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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelajaran Bahasa Daerah masih diperlukan untuk melestarikan nilai-

nilai budaya lokal, menanamkan rasa cinta tanah air, nilai-nilai budi pekerti 

serta memperkaya kosa kata budaya sebagai keragaman berbahasa. Namun 

demikian, pada saat ini siswa enggan untuk belajar dan menghargai 

budayanya sendiri. Mereka lebih senang belajar Bahasa Inggris yang dianggap 

lebih maju dan keren daripada mempelajari Bahasa Daerah yang tidak lain 

adalah bahasa asli mereka. 

Kemajuan di bidang IPTEK berupa penggunaan internet, TV, 

blackberry, HP, dll. Turut andil dalam kemrosotan minat siswa terhadap 

pelajaran Bahasa Daerah. Apabila siswa tidak berminat belajar tentunya 

mereka enggan untuk membaca dan pada akhirnya pengetahuan tentang kosa-

kata Bahasa Daerah mereka kurang. 

Akibatnya banyak siswa yang kesulitan dalam mempelajari dan 

membaca materi Bahasa Daerah. Bahasa Daerah jadi terkucil, bahkan di 

daerahnya sendiri. Ibarat pepatah “Anak ayam mati di lumbung padi”. 

Karena minat yang kurang, dampaknya prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Daerah menjadi rendah. Khususnya pada materi Arane 

Isi lan Woh-wohan. Hal itu dibuktikan dengan nilai ulangan semester 1, siswa 

yang bisa mencapai ketuntasan 50 %. Jadi dari 48 siswa  kelas 2 SDN 
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Burengan III Kediri yang perolehan nilainya sesuai dengan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) kurang lebih 24 siswa. 

Kegiatan pembelajaran yang kurang melibatkan keaktifan siswa akan 

menurunkan minat belajar dan hasil belajarpun tidak optimal. Dengan 

demikian, diperlukan model dan media pembelajaran yang lebih melibatkan 

keaktifan peserta didik serta menyenangkan yang pada akhirnya berpengaruh 

terhadap minat dan hasil belajar siswa. 

Dari uraian di atas, guru berusaha untuk meningkatkan minat siswa 

dalam mempelajari Bahasa Daerah, sehingga meningkatkan hasil belajar siswa 

maka penelitian tindakan kelas ini diberi judul : “Peningkatkan Minat Dan 

Hasil Belajar Bahasa Daerah Materi Arane Isi Lan Woh-wohan Bermedia 

Diorama Bernyanyi Pada Siswa Kelas II SDN Burengan 3 Kediri” 

Penggunaan media berupa diorama bernyanyi dimaksudkan untuk 

menarik minat siswa, dikarenakan media diorama mampu menvisualisasikan 

keadan sesuatu keadaan ataupun benda dengan lebih nyata sesuai dengan 

keadaan aslinya. Dengan bernyanyi akan merangsang minat siswa untuk 

mengulang-ulang  materi yang diajarkan dengan riang gembira dan diharapkan 

respon positif dari siswa berupa tumbuhnya minat siswa dalam belajar Bahasa 

Daerah. 

   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah minat siswa dalam pembelajaran Bahasa Daerah materi 

Arane Isi lan Woh- wohan bermedia diorama bernyanyi pada siklus 1 dan 

siklus 2? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa dapat ditingkatkan menggunakan media 

diorama bernyanyi dalam pelajaran Bahasa Daerah materi Arane Isi lan 

Woh-wohan pada siklus 1 dan siklus 2? 
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C. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa siklus, dan setiap siklus 

dilaksanakan mengikuti prosedur perencanaan (planning), tindakan (action), 

pengamatan (observing) dan refleksi. Diharapkan melalui beberapa siklus 

tersebut ada peningkatan minat belajar dan hasil belajar siswa. Dengan 

demikian, dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut : Media 

diorama bernyanyi dapat meningkatkan minat dan hasil belajar Bahasa Daerah 

materi Arane Isi lan Woh-wohan pada siswa kelas II SDN Burengan 3 Kediri. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Mengetahui bagaimanakah minat siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Daerah materi Arane Isi lan Woh- wohan dengan media diorama 

bernyanyi siklus 1 dan siklus 2. 

2. Mengetahui bagaimanakah hasil belajar siswa dapat ditingkatkan 

menggunakan media diorama bernyanyi dalam pelajaran Bahasa Daerah 

materi Arane Isi lan Woh-wohan pada siklus 1 dan siklus 2. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Siswa 

a. Dengan penelitian ini diharapkan siswa lebih tertarik untuk 

mempelajari dan menggunakan Bahasa Daerah. 

b. Dengan gemar belajar Bahasa Daerah, diharapkan akan berdampak 

pada peningkatan prestasi belajar peserta didik. 
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2. Bagi Guru 

a. Hasil penelitian ini harapkan dapat memberikan stimulus bagi para 

guru untuk membuat media pembelajaran dalam pelajaran Bahasa 

Daerah. 

b. Hasil penelitian ini juga bisa dimanfaatkan guru sebagai tambahan 

wawasan untuk meningkatkan kinerjanya sehari-hari. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk mengadakan 

pembinaan dan peningkatan kemampuan guru sekaligus sebagai bahan 

masukan bagi Kepala Sekolah tentang kondisi proses pembelajaran di 

sekolah tersebut. 

 

F. Batasan Masalah 

Penelitian tindakan kelas ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada semester 2 kelas II tahun ajaran 2010 / 2011 

pelajaran Bahasa Daerah materi arane isi lan woh-wohan. 

2. Lokasi penelitian adalah SDN Burengan 3 Kota Kediri. 

3. Subjek penelitian adalah siswa kelas II dengan jumlah 48 siswa, 24 siswa 

laki-laki dan 24 siswa perempuan. 

4. Peningkatan hasil belajar diukur dari nilai post-test yang dilakukan pada 

akhir setiap siklus. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari pemaknaan yang kurang sesuai terhadap istilah-

istilah dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa istilah sebagai 

berikut: 
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1. Pembelajaran Bahasa Daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah Bahasa Jawa. 

2. Diorama bernyanyi adalah media tiga dimensi yang dibuat menyerupai 

benda atau peristiwa asli. Dikatakan bernyanyi karena siswa menyanyikan 

lagu yang isinya berhubungan dengan diorama yang ada. 

3. Minat belajar adalah keinginan yang timbul dari dalam diri siswa yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

4. Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai atau diperoleh peserta didik 

dari pengalaman dan latihan yang diikutinya selama pembelajaran yang 

berupa ketrampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik (Dimyati dan 

Mudjiono, 2006). 
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