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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu cara yang dilakukan seseorang guna 

mendapatkan ilmu melalui kegiatan belajar mengajar. Pengertian mengenai 

pendidikan juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia. “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencara untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, Kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara” (UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS) . 

Sebagai jenjang pendidikan paling mendasar pemerintah sangat menyoroti 

terkait program-program yang dapat meningkatkan kualitas baik dari sisi sekolah 

maupun pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut penting akan adanya motivasi,  

baik dari siswa maupun guru. Motivasi sendiri akan mempengaruhi hasil belajar 

belajar siswa sehingga akan  terlihat berdasarkan penurunan ataupun peningkatan 

dari prestasi belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa antara motivasi belajar dan 

prestasi belajar saling berkaitan.  

Motivasi dan prestasi belajar tidak terlepas dengan adanya penilaian. Perlu 

adanya hasil penilaian sebagai alat bukti dalam proses belajar mengajar. Menurut 

Depdiknas (dalam Basuki dan Hariyanto, 2015: 6) “proses penilaian mencakup 

pengumpulan bukti untuk menunjukkan pencapaian belajar peserta didik”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, jika dihubungkan dengan adanya penerapan 

pembelajaran bilingual menunjukkan keterkaitan. Keterkaitan yang dimaksud yaitu 
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proses belajar mengajar tematik  dengan menggunakan pembelajaran bilingual akan 

menunjukkan peningkatan motivasi belajar. Pengaruh yang ditunjukkan apabila 

motivasi belajar meningkat yaitu prestasi belajar siswa lebih baik. Keterkaitannya 

dengan penilaian yaitu dilihat dari meningkatnya prestasi belajar siswa baik dari 

segi kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan ranah yang dimaksudkan dalam 

kurikulum tematik.   

Membahas mengenai motivasi dalam proses belajar mengajar, tidak terlepas 

juga dari pengaruh  penggunaan bahasa. Secara tidak langsung penggunaan bahasa 

di sekolah-sekolah tidak terlepas dari bahasa daerah dan bahasa nasional. Dalam 

hal ini terdapat penggunaan dua bahasa. Dalam istilah bahasa Indonesia 

penggunaan dua bahasa seperti yang dimaksud diatas disebut kedwibahasaan. 

Pengertian tersebut sesuai dengan yang dimaksud di Kamus besar bahasa Indonesia 

(dalam Tarigan, 2009: 2) “kedwibahasaan adalah perihal pemakaian dua bahasa 

(seperti bahasa daerah di samping bahasa nasional)”. Dapat diartikan bahwa dalam 

praktiknya terdapat penggunaan dua bahasa secara bergantian sebagai langkah 

memahamkan kepada siswa materi yang disampaikan oleh guru, dengan demikian 

pengertian mengenai kedwibahasaan tersebut dapat terwujud dengan seimbang.  

Hasil obeservasi menunjukkan bahwa SD Negeri Punten 1 merupakan 

sekolah rujukan yang ada di kota Batu. Sebagai sekolah rujukan maka terdapat 

program-program khusus dan unggulan yang dapat menjadi contoh beberapa 

sekolah yang ada di sekitarnya. Salah satu dari program tersebut yaitu sedinten basa 

Jawa. Program ini mulai diterapkan sejak tahun 2009. Pelaksanaan rutin program 

ini setiap hari kamis ganjil setiap bulan. 
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Program sedinten basa Jawa merupakan program yang diterapkan untuk 

melihat bagaimana motivasi dan prestasi belajar siswa. Hal ini terlihat dari hasil 

ulangan harian siswa. Berdasarkan hasil tersebut nilai bahasa jawa siswa lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai bahasa Indonesia dan bahasa inggris. Oleh karena itu,  

sekolah merancang program yang mampu meyeimbangkan hasil belajar bahasa 

Indonesia, bahasa jawa dan bahasa inggris.  

SD Negeri Punten 1 Batu merupakan sekolah dengan mayoritas siswa 

dengan berbahasa jawa. Bahasa sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-

hari, karena bahasa adalah alat komunikasi. Pada praktik belajar mengajar, siswa 

masih menggunakan bahasa jawa ngoko, yang merupakan tingkatan bahasa jawa 

yang digunakan kepada teman sebaya. Melihat kondisi ini pembiasaan terhadap 

bahasa semakin ditingkatkan, seperti adanya penguasaan terhadap kosakata pada 

tingkatan bahasa jawa yang lebih halus. Demikian juga pembiasaan terhadap bahasa 

Indonesia. Pada proses belajar mengajar di kelas guru membiasakan siswa untuk 

berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga siswa dapat mempelajari dua 

bahasa sekaligus.   

Pada dasarnya sekolah mengharapkan output yang dihasilkan dari lulusan 

sekolah adalah siswa yang berhasil baik secara akademik dan tingkah laku. Hal ini 

yang melatar belakangi adanya penerapan penggunaan pembelajaran bilingual di 

SD Negeri Punten 1 Batu. Pada kehidupan sehari-hari, tidak di pungkiri jika 

penguasaan bahasa sudah baik, akan mempengaruhi tingkah laku, dengan demikian 

penting adanya pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 

dan bahasa jawa sebagai bahasa daerah yang menurut sejarah terkenal dengan 

kesopan santunannya.  
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Secara teoritis Beardmore (dalam Margana dan Sukarno, 2011) 

menyebutkan empat keuntungan pembelajaran bilingual, yaitu (1) Scholastic 

achievement, (2) Linguistic equity, (3) Multilingual proficiency, (4) Promotion of 

multicultural awareness. Alasan yang mendasari teori diatas yaitu bahwa 

pentingnya penguatan terhadap pengetahuan terhadap bahasa di jenjang Sekolah 

Dasar (SD). Sebagai perwujudannya yaitu dengan menerapankan pembelajaran 

bilingual sebagai bahasa pengantar. Harapannya lulusan yang nantinya dihasilkan 

dari pembelajaran dengan menggunakan bilingual ini akan dilihat keberhasilannya 

melalui motivasi dan prestasi belajar.  

Berkenaan dengan pembahasaan diatas bahwa penggunaan bahasa 

mempengaruhi proses belajar mengajar. Hal ini terlihat pada hasil penilaian 

terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar siswa, dengan demikian peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “analisis motivasi dan prestasi 

belajar siswa pada pembelajaran tematik bilingual di kelas 1 SD Punten 1 Batu”.    

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik bilingual yang 

dilakukan di kelas 1 SD Punten 1 Batu? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa pada pembelajaran tematik bilingual yang 

dilakukan di kelas 1 SD Punten 1 Batu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian merupakan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. 

Berdasarkan latar belakang diatas berikut adalah tujuan penelitian yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik bilingual 

yang dilakukan di kelas 1 SD Punten 1 Batu. 

2. Mendeskripsikan prestasi belajar siswa pada pembelajaran tematik bilingual  

yang dilakukan di kelas 1 SD Punten 1 Batu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat teoritis  

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan rujukan untuk 

penelitian yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran bilingual terhadap 

motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 1 pada pembelajaran dengan kurikulum 

tematik.  

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu sebagai sumber pengembangan 

penggunaan pembelajaran bilingual yang lebih inovatif dan kreatif.  

b. Manfaat bagi guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu sebagai bahan evaluasi pembelajaran 

dikelas dalam penggunaan bahasa bilingual yaitu bahasa indonesia dan bahasa jawa 

khususnya pada pembelajaran tematik 
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c. Manfaat bagi peserta didik 

Manfaat penelitian ini bagi peserta didik yaitu pengetahuan terhadap 

penguasaan bahasa indonesia dan bahasa jawa didalam kelas khususnya selama 

pembelajaran  dengan menggunakan pembelajaran tematik.  

d. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu sebagai sumber data  motivasi dan 

prestasi belajar siswa pada pembelajaran di kelas 1 (satu) khususnya pada 

pembelajaran tematik bilingual, selain itu manfaat lainnya adalah sebagai penelitian 

lanjutan dari penelitian yang sebelumnya.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi area dan fokus penelitian diatas, 

maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilaksanakan dikelas 1 SD Negeri Punten 1 Batu 

2. Penggunaan bahasa bilingual yang dimaksud hanya bahasa Indonesia dan 

bahasa jawa. 

3. Penelitian dilakukan di sekolah yang menggunakan kurikulum tematik, salah 

satunya yaitu SD Punten 1 Batu 

4. Tema yang digunakan pada penelitian ini yaitu tema 8 yaitu peristiwa alam, 

subtema 1 (peristiwa siang dan malam).  
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1.6 Definisi Operasional 

 Definisi operasional digunakan untuk menghindari kesalahan penafsiran 

terhadap beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Berikut 

beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Pembelajaran bilingual

Istilah bilingual juga disebut kedwibahasaan. Kamus besar bahasa indonesia 

(dalam Tarigan, 2009: 2) “kedwibahasaan adalah perihal pemakaian dua bahasa 

(seperti bahasa daerah di samping bahasa nasional)”.  

2. Motivasi belajar

Menurut Sukarman (2014) “motivasi belajar adalah suatu dorongan yang 

muncul dalam diri individu yang dilatar belakangi oleh sikap, tindakan, atau sugesti 

seperti adanya pemberian hadiah, persaingan dengan teman, pemberian pujian serta 

hukuman yang membuat individu jera untuk melakukan perbuatannya”.  

3. Prestasi belajar

Menurut Poerwanto (dalam Hamdu dan Agustina, 2011) “prestasi belajar 

yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang 

dinyatakan dalam raport” 

4. Kurikulum tematik

Menurut Muryanti (dalam Hajar, 2013: 21) “Kurikulum tematik dapat 

diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada pada peserta didik”.  


