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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa daerah merupakan bahasa leluhur atau bahasa warisan yang perlu 

dilestarikan dan ditanamkan pada diri anak sedini mungkin. Sugiyono (2010) 

mengatakan bahwa bahasa daerah di Indonesia terancam punah bila masyarakat 

jarang menggunakan melalui percakapan yang dilaksanakan sehari-hari. Tidak 

mustahil sebanyak 746 bahasa daerah di Indonesia bisa saja berkurang kalau tidak 

dilestarikan mulai dari sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa kalau tidak 

dilestarikan bahasa yang beranekaragam itu diperkirakan pada tahun 2099 tinggal 

75 lagi. Beberapa penelitian juga ditunjukkan bahasa daerah di Indonesia cukup 

banyak dan itu bisa punah bila tidak dilestarikan. Oleh karena itu  pemerintah 

menetapkan mata pelajaran bahasa daerah menjadi salah satu mata pelajaran yang 

wajib diberikan kepada peserta didik termasuk di kota Malang.  

Bahasa daerah merupakan ciri khas dari daerah tertentu yang saat ini mulai 

tergeser oleh era globalisasi dan modernisasi yang kian hari kian berkembang. 

Para pendidik harus mampu membentuk generasi bangsa yang berkompeten, 

unggul, berkualitas, tanpa meninggalkan  bahkan harus melestarikan budaya 

daerah yang merupakan ciri khas karakter daerah. Pembelajaran bahasa khususnya 

bahasa daerah  juga memiliki tujuan agar peran siswa terampil berbahasa yang 

mencakup masalah keterampilan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru yang 

dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2010 di kelas 5A SDN Bakalan Krajan 1 
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Sukun Malang, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelajaran bahasa daerah, 

seperti aktivitas siswa baik mendengarkan, berbicara, membaca maupun menulis 

dapat dikatakan  rendah, hal ini terjadi pada hampir semua materi yang terdapat 

dalam pembelajaran bahasa daerah termasuk dalam buku paket Terampil Bahasa 

Jawa yang digunakan sebagai buku panduan dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

serta tidak menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa). Siswa cenderung jenuh 

terhadap mata pelajaran bahasa daerah ini ditunjukkan oleh siswa malas 

melakukan aktivitas belajar termasuk aktivitas mendengarkan, berbicara, 

membaca, menulis, kemampuan siswa dalam membuat kalimat dengan 

menggunakan bahasa jawa masih rendah,  dan pengenalan siswa terhadap 

kebudayaan yang ada di sekitar masih kurang.  

Lebih lanjut dikatakan oleh guru kelas 5A SDN Bakalan Krajan 1 Malang  

bahwa siswa dalam mencerna materi sangat sulit sehingga hasil belajar mereka 

dapat dikatakan rendah. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai siswa baik dalam  

UAS  bahasa daerah sangat rendah (Lampiran 16), yaitu sekitar 94% siswa kurang 

dari standart ketuntasan belajar minimum (SKBM) yang telah ditentukan yakni 

65. Masalah ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumya dan 

merupakan suatu masalah dominan dan selalu dialami oleh guru kelas 5 pada mata 

pelajaran bahasa daerah.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam pembelajaran 

bahasa daerah perlu perbaikan guna meningkatkan aktivitas yang nantinya 

mengarah pada hasil belajar siswa. Berdasarkan nilai UAS semester genap tahun 
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pelajaran 2009/2010  serta informasi beberapa guru kelas, diduga kuat bahwa 

penyebab dari persoalan pada mata pelajaran bahasa daerah di atas adalah:  

a. Guru menggunakan metode pembelajaran yang monoton dalam kegiatan 

pembelajaran yakni ceramah dan penugasan. 

b. Kurangnya media yang digunakan dalam pembelajaran sehingga siswa 

kurang tertarik dengan apa yang dipelajari. 

c. Siswa  belum mampu memahamai materi yang terdapat dalam mata 

pelajaran bahasa daerah.  

d. Siswa belum  mampu menjawab pertanyaan dengan jelas, baik pertanyaan 

dari guru maupun dari siswa yang lain.  

Kegiatan pembelajaran di dalam kelas termasuk pada mata pelajaran 

bahasa daerah siswa harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti 

kemampuan dalam berinteraksi, bertanya, menjawab, berdiskusi dan melakukan 

unjuk kerja. Tanpa adanya aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran maka 

dapat dikatakan bahwa pembelajaran tersebut belum berhasil karena guru sebagai 

pengajar atau pendidik harus mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

aktif. Padahal belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. 

Aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar 

(Sardiman, 2001).  

Aktivitas dalam kegiatan belajar sebenarnya merupakan kebiasaan yang 

seharusnya dilakukan oleh siswa, yang bisa dilatih dan dibiasakan yaitu dengan 

membiasakan siswa untuk aktif. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

berdampak besar dan berpengaruh terhadap kesuksesan pembelajaran yang 
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nantinya mengarah pada pemahaman dan prestasi siswa. Meningkatnya aktivitas 

siswa termasuk dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis 

akan mengarah pada peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang 

terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas  (Mulyono, 2001). 

Salah satu aktivitas yang umumnya dilakukan pada usia anak-anak  

termasuk anak usia sekolah dasar dan dapat diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas adalah permainan. Permainan merupakan suatu kegiatan 

yang sangat digemari oleh anak-anak termasuk anak-anak di jenjang sekolah 

dasar. Metode permainan kartu kata sangat cocok dan tepat diterapkan pada anak-

anak jenjang sekolah dasar karena masa anak-anak adalah masa bermain dan 

sangat menyukai kegiatan bermain.  Permainan adalah bagian mutlak dari 

kehidupan anak dan permainan merupakan bagian integral dari proses 

pembentukan kepribadian anak.  Penerapan pembelajaran bahasa daerah perlu 

menggunakan metode permainan agar siswa menjadi suka dan menggemari mata 

pelajaran bahasa daerah,  sehingga mata pelajaran bahasa daerah menjadi 

pelajaran yang disukai dengan demikian aktivitas dalam kegiatan pembelajaran 

bahasa daerah menjadi meningkat dan mengarah pada pemahaman dan prestasi 

dan hasil belajar siswa Ismail (2009). 

Selanjutnya dikatakannya bahwa salah satu fungsi dan manfaat permainan 

edukatif adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak karena permainan 

kartu kata merupakan permainan yang memiliki unsur pendidikan. dengan 

meningkatnya kemampuan berpikir anak dalam kegiatan pembelajaran maka akan 

http://belajarpsikologi.com/metode-permainan-dalam-pembelajaran/#_blank
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meningkat pula aktivitas belajarnya yang mengarah pada peningkatan prestasi 

siswa.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dan untuk mengatasi masalah dalam 

mata pelajaran bahasa daerah, diperlukan penelitian tindakan kelas, yaitu 

menerapkan metode permainan kartu kata untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar. Oleh karenanya, masalah dalam penelitian ini dirumuskan pada: 

1. Bagaimana implementasi penerapan metode permainan kartu kata untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5A SDN Bakalan 

Krajan 1 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas dan hasil belajar bahasa daerah siswa 

kelas 5A SDN Bakalan Krajan 1 Malang dengan mengimplementasikan 

penerapan metode permainan kartu kata? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan pasti ada tujuan yang akan dicapai 

demikian juga pada penelitian ini. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan implementasi penerapan metode permainan kartu kata 

untuk meningkatkan  aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5A SDN 

Bakalan Krajan 1 Malang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas dan  hasil belajar bahasa daerah 

siswa kelas 5A SDN Bakalan Krajan 1 Malang dengan 

mengimplementasikan penerapan metode permainan kartu kata. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain dan 

bagi para pembacanya, baik manfaat secara teoritis maupun praktis dalam bidang 

pendidikan khususnya pembelajaran. Dalam penelitian ini secara khusus 

mempunyai manfaat: 

a. Penelitian tindakan kelas umumnya bersifat kasus, oleh karenanya 

diharapkan menambah khasanah secara teori yang berdasarkan 

implementasi pembelajaran khususnya metode permainan dengan media 

gambar dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

b. Dapat dijadikan referensi atau alternatif untuk mengembangan 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada pelajaran bahasa daerah.  

1.5. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan memahami dan mengoperasionalkan beberapa konsep 

yang digunakan pada penelitian ini, maka perlu pendefinisian sebagai berikut: 

a. Permainan adalah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) yang sangat 

bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan 

prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan 

lebih baik (Muhammad, 2009).  

b. Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru, siswa, dan media) dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

Aktivitas yang dimaksudkan disini penekanannya adalah pada siswa, 

sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

http://belajarpsikologi.com/metode-permainan-dalam-pembelajaran/#_blank
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terciptalah situasi belajar aktif. Aktivitas belajar meliputi empat aspek 

yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, menulis  (Natawijaya, 2005). 

c. Mendengarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) adalah 

mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh.  

d. Membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (1989) adalah melihat 

serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau dalam 

hati). 

e. Menulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) adalah membuat 

huruf (angka dan sebagainya) dengan (pensil, kapur dan sebagainya) pena. 

f. Berbicara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) adalah 

melahirkan pendapat dengan perkataan. 

g. Metode adalah upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal (Sanjaya, 2006). 

h. Hasil belajar adalah perubahan perilaku akibat belajar. Perubahan perilaku 

disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang 

diberikan dalam proses belajar mengajar (Purwanto, 2009). 

 


