurikuler dalam menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan. Biasanya, mengatur siswa di luar jam-jam 

pelajaran lebih sulit dari mengatur mereka di kelas. Oleh 

karena itu, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

melibatkan banyak pihak, memerlukan peningkatan 

administrasi yang lebih tinggi. Keterlibatan ini 

dimaksudkan untuk memberikan pengarahan dan 

pembinaan juga menjaga agar kegiatan tersebut tidak 

mengganggu atau merugikan aktivitas akademik. 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

memiliki kurikulum yang di dalamnya terdapat 

pembelajaran ekstrakuriler multilingual. Dengan 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual tersebut, siswa 

akan semakin mudah dalam berbahasa. Dengan bahasa, 

anak dapat berkomunikasi dengan mudah. Di antaranya 

dengan orang tua, guru,  dan teman-temannya.  

Langkah awal perencanaan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler bahasa adalah menanamkan kesadaran 

bersama dan menyamakan persepsi akan pentingnya 

pengintegrasian nilai yang ada pada semua aktivitas di 

madrasah, sehingga nilai tersebut bisa menjadi 

kebiasaan oleh semua stakeholder madrasah. Langkah 

konkret yang bisa dilakukan adalah menyosialisasikan 
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penting dan mendesaknya pembelajaran bahasa di 

madrasah dengan didasarkan pada output pendidikan 

selama ini yang kurang dihargai.  

Selain itu, siswa di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an juga sangat dianjurkan agar menguasai 

tiga bahasa (bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 

bahasa Arab) karena madrasah tersebut berada di bawah 

naungan Pondok Pesantren Gontor. Ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

diikuti mulai kelas 2 sampai dengan kelas 5 yang terdiri 

atas 27 siswa dan dilaksanakan setiap hari Kamis dan 

Sabtu. Hari Kamis pada pukul 13.30 sampai dengan 

pukul 15.30, sedangkan hari Sabtu pada pukul 07.30 

sampai pukul 09.00. Dengan demikian, ekstrakurikuler 

multilingual dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang 

sudah di tentukan dari madrasah. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler multilingual 

peran guru sangatlah penting. Guru bertindak sebagai 

penanggung jawab kegiatan pembelajaran di kelas. Guru 

merupakan sentral dan sumber kegiatan pembelajaaran. 

Guru harus penuh inisiatif dan kreatif dalam mengelola 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual karena dialah yang 
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mengetahui secara pasti  kondisi kelas, terutama keadaan 

peserta didik dengan segala latar belakangnya. 

Siswa minimal mampu menguasai  kosakata 

terlebih dahulu yang diambil dari buku pedoman. 

Misalnya, kosakata tentang peralatan rumah tangga, 

peralatan dapur, peralatan mandi dan lain-lain. Ada 

empat macam kemampuan berbahasa yaitu, kemampuan 

mendengar, kemampuan berbicara, kemampuan 

membaca, dan kemampuan menulis. Akan tetapi, pada 

ketentuan kegiatan ekstrakurikuler di MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an hanya ditekankan pada 

kemampuan berbicara. Karena kemampuan berbicara 

bisa didengar oleh khalayak umum, diharapkan siswa 

sesuadah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual dapat berbicara dengan baik dan benar. 

Jadi, kegiatan ekstrakurikuler multilingual merupakan 

sebuah wadah yang tidak hanya belajar berbicara saja 

akan tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan 

berbahasanya dan  menambah kosakata tidak hanya satu 

bahasa akan tetapi menjadi tiga bahasa. 

Selain itu, MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an juga mengadakan kegiatan bulanan seperti 

kegiatan muhadhoroh yang harus diikuti oleh seluruh 
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siswa. Diharapkan seluruh siswa dapat menguasai tiga 

bahasa (bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa 

Arab). Dalam kegiatan muhadhoroh ini, siswa membuat 

teks pidato sendiri termasuk juga dalam perangkaian 

kalimat. 

Penggunaan alat atau media, alat bantu, gaya 

mengajar guru, pola interaksi guru dan siswa akan 

mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan 

perhatian anak didik. Apalagi bila penggunaanya 

bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Kevariasian dalam 

penggunaan berbagai alat bantu di atas merupakan kunci 

untuk tercapainya kegiatan ekstrakurikuler yang efektif 

dan menghindari kejenuhan. Variasi yang harus 

dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelasnya 

adalah hal yang mutlak. Jika guru ingin sukses 

mengelola pembelajaran siswa, variasi pembelajaran 

merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat 

dianggap remeh. Melakukan variasi dalam hal-hal 

seperti strategi pembelajaran, metode mengajar, setting 

pembelajaran, materi dan bahan ajar, atau apapun dalam 

pembelajaran akan membuat siswa merasa akan selalu 

ada yang baru dalam pembelajaran guru. Mereka akan 

terhindar dari hal yang membosanan bahkan akan 
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menanti-nantikan kehadiran dan pembelajaran bersama 

guru yang bersangkutan. Siswa akan senang karena ada 

hal-hal baru yang akan didapatkan dari guru, baik itu 

pengalaman belajar yang bermakna maupun 

pengetahuan dan keterampilan.  

Dalam kegiatan ekstrakurikuler multilingual di 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an terdapat faktor 

pendukung dan penghambat. Di antaranya sebagai 

berikut. 

a. Faktor pendukung kegiatan ekstrakurikuler bahasa di 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Dalam faktor pendukung kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual di suatu madrasah 

tentunya harus didukung oleh beberapa faktor seperti 

ketersediaan alat dan fasilitas yang memadai, 

kecakapan guru pembimbing ekstrakurikuler dalam 

memberikan materi maupun kemampuan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Peran 

ekstrakurikuler di samping memperdalam dan 

memperluas pengetahuan siswa juga dapat 

membentuk upaya pembinaan, pemantapan, dan 

pembentukkan nilai-nilai kepribadian para siswa. 

Ekstrakurikuler multilingual diarahkan untuk 
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membina serta meningkatkan bakat, minat, dan 

keterampilan siswa dalam berbahasa. Kegiatan ini 

diharapkan dapat memunculkan siswa yang 

berprestasi, karena prestasi tidak diciptakan dalam 

waktu yang singkat.  

Terkait dengan faktor pendukung, pihak 

sekolah juga harus mengadakan perencanaan agar ke 

depan dapat berjalan dengan terstruktur.  Tujuannya 

agar apa yang ingin dicapai dapat terpenuhi, 

termasuk kemampuan berbahasa siswa. Seorang 

guru sebelum ia mengajar atau sebelum 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, ia harus 

merencanakan sesuatu agar dapat menarik dan 

mengesankan bagi anak, sehingga anak bersemangat 

dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

Program perencanaan  kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual ini membuat mereka lebih percaya diri 

dalam berbahasa Arab dan berbahasa Inggris.  

 Dalam kegiatan ekstrakurikuler multilingual 

ini, biasanya guru di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an menggunakan metode baru supaya 

siswa tidak bosan dalam pembelajaran di kelas. 

Misalnya, guru memberikan stimulus berupa game 
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yang di dalamnya mengandung pertanyaan-

pertanyaan seputar materi yang diberikan. 

Selanjutnya, bagi pemenang game akan diberikan 

nilai tambahan dan diberi hadiah. Guru juga 

memberikan tambahan kepada siswa berupa 

pemutaran film dengan menggunakan bahasa yang 

berbeda. Misalnya, film yang menggunakan bahasa 

arab. 

b. Faktor penghambat kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an. 

Dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

multilingual, ada faktor penghambat yang 

menyebabkan kegiatan belajar mengajar kurang 

efektif seperti siswa yang main sendiri, susah diatur, 

dan kurang memperhatikan pembelajaran. Faktor 

penghambat yang lain adalah faktor waktu 

kegiatannya, yaitu dilaksanakan siang hari seusai 

jam sekolah berakhir. Dengan demikian, bisa 

dikatakan bahwa faktor penghambat ini adalah faktor 

kelelahan.  Selain faktor tersebut, faktor bawaan dari 

dalam siswa itu sendiri seperti sifat malas dan manja 

bisa menjadi penyebabnya.  
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Keanekamacaman masalah perilaku siswa itu 

menimbulkan beberapa masalah pengelolaan kelas. 

Masalah-masalah pengelolaan kelas yang 

berhubungan dengan perilaku siswa diantaranya
105

 

(1) Kurang kesatuan, dengan adanya kelompok-

kelompok dan pertentangan jenis kelamin; (2) Tidak 

ada strandar perilaku dalam belajar kelompok 

misalnya rebutan, bercakap-cakap, pergi kesana 

kemari, dan sebagainya; (3) Reaksi negative 

terhadap anggota kelompok misalnya ribut, 

bermusuhan, mengucilkan, merendahkan kelompok, 

bodoh, dan sebagainya; (4) Kelas menoleransi 

kekeliruan-kekeliruan temanya ialah menerima dan 

mendorong perilaku siswa yang keliru; (5) Mudah 

mereaksi negatif/ terganggu misalnya didatangi 

tamu-tamu iklim yang berubah dan sebagainya; (6) 

Moral rendah, permusuhan, agresif misalnya dalam 

lembaga dengan alat-alat belajar kurang, kekurangan 

uang, dan sebagainya; (7) Tidak mampu 

menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah 
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seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang 

baru, situasi baru, dan sebagainya. 

Guru harus memiliki kemampuan dalam 

mengelola kelas agar nantinya siswa menjadi tidak 

bosan serta aktif berperan dalam kegiatan tersebut. 

Guru juga harus menguasai materi, strategi 

pembelajaran dan model pembelajaran agar nantinya 

guru saat menyampaikan materi siswa dapat 

memahami materi dengan baik. 

c. Sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an Gontor Mlarak Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu 

yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud atau tujuan serta penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses pembelajaran. Di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an, ada beberapa 

sarana dan prasarana yang dapat menjadikan 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual menjadi 

maksimal. Di antaranya gedung, ruang kelas, papan 

tulis, meja dan sebagainya. 

Kemudian, sarana dan prasarana dalam 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual seperti guru, 
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media pembelajaran sudah memadai akan tetapi  

penataan ruangnya masih kurang kondusif. Hal ini 

disebabkan ruang yang biasanya digunakan kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual masih sering berpindah-

pindah dikarenakan dipakai untuk kegiatan yang 

mendadak seperti persiapan pra wisuda siswa kelas 

enam.  

Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 

24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana 

sekolah menyatatakan bahwa ruang kelas harus 

memiliki standar sebagai berikut.
106

 (1) Fungsi ruang 

kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, 

praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, 

atau praktik dengan alat husus yang mudah 

dihadirkan; (2) Banyak minimum ruang kelas sama 

dengan banyak rombongan belajar; (3) Kapasitas 

maksimum ruang kelas 32 peserta didik; (4) Rasio 

minimum luas ruang kelas 2 m
2
/ peserta didik. 

Untuk rombongan belajar dengan peserta didik 

kurng dari 15 orang luas minimum 30 2 m
2 

/ lebar 

minimum ruang kelas 5 meter; (5) Ruang kelas 
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memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan 

yang memadai untuk membaca buku dan untuk 

memberikan pandangan ke luar ruangan; (6) Ruang 

kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta 

didik dan guru agar dapat segera keluar ruangan jika 

terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat 

tidak digunakan; (7) Ruang kelas perlu dilengkapi 

oleh sarana dan prasarana seperti kursi peserta didik, 

meja peserta didik, kursi guru, meja guru, lemari, 

papan panjang, papan tulis, tempat sampah, tempat 

cuci tangan, jam dinding dan soket listrik. 

Adapun di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an dalam kegiatan ekstrakurikuler multilingual 

sudah baik entah dalam pembelajaran, ruang kelas 

maupun sarana dan prasarana yang ada di Madrasah. 

d. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler multilingual di 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor 

Mlarak Ponorogo 

Sebelum melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual, guru terlebih dahulu 

menguasai  manajemen pengelolaan, yaitu 

perencanaan, pelaksanaaan, monitoring dan evaluasi. 

Dengan adanya perencanaan, guru sudah 
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menyiapkan materi yang akan disampaikan sebelum 

kegiatan dilaksanakan. Pelaksanaan, yaitu guru 

melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

materi, monitoring, yaitu guru memantau proses 

kegiatan yang dilakukan siswa dan mengevaluasi 

kegiatan yang dilakukan hari Kamis dan Sabtu. 

Adapun jadwal kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual seminggu diadakan dua kali pertemuan, 

yaitu Kamis dan Sabtu. Untuk pelaksanaan hari 

Kamis, dimulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 

15.30 dilaksanakan sore setelah pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. Selanjurnya, hari Sabtu 

laksanakan pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 

09.00 karena pada hari Sabtu hari libur dan diisi 

dengan semua kegiatan ekstrakurikuler termasuk 

juga kegiatan ekstrakurikuler multilingual. Sekolah 

menjadwal kegiatan ekstrakurikuler multilingual dan 

ekstrakurikuuler lainya yang diadakan pada hari 

Kamis dan Sabtu. 

Kegiatan ekstrakurikuler multilingual dapat 

menggali bakat, minat, dan potensi siswa dalam 

berbahasa. Dengan demikian, kegiatan ini dapat 

menjadikan wadah bagi siswa untuk 
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mengembangkan bahasa siswa dengan berbagai 

kemampuan individu masing-masing. 

Dalam pembahasan ini, pelaksanaan 

ekstrakurikuler multilingual di MI Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an sudah baik seperti strategi guru 

dalam menyampaikan materi, pelaksaan, monitoring 

dan juga evalusi setelah kegiatan dilaksanakan. Akan 

tetapi, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam 

mengondisikan siswa dikelas seperti pada saat siswa 

bercanda sendiri, main sendiri, mengantuk dan 

sebagainya. 

 

2. Upaya guru ekstrakurikuler multilingual dalam 

membiasakan kemampuan berbahasa  di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk 

berkomunikasi, bahasa digunakan oleh masyarakat 

untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Bahasa 

selain sebagai alat untuk berkomunikasi juga dapat 

untuk bertukar pendapat, berdiskusi, ataupun untuk 

membahas sesuatu persoalan yang dihadapi. Bahasa 

daerah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, 

dikenal sebagai bahasa ibu atau bahasa yang pertama 
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dikenalkan anak sejak mulai mengenal bahasa atau anak 

mulai belajar berbicara. Sementara itu, bahasa Indonesia 

umumnya merupakan bahasa kedua yang rata-rata 

diperoleh anak melalui jalur pendidikan formal. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar orang 

yang memakai bahasa Indonesia juga dapat menguasai 

bahasa lain yang merupakan bahasa daerah tertentu 

maupun bahasa ibu. 

Dalam membiasakan kemampuan berbahasa, 

guru melakukan upaya yang dapat menambah semangat 

siswa dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual. Di antara upaya guru dalam membgiasakan 

kemampuan berbahasa siswa adalah mengubah cara 

mengajar. Misalnya, guru yang sebelumnya hanya 

memakai metode ceramah, sekarang sudah berkembang 

meggunakan metode yang lain seperti picture and 

picture, reading guide, metode discovery dan 

sebagainya. Kemudian, guru juga  menggunakan bahan 

pembelajaran yang menyenangkan seperti permainan, 

belajar dengan alam dan  menonton film agar anak tidak 

bosan ketika kegiatan berlangsung.  

Kemudian, ketika siswa di kelas terlihat sudah 

mulai lelah, mengantuk dan bermain sendiri dari pada 
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memperhatikan pelajaran guru mengadakan sebuah 

permainan yang tentunya permainan itu mengandung 

unsur mendidik. Permainan tersebut berbentuk game 

tanya jawab. Apabila ada yang bisa menjawab siswa 

akan mendapatkan hadiah dan nilai tambahan. 

Sementara itu, setiap bulannya, guru juga mengadakan 

kegiatan pidato tiga bahasa yang diwajibkan untuk 

seluruh siswa. Akan tetapi yang diprioritaskan dari anak 

ekstrakurikuler multilingual. sendiri. Guru juga tidak 

lupa menayangkan video terkait dengan materi yang 

disampaikan dengan tujuan agar anak tidak merasa  

bosan mendapat materi yang hanya ditulis di papan tulis. 

Selain itu, guru juga mengadakan kegiatan yang 

sifatnya di luar jam kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual, yaitu kegiatan English camp yang diadakan 

pada saat liburan dengan kurun waktu satu minggu. 

Dalam kegiatan tersebut, tutor atau gurunya bukan dari 

guru ekstrakurikuler sendiri melainkan mengambil guru 

dari Pare Kediri. Tujuannya agar anak merasa tidak 

bosan dan menambah pengalaman yang baru bagi siswa. 

sekolah mengambil guru dari Pare dengan pertimbangan 

guru dari Pare dianggap sudah mahir dalam berbahasa 
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Inggris karena sudah terdidik dan terlatih pada saat 

pendidikan di Pare. 

Selama kegiatan berlangsung materi yang 

diajarkan mencakup kemampuan siswa dalam 

berbahasa, yaitu vocabulary, mufrodat dan kosakata 

yang biasanya dengan materi mengartikan per kata. 

Misalnya, mengartikan nama-nama barang yang ada di 

dapur. Kemampuan berbahasa terdiri atas kemampuan 

mendengar, kemampuan berbicara, kemampuan 

membaca dan kemampuan menulis. Adapun dalam 

kegiatan ekstrakurikuler multilingual ini, guru lebih 

menekankan kepada kemampuan berbicara karena 

apabila dalam berbicara siswa sudah mampu melafalkan 

dengan dengan baik maka anak akan dengan mudah 

mengikuti kemampuan yang lain. 

Kemudian, untuk pencapaian prestasi belajar 

siswa, guru lebih menekankan kepada siswa agar lebih 

memperhatikan gurunya pada saat pembelajaran dan 

lebih menekankan juga pada materi vocabulary, 

mufrodat dan kosa kata. Hal tersebut menyatakan bahwa 

proses belajar mengajar harus dimulai dengan sebuah 

perencanaan agar tujuan yang ingin dicapai dapat 

terpenuhi dan siswa mampu dalam berbahasa. Dalam 
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perencanaan ekstrakurikuler multilingual, guru mampu 

merencanakan tugasnya dengan baik, diantaranya 

memuat tujuan program yang jelas, rencana kerja yang 

teratur dan pembinaan yang baik. 

Pada prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar, karena belajar merupakan suatu proses, 

sedangkan prestasi belajar hasil dari proses 

pembelajaran tersebut. Bagi siswa, belajar merupakan 

kewajiban, berhasil atau tidaknya seorang siswa dalam 

pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami 

oleh siswa tersebut. Setelah mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual, siswa akan lebih percaya 

diri dalam berbahasa Arab, bahasa Indonesia, dan 

bahasa Inggris.  

Dalam mengembangkan keterampilan siswa, 

guru mempunyai cara yang kreatif untuk meningkatkan 

semangat siswa ketika belajar, dengan cara membuat 

kartu tempel yang berisi vocbulary dan mufradat yang 

disertai terjemahannya. Di situ, guru membuat tulisan 

seperti kata benda yang menggunakan bahasa Aarab 

atau bahasa Inggris dan ditempel di dinding kelas. 

Tujuanya agar siswa dapat menghafal setiap hari saat 
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melihat tulisan di dinding pada saat di luar pembelajaran 

ekstrakurikuler. 

Selain itu, dalam mengembangkan keterampilan, 

siswa dapat mengedepankan kesadaran diri, bersikap 

kooperatif, pengambilan keputusan dan bertanggung 

jawab terhadap semua aktivitas, baik  yang dilakukan di 

luar maupun di kelas. Guru yang kreatif kaya akan ide 

tidak hanya mengajar sesuai dengan kurikulum akan 

tetapi juga mampu bervariasi dalam hal pembelajaran.  

Jadi, guru harus selalu mempunyai banyak keteramplan 

agar anak mampu menghafal dan menelaah materi 

dengan mudah dan menjadikan siswa menjadi 

bersemangat dalam belajar. 

Selain itu, guru juga menempelkan tulisan 

kosakata beserta artinya. Guru juga meningkatkan 

hafalan melalui kosakata dengan menggunakan lagu, 

tayangan video, dan menghafal dengan berulang ulang. 

Dalam melafalkan kosakata guru harus mengulang 

beberapa kali  dengan jelas supaya anak dapat 

menirukan dengan baik dan benar.  Selain itu intonasi 

guru dalam melafalkan juga harus jelas. Misalnya, 

mengucapkan kata teacher menjadi teacer harus sesuai.  
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Jika guru tidak jelas pelafalannya, maka siswa bisa salah 

dalam menerapkannya. 

Dalam proses pembelajaran berlangsung, guru 

harus mencoba berulang-ulang agar anak lebih mudah 

menghafal dan memahami materi yang diberikan. 

Dengan belajar membaca yang berulang-ulang seperti 

melafalkan perkata dengan suara yang lantang dan jelas 

siswa akan semakin mudah dalam berbicara. Begitu juga 

dalam memahami maknanya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan 

ekstrakurikuler multilingual sebagai upaya membiasakan 

kemampuan berbahasa di MI Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Multilingual di MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an, yaitu sebagai berikut: 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler multilingual di 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an sangat 

dianjurkan menguasai tiga bahasa, yaitu bahasa Inggris, 

bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Kegiatan 

ekstrakurikuler diikuti mulai kelas dua sampai kelas 

lima yang dilaksanakan pada hari Kamis  dan Sabtu. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual, ada manajemen pengelolaan pelaksanaan, 

yaitu mulai dari perencanaan, guru sudah menyiapkan 

materi yang akan disampaikan sebelum kegiatan 

dilaksanakan. Pelaksanaan, yaitu guru melakukan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi. 

Monitoring, yaitu memantau proses kegiatan yang 
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dilakukan siswa dan mengevaluasi kegiatan yang 

dilakukan hari ini.  

2.  Upaya guru ekstrakurikuler multilingual dalam 

membiasakan kemampuan berbahasa di MI Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an, yaitu sebagai berikut. 

a. Guru mengubah cara belajar misalnya, guru yang 

sebelumnya hanya menggunakan metode ceramah 

sekarang sudah berkembang menggunakan metode 

yang lain seperti picture and picture, reading guide, 

metode discovery, dan sebagainya. 

b. Guru menggunakan bahan pembelajaran yang 

menyenangkan seperti permainan, belajar dengan 

alam, dan menonton film agar anak tidak bosan 

ketika kegiatan berlangsung. 

c. Setiap bulan, guru mengadakan kegiatan pidato tiga 

bahasa yang diwajibkan untuk seluruh siswa. akan 

tetapi yang diprioritaskan dari siswa ekstrakurikuler 

multilingual. 

d. Guru menayangkan video terkait dengan materi yang 

disampaikan dengan tujuan agar anak tidak merasa 

bosan mendapatkan materi yang di tulis di papan 

tulis. 
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e. Guru mengadakan kegiatan di luar jam kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual, yaitu English camp.  

 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan 

kesimpulan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler 

multilingual di MI Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat 

mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler multilingual 

sebagai upaya membiasakan kemampuan berbahasa di 

MI Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an. Adapun saran 

yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut. 

1. Saran Bagi Sekolah 

Hendaknya, sekolah dapat memberikan 

sarana dan prasarana serta media yang memadai agar 

proses kegiatan ekstrakurikuler multilingual berjalan 

sesuai dengan tujuan yang  diinginkan. Sebab, di MI 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an belum 

memiliki fasilitas yang cukup khususnya dalam 

menempatkan ruangan untuk kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual. 
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2. Saran Bagi Guru 

Diharapkan untuk bisa menerapkan kegiatan 

ekstrakurikuler multilingual secara maksimal. Agar 

siswa yang mengalami kesulitan dalam materi 

bahasa dapat diatasi. 

3. Saran Bagi Siswa  

Diharapkan dapat menerima bimbingan dan 

materi yang diberikan oleh guru ekstrakurikuler 

multilingual dan siswa mampu menelaah materi 

bahasa dengan baik dan benar. 

4. Saran Bagi Peneliti 

Saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan di 

masa yang akan datang, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai slah satu sumber data untuk 

penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih 

lanjut terkait dengan penerapan ekstrakurikuler 

multilingual untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa. 
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