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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah suatu sistem lambang baik lisan maupun tulis. Pada 

hakikatnya bahasa merupakan suatu sistem yang kompleks yang digunakan oleh 

masyarakat pemakai bahasa untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa merupakan salah satu komponen yang memperkaya budaya bangsa 

Indonesia. Bahasa dibentuk oleh kaidah aturan serta pola yang tidak boleh 

dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. 

Kaidah, aturan dan pola-pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk dan 

tata kalimat. Agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dengan baik, 

penerima dan pengirim bahasa harus menguasai bahasanya Di samping bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa, di Indonesia terdapat berbagai bahasa 

daerah. Bahasa daerah tersebut digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari 

oleh anggota masyarakat yang ada di daerah. Salah satu dari bahasa daerah  yang 

ada di Indonesia adalah bahasa Jawa. 

Bahasa Jawa merupakan salah satu alat komunikasi sehari-hari di 

lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan masyarakat Jawa. Selain itu 

bahasa Jawa juga merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang patut untuk 

dibanggakan dan dikembangkan. Menurut Tylor (dalam Tilaar, 1999: 39) budaya 

atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan 

kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. 
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Kebudayaan berarti buah hati manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia 

terhadap dua pengaruh yang kuat yaitu alam dan zaman (kodrat dan masyarakat) 

(Dewantara dalam Tilaar, 1999:43). Bahasa Jawa merupakan salah satu unsur 

kebudayaan nasional. Kedudukan bahasa daerah (Jawa) di dalam rangka 

pengembangan kebudayaan nasional perlu mendapat perhatian khusus karena kita 

memiliki beragam bahasa daerah yang merupakan  sumber kekayaan bukan hanya 

untuk bahasa nasional tetapi juga kebudayaan nasional yang sangat berharga. 

Masyarakat memiliki fungsi sebagai penerus budaya dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya (Gunawan dalam Naim, 2008:13).  

Salah satu usaha untuk pengembangan dan pelestarian bahasa daerah 

adalah meningkatkan pendidikan bahasa daerah di sekolah dasar. 

(Koedjaraningrat dalam Tilaar, 1999:95). “Bahasa Daerah dimana bahasa itu 

hidup”, artinya karena lingkungan atau tempat tinggal  di Jawa berarti Bahasa 

Daerah yang harus dikembangkan adalah Bahasa Jawa. Alasan pentingya 

pembelajaran Bahasa Jawa di SD antara lain: (1) Melestarikan Bahasa Jawa 

sebagai pengembang bahasa nasional, (2) Melestarikan Bahasa Jawa sebagai 

unsur kebudayaan nasional, (3) Mengajarkan Bahasa Jawa sebagai alat 

komunikasi di lingkungan masyarakat setempat dan, (4) Membantu 

pengembangan ilmu pengetahuan, selain 4 alasan tersebut, pembelajaran bahasa 

jawa juga bertujuan untuk menanamkan kepribadian yang berbudi pekerti luhur 

yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. 

Sekarang ditetapkan bahwa mata pelajaran bahasa daerah termasuk dalam 

pelajaran muatan lokal, sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa  
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Timur Nomor 188/ 188/ KPTS/ 2005 tertanggal 11 Juli 2005 tentang Kurikulum 

Mata Pelajaran Bahasa Jawa Untuk Jenjang Pendidikan SD/ SDLB/MI dan 

SMP/SMPLB/ MTs Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Timur. Pada kenyataannya 

Surat Keputusan ini belum menjadi payung hukum atas pelaksanaan muatan lokal 

wajib Bahasa Jawa di Jawa Timur.  

Alokasi waktu pembelajaran dari dua jam pelajaran tiap minggu ada di 

beberapa sekolah dikurangi menjadi satu jam pelajaran dalam satu minggu. 

Bahkan ada yang justru menggantikan mata pelajaran Bahasa Daerah dengan 

muatan lokal yang lain (Harijono, 2011: 3) Sebagaian besar masyarakat 

berpendapat bahwa muatan lokal merupakan pelajaran yang tidak begitu penting 

karena mata pelajaran tersebut tidak dimasukkan dalam ujian nasional. Sehingga 

jarang sekali masyarakat yang tertarik untuk mendalami dan memahami bahasa 

daerah bahkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sudah jauh dari bahasa 

daerah asli. 

Bahasa daerah bukan hanya sekedar simbol atau lambang identitas, ciri 

khas, dan kebanggaan saja, melainkan juga sebagai alat pemersatu bagi pemilik 

bahasa itu. Misalnya Bahasa Jawa yang merupakan bahasa daerah masyarakat 

Jawa merupakan alat pemersatu bagi seluruh orang Jawa, baik yang terdapat di 

Jawa, maupun orang Jawa yang terdapat di perantauan, oleh karena pentingnya 

keberadaan bahasa daerah itulah, perlu diadakan usaha-usaha untuk merevitalisasi 

bahasa daerah yang akhir-akhir ini mulai “tersisihkan”. Jangan sampai bahasa 

daerah musnah karena ditinggalkan oleh penuturnya, karena musnahnya bahasa 

daerah tersebut juga mengindikasikan musnahnya pula satu peradaban manusia di 

dunia ini. 
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Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pembelajaran 

pada hasil belajar siswa pada Materi Panyandra dalam Pembelajaran Bahasa 

Daerah kelas VA SD Muhammadiyah 9 Malang. Panyandra merupakan bagian 

dari Sastra Jawa yang harus dipertahankan, dikembangkan dan dilestarikan. Sastra 

Jawa merupakan salah satu unsur kebudayaan daerah Jawa yang menjadi bagian 

dari kebudayaan Bangsa Indonesia Prastika (2011). Siswa yang berusia anak-anak  

cenderung suka mengjek temannya dan perilaku tersebut adalah perilaku yng 

tidak baik, jadi disini bagaimana mengubah kebiasaan itu menjadi suatu pujian 

terhadap orang lain karena panyandra itu sendiri adalah kata-kata pujian untuk 

orang lain. 

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas 

VA SD Muhammadiyah 9  Malang dalam materi panyandra masih sangat kurang 

dikarenakan latar belakang siswa yang selalu menggunakan Bahasa Indonesia 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga asing bagi mereka menggunakan bahasa 

daerah dan  kurangnya guru menggunaan metode dan media dalam pembelajaran, 

guru hanya menggunakan metode ceramah saja sehingga untuk belajar Bahasa 

Daerah siswa mengalami kesulitan dan akhirnya malas untuk mengikuti pelajaran, 

siswa menjadi tidak terkondisi dan ramai sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa kelas VA SD Muhammadiyah 9 Malang belum menguasai Bahasa Daerah 

materi panyandra dengan baik. Berikut tabel hasil belajar Bahasa Daerah materi 

panyandra siswa kelas VA SD Muhammadiyah 9 Malang: 
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Tabel 1.1 
 

Data siswa kelas VA yang tuntas dan yang belum tuntas 
pada pelajaran Bahasa Daerah 

 
No Kategori Frekuensi Persentase 
1 Tuntas 6 29% 
2 Belum Tuntas 15 71% 

Jumlah 21 100% 
Sumber : Nilai ulangan harian tahun ajaran 2010-2011 

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah siswa yang belum tuntas 

melakukan proses belajar adalah sebanyak 6 siswa atau sebesar 71% sedangkan 

siswa yang telah tuntas melakukan proses pembelajaran adalah 4 siswa atau 29% 

dengan KKM 65. 

Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menerapkan strategi dolanan atau bermain pada pembelajaran Bahasa Daerah 

kelas VA SD Muhammadiyah 9  Malang pada kompetensi dasar panyandra. 

Strategi dolanan di sini dapat membangkitkan minat siswa untuk belajar bahasa 

daerah sehingga siswa tidak merasa jenuh, karena di dalam dolanan siswa 

memiliki nilai kesempatan untuk mengekspresikan sesuatu yang  dirasakan dan 

dipikirkan. Karl Grooss (dalam Mutiah, 2010:97) Meyakini bahwa bermain 

berfungsi memperkuat insting yang dibutuhkan guna melangsungkan hidup di 

masa mendatang. Dalam bermain siswa dapat meningkatkan penalaran dan 

memahami kebenaran lingkungannya, membentuk daya imajinasi, daya fantasi, 

dan kreatifitas. Usia anak SD cenderung senang bermain jadi bagaimana 

menjadikan kesenangan mereka agar dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu 

dengan belajar melalui strategi dolanan. 
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Pada penelitian ini, peneliti mencoba meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VA SD Muhammadiyah 9 Malang materi panyandra dengan melakukan 

penelitian yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Daerah Materi 

Panyandra Melalui Strategi Dolanan Siswa Kelas VA SD Muhammadiyah 9 

Malang. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang  sebagaimana di uraikan maka dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan strategi dolanan pada materi panyandra siswa 

kelas VA SD Muhammadiyah 9 Malang pada siklus I? 

2. Bagaimana penerapan strategi dolanan pada materi panyandra siswa 

kelas VA SD Muhammadiyah 9 Malang pada siklus II? 

3. Apakah strstegi dolanan dapat meningkatkan hasil belajar bahasa 

daerah materi panyandra siswa kelas VA SD Muhammadiyah 9 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkenaan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendiskripsikan penerapan strategi dolanan pada materi panyandra 

siswa kelas VA SD Muhammadiyah 9 Malang pada siklus I 

2. Mendiskripsikan penerapan strategi dolanan pada materi panyandra 

siswa kelas VA SD Muhammadiyah 9 Malang pada siklus II 
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3. Mendiskripsikan hasil belajar  bahasa daerah materi panyandra 

melalui strategi dolanana siswa kelas VA SD Muhammadiyah 9 

Malang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait dalam upaya pemecahan masalah pendidikan dan belajar. 

Secara rinci manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan semangat dan aktifitas untuk Meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam membangkitkan respon sehingga menumbuhkan 

rasa senang terhadap mata pelajaran bahasa daerah pada diri siswa. 

2. Manfaat Bagi Guru 

Meningkatkan kreatifitas pembaharuan pendidikan dalam 

menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang di hadapi siswa 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam memilih dan 

menentukan metode serta setrategi belajar 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Terciptanya situasi belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan 

sehingga meningkatnya hasil belajar siswa, sekolah telah berhasil 

mencapai tujuan pendidikan dan lebih dipercaya oleh masyarakat untuk 

mendidik putra-putrinya. 
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1.6 Batasan Istilah 

Untuk menghindari perbedaan pemahaman beberapa istilah yang 

digunakan dalam judul dan pertanyaan penelitian, perlu diberi penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat diartikan sebagi hasil yang telah dicapai baik itu 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperoleh dari proses 

komunikasi oleh pembelajar kepada pembelajar. Abdurrahman, (dalam 

Jihad, 2008: 14) Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu 

proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relative menetap. Dalam kegiatan pembelajaran 

atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. 

Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran. 

 
2. Panyandra 

Panyandra yaiku unen-unen saemper pepindahan kang surasane 

mawa tetandingan serta ngemu tegese mirip utawa memper. Tetandhingan 

ing kene tumrap kaendahan, saengga kang dicandra iku bab becike lan 

mengku karep ngalem kaendahane (Sukendro, 2008: 98) Yang artinya 

panyandra adalah perumpamaan kata-kata yang disamakan dengan suatu 

hal yang indah atau kata-kata untuk memuji seseorang 
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3. Strategi 

Strategi adalah seperangkat cara atau siasat yang diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. Depdiknas, (dalam Darmasyah, 2010: 18) yang merumuskan strategi 

pembelajaran sebagai cara pandang dari pola piker guru dalam mengajar 

agar pembelajaran menjadi efektif. Artinya, rumusan yang telah dibuat 

Depdiknas lebih spesifik dengan tujuan yang jeas, yaitu meningkatkan 

efektifitas pembelajaran. 

 
4. Dolanan 

Dolanan atau bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Bermain harus dilakukan atas 

inisiatif anak dan atas keputusan anak itu sendiri. Bermain harus dilakukan 

dengan rasa senang, sehingga semua kegiatan bermain yang menyenagkan 

akan menghasilkan proses belajar pada anak (Mutiah, 2010: 91). Dolana 

atau bermain memberi kesempatan kepada anak untuk dapat 

mengekspresikan perasaannya denagan cara yang aman. Dengan bermain 

anak dapat memanipulasi lingkungan sehingga ia merasa dapat mengontrol 

keadaan yang dia hadapi, termasuk pada saat keadaan yang sangat buruk 

sekalipun. 


