
i 
  

INTERNALISASI NILAI BUDAYA TORAJA DALAM 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MEMBACA  

BAHASA INDONESIA DI SD  

KABUPATEN TANA TORAJA 

 

 

 

TESIS 

 

 

SUSANTI 

NIM: 4618106003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR 

PROGRAM PASCASARJANA  

UNIVERSITAS BOSOWA  

NOVEMBER 2020 



ii 
  

  



iii 
  

  



iv 
  

 

PERNYATAAN 

Saya   : Susanti 

NIM   : 4618106003 

Program Studi  : Magister Pendidikan Dasar 

Menyatakan bahwa tesis ini berjudul‖ Internalisasi Nilai Budaya Toraja dalam 

Pengembangan Bahan Ajar Membaca Bahasa Indonesi di SD Kabupaten Tana 

Toraja‖ benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat. Pendapat atau 

temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip  atau dirujuk berdasarkan 

kode etik ilmiah. Apabila penulis tugas akhir/tesis ini terbukti merupakan hasil 

plagiat dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

 

      Maksassar, 20 September 2020 

       

      Susanti  

 

 

 

 

 



v 
  

 

MOTO  

Permulaan Pengetahuan ialah Takut Akan Tuhan. 

Mendengarkan, Menerima Hikmat dan Didikan adalah cara untuk 

menambah dan mempertahankan pengetahuan yang dimiliki 

 

 

Pendidikan adalah perlengkapan paling baik untuk hari tua 

(Aristoteles) 

 

 

Semut adalah salah satu binatang paling kecil yang Tuhan ciptakan.  

Namun, dari dialah kita belajar ketekunan, kesabaran, dan ketulusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
  

 

PRAKATA 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya, sehingga tesis yang berjudul ―Internalisasi Nilai 

Budaya Toraja dalam Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SD 

Kabupaten Tana Toraja‖ dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh 

gelar Magister Pendidikan Dasar, Pascasarjana Universitas Bosowa. Tesis ini 

dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

sepatutnyalah pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak 

terhingga kepada pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta dorongan  

di dalam perjalanan panjang penulis hingga selesainya tesis ini.  

 Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Bosowa, 

Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., yang telah menyiapkan berbagai 

fasilitas dan kenyamanan demi kelancaran pelaksanaan perkuliahan di Universitas 

Bosowa. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku 

Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa yang telah memimpin penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik, tenaga 

kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.  

 Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Sundari Hamid, M.Si., 

selaku Ketua Prodi Magister Pendidikan Dasar yang selalu memberikan arahan 

dan dukungan kepada penulis, baik selama proses perkulihan maupun selama 

proses penyelesaian tesis.  



vii 
  

 Ucapan terima kasih yang mendalam dan pengahargaan yang setinggi-

tingginya disampaikan kepada Dr. A. Hamsiah, M.Pd., sebagai pembimbing I dan  

Dr. Asdar, M.Pd., sebagai pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan 

dan arahan tentang pengembangan Bahan Ajar Membaca Bahasa  Indonesia 

Berbasis Nilai Budaya Toraja, mulai dari pembimbingan proposal hingga 

selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Muhammad Yunus, 

M.Pd., sebagai penguji I dan Dr. Mas’ud Muhammadiah, M.Si., sebagai penguji 

II, yang telah memberikan arahan serta saran dalam pengembangan Bahan Ajar 

hingga penyelesaian tesis ini.  

 Ucapan terima kasih ditujukan kepada orang tua penulis, Lukas Lasa dan 

Sita yang telah memberikan pendidikan dalam keluarga untuk terus menerus 

menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih buat adik Indri dan 

Marlon yang selalu mendukung dalam proses pendidikan serta rekan-rekan 

mahasiswa Magister Pendidikan Dasar angkatan 2018 dan semua pihak yang telah 

menjalin kerjasama yang baik selama menempuh Studi. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak memiliki kekurangan, 

sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua.  

      Makassar, 20 September 2020  

 

 

      Penulis  

 



viii 
  

 

 

ABSTRAK 

SUSANTI. Internalisasi Nilai Budaya Toraja dalam Pengembangan Bahan Ajar 

Membaca Bahasa Indonesia di SD Kabupaten Tana Toraja (Dibimbing oleh 

Hamsiah dan Asdar). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk bahan 

ajar, kelayakan bahan ajar, kepraktisan bahan ajar, dan keefektifan bahan ajar 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis nilai budaya Toraja di SD 

Kabupaten Tana Toraja untuk mengetahui pengaruh dalam proses pembelajaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan bahan ajar dengan model 

Kemp yang sudah mengalami pengubahan. Penelitian ini dilakukan di SD 

Kabupaten Tana Toraja. Subjek penelitian ini adalah kelas V SDN 221 Inpres 

Maliba’ dan SDN 297 Inpres Kambuno. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan angket, LKS dan observasi. Peneliti mengolah data 

secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan model produk bahan 

ajar membaca bahasa Indonesia berbasis nilai budaya Toraja. Hasil uji coba bahan 

ajar terbatas maupun uji coba lapangan menunjukkan bahwa bahan ajar ini layak 

digunakan.  

Hasil penelitian ini berupa bentuk bahan ajar yang dihasilkan yaitu bahan 

ajar dalam bentuk buku yang sudah dicetak (printed) yang berbentuk kertas. 

Fungsi bahan ajar ini untuk pembelajaran dan penyampaian informasi. selain itu 

buku ini dibuat sesuai dengan aturan standar buku mulai dari sampul sampai 

referensi.Kelayakan bahan ajar setelah melalui uji validasi dari validator 

dinyatakan valid, baik dari segi materi (isi dan penyajian) maupun dari segi media 

(tata kegrafisan dan kebahasaan) yang layak digunakan dalam proses 

pembelajaran. Kepraktisan bahan ajar setelah melalui uji validasi dinyatakan 

praktis digunakan karena pada saat mengajar kita hanya menggunakan satu buku 

yang didalamnya sudah ada KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran dan LKS 

diakhir materi. Hasil uji coba bahan ajar membaca bahasa Indonesia berbasis nilai 

budaya Toraja sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang diukur 

dari hasil belajar siswa dengan lembar kerja siswa dalam setiap materi yang 

disajikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan ajar membaca 

bahasa Indonesia berbasis nilai budaya Toraja yang terdiri dari bahan ajar, LKS 

beserta pedomannya selama digunakan, dinyatakan valid, praktis, efektif dan 

layak digunakan. 

 

Kata kunci: Pengembangan bahan ajar, berbasis nilai budaya Toraja. 
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ABSTRACT 

INTERNALIZATION OF THE VALUE TORAJA CULTURAL IN THE 

DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS TO READ INDONESIAN 

IN SD TANA TORAJA DISTRICT 

 

This study aims to determine and analyze the form of teaching materials, the 

feasibility of teaching materials, the practicality of teaching materials, and the 

effectiveness of teaching materials in Indonesian language learning based on 

Toraja cultural values in SD Tana Toraja Regency to determine the effect on the 

learning process. This research is a research on the development of teaching 

materials with a modified Kemp model. This research was conducted in SD Tana 

Toraja Regency. The subjects of this study were class V SDN 221 Inpres. Maliba 

'and SDN 297 Inpres. Kambuno.  

 The results of this study are in the form of teaching materials produced, 

namely teaching materials in the form of printed books in the form of paper. The 

function of this teaching material is for learning and delivering information. In 

addition, this book is made in accordance with the standard rules of the book 

from cover to reference. The appropriateness of the teaching material after going 

through the validation test from the validator is declared valid, both in terms of 

material (content and presentation) and in terms of media (graphic and linguistic 

systems) that are suitable for use. in the learning process. The practicality of 

teaching materials after going through the validation test is stated to be practical 

because when teaching we only use one book in which there is already KI, KD, 

indicators, learning objectives and worksheets at the end of the material. The 

results of the trial of Indonesian reading teaching materials based on Toraja 

cultural values were very effective in improving student learning outcomes as 

measured by student learning outcomes with student worksheets in each material 

presented. Thus it can be concluded that reading teaching materials in Indonesian 

based on Toraja cultural values consisting of teaching materials, worksheets and 

their guidelines during use, are declared valid, practical, effective and fit for use. 
  

Keywords: Development of teaching materials, based on Toraja cultural values. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi merupakan suatu era yang harus dihadapi oleh setiap 

bangsa dan negara yang ada di dunia ini, tak terkecuali negara Indonesia. Manusia 

berlomba-lomba untuk melakukan persaingan mutu dan kualitas di berbagai 

bidang kehidupan, baik pada bidang ekonomi, sosial, budaya, politik teknologi, 

dan pendidikan. Manusia yang berkualitas akan maju dan mampu 

mempertahankan dirinya untuk menghadapi tantangan  zaman, sedangkan yang 

tidak siap untuk mengh adapinya akan tertinggal. Untuk itu diperlukan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menghadapi era persaingan 

tersebut.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan 

SDM yang berkualitas yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal penting 

menjadikan manusia berilmu, bertaqwa serta mampu menghadapi tantangan masa 

depan. Dengan pendidikan akan melahirkan peserta didik yang cerdas serta 

mempunyai kompetensi dan skill untuk dikembangkan di tengah-tengah 

masyarakat. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan unsur komponen 

pendidikan yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang 

bersumber pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 

terhadap tuntutan perubahan zaman. 

 Pendidikan Nasional memiliki tujuan yang sangat mulia terhadap individu 

sebagai peserta didik yaitu membangun dan membentuk pribadi yang memiliki 

ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan keterampilan dan mengembangkan 
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kepribadian yang kokoh agar terbentuk karakter yang kuat, tangguh dan kreatif. 

Selain itu, pendidikan  tidak hanya semata-mata mentransferkan nilai-nilai 

universal tetapi juga mentransformasikan nilai-nilai partikular atau nilai-nilai 

khusus, yang hidup dalam suatu masyarakat yang konkret, karena kepribadian 

seseorang terbentuk oleh nilai-nilai tempat mereka dilahirkan, dibesarkan, dan 

dididik. Latar belakang kebudayaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang adadi dalam 

lingkungan masyarakat, dapat membentuk kepribadian manusia karena nilai-nilai 

kebudayaan dapat menimbulkan terwujudnya nilai-nilai kehidupan keluarga, 

masyarakat lokal, dan masyrakat luar. 

 Bangsa Indonesia memiliki visi pendidikan nasional, yaitu 

mengembangkan identitas peserta didik supaya bangga menjadi Bangsa Indonesia, 

yang penuh percaya diri memasuki kehidupan global sebagai orang Indonesia 

yang berbudaya. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan manusia 

pintar yang terdidik, tetapi yang lebih penting adalah manusia yang terdidik dan 

berbudaya. Setiap bangsa yang berada di suatu negara mempunyai identitas dan 

kepribadian masing-masing. Identitas dan kepribadian merupakan salah satu 

bagian pembeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, yang tidak 

muncul begitu saja tetapi butuh proses yang banyak untuk munculnya identitas 

dan kepribadian. 

 Adakalanya identitas suatu bangsa atau suku terkoyak, baik secara internal 

maupun eksternal dinamika kehidupan yang sangat cepat dalam masyarakat 

menguburkan identitas dan kepribadian serta terjajah oleh bangsa asing yang 

secara potensial dapat mengoyakkan identitas dan kepribadian  sebuah bangsa 

atau suku. Pengenalan  nilai-nilai budaya yang menjadi identitas diketahui dan 

dimaknai secara bersama tidak mungkin seseorang dapat memaknai nilai-nilai 



 
 

3 
 

 

kemanusiaan yang abstrak. Nilai-nilai kebudayaan itu merupakan jalinan arti dari 

hasil peradapan manusia, sehingga kreativitas, inovasi, dan akulturasi dalam 

transmisi budaya menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif dan 

beradab.  

 Pentingnya pengenalan nilai-nilai budaya sekarang ini mutlak diperlukan 

bukan hanya di lembaga pendidikan saja, melainkan juga di rumah dan 

lingkungan sosial. Saat ini, pendidikan karakter bukan lagi hanya untuk anak usia 

dini hingga remaja melainkan juga usia dewasa.  Hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur diperlukan untuk kelangsungan 

hidup bangsa atau suku di Indonesia. Era globalisasi semakin menuntut perlunya 

pendidikan  nilai yang berimplikasi pada karakter agar lulusan di berbagai jenjang 

dapat bersaing dengan rekan-rekannya di berbagai belahan dunia lain. Secara 

defenitif dapat dikatakan bahwa karakter merupakan nilai-nili khas, baik watak, 

akhlak atau kepribadian seseorang yang tebentuk dari hasil internalisasi berbagai 

kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, 

bersikap, berucap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. 

           Pendidikan yang bermuatan pada nilai budaya menjadi salah satu wahana 

utama untuk mengembangkan karakter yang dapat juga membangkitkan dan 

menguatkan kesadaran serta keyakinan peserta didik untuk selalu bertindak lebih 

baik. Pendidikan bermuatan nilai-nilai budaya ini sudah mulai diberikan dari 

jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, yang dipahami sebagai suatu kebenaran 

bahwa tidak ada manusia yang hidup di masyarakat tidak didasari dengan nilai-

nilai budaya yang diakui dalam masyarakt tersebut. Di  sisi lain, pentingnya 

budaya lama dipertahankan dan dikembangkan supaya menjadi alat yang dapat 

berfungsi sebagai antisipasi terhadap beberapa budaya baru yang masuk ke dalam 
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kehidupan masyarakat dan generasi muda, yang bertentangan dengan peradaban 

dan jati diri serta nilai-nilai luhur yang berisi norma dan pola perilaku bangsa atau 

suku Indonesia.  

     Dalam suatu seminar yang dilaksanakan oleh Sosialisasi Lembaga Adat yang 

diprakarsai oleh  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 

Abu Hamid memaparkan (9 November 2014),  ―Generasi muda sekarang yang 

telah tumbuh sebagai lost generation‖, harus menyadari pentingnya pemahaman  

akan  nilai-nilai budayanya yang agung, sebelum nilai-nilai budaya asing 

menggusurrnya dengan gelombang raksasa kosmopolitanisme yang berakibat 

pada westernisasi dan modernisasi.  Nilai-nilai budaya harus dipahami  sebagai 

sebuah konsep yang perlu ditransformasikan  sesuai dengan kondisi masyarakat 

dewasa ini. Ada kecendrungan, semakin tinggi pendidikan modern yang diterima 

oleh generasi muda.   

 Sebagai identitas modern, generasi muda merasa lebih bergengsi dan 

bangga apabila mereka dapat mengakses atribut modern daripada mengakses 

identitas lokal tradisional yang dianggapnya sebagai identitas kampungan yang 

tertinggal oleh zaman, demikian pula dalam  hal tata karma baik etika, moral, seni 

dan estetika serta agama. Harus kita ketahui bahwa pendidikan formal belum 

sepenuhnya mendukung perkembangan yang menyentuh nilai-nilai budaya lokal 

tradisional. Dari berbagai peristiwa yang marak terjadi dalam kehidupan sosial 

menggambarkan bahwa kepribadian atau karakter yang dimiliki oleh sebagian 

besar masyarakat, baik masyarakat umum, proses pndidikan maupun politik serta 

penegak hukum telah mengalami degradasi moral. Dalam hal ini, pembenahan 

yang baik diterapkan adalah pendidikan  yang mengacu pada nilai-nilai luhur 

budaya masyarakat karena kebudayaan tidak lepas dari proses pendidikan.  
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Salah satu kelemahan juga dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah 

pendidikan yang diterapkan di sekolah termasuk di perguruan tinggi menuntut 

untuk memaksimalkan komunikasi dan kemampuan proses, sehingga pendidikan 

yang bermuatan nilai-nilai budaya yang menjadi dasar pembentukan karakter pada 

peserta didik terabaikan. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sebagai bagian dari pengaruh globalisasi, semakin membuat generasi muda 

kehilangan semangat untuk mempertahankan budaya lokal yang berisi niali-nilai 

luhur atau budaya. Berkurangnya semangat ini disebabkan oleh modernisasi 

budaya yang semakin berkembang yang menawarkan kebebasan dan kemewahan. 

Saat ini pemerintah berupaya untuk menekankan adanya muatan nilai karakter 

dalam pendidikan untuk semua jenjang agar dapat seimbang. Dengan demikian, 

pendidikan karakter adalah pendidikan yang menekankan pada pembentukan 

nilai-nilai karakter peserta didik. 

Pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai kehidupan memiliki pengaruh 

yang sangat besar pada nilai  karakter seperti yang dipaparkan oleh Foerster 

pencetus pendidikan karakter dan diulas juga oleh Sulistyowati (2012 : 28) 

Pertama, pendidikan nilai karakter menekankan setiap tindakan berpedoman 

terhadap nilai normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan 

berpedoman pada norma tersebut. Kedua, adanya koherensi atau membangun rasa 

percaya diri dan keberanian, dengan begitu anak didik akan menjadi pribadi yang 

teguh pendirian, tidak mudah terombang-ambing dan tidak takut risiko setiap kali 

menghadapi situasi baru. Ketiga, adanya otonomi, yaitu peserta didik menghayati 

dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. 

Dengan begitu, peserta didik mampu mengambil keputusan mandiri tanpa 

dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. 
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Keteguhan adalah daya tahan peserta didik dalam mewujudkan apa yang 

dipandang baik. Pendidikan karakter akan menjadi dasar dalam pembentukan 

karakter berkualitas bangsa, yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti 

kejujuran, toleransi, kebersamaan, gotong-royong, dan saling menghormati. 

Pendidikan karakter akan melahirkan pribadi yang unggul tidak hanya memiliki 

kemampuan kognitif saja namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan 

kesuksesan bahkan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya. 

Nilai-nilai budaya yang terdapat dalam kebudayaan lokal Toraja sudah 

mulai berkurang dan kebudayaan Nasional mungkin dapat tersingkirkan, yang 

tersisa hanya nilai-nilai budaya yang dikomersialkan. Harus kita tahu bahwa 

pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan karena saat ini manusia butuh 

identitas diri. Seiring dengan perkembangan zaman tantangan globalisasi saat ini 

yaitu akibat kemajuan teknologi khususnya komunikasi, dapat mengakibatkan 

perubahan identitas manusia termasuk hilangnya kebudayaan nasional dan 

kebudayaan lokal. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menghidupkan 

kebudayaan lokal dalam diri setiap individu karena di situlah manusia hidup 

bermasyarakat, bertindak, dan berkelakuan sehari-hari. Menurut John Naisbhitt 

(dalam Tilaar, 2004:190) menyatakan, ―kita bisa berpikir dan  memiliki visi 

global, tetapi kita bertindak secara lokal‖. 

Sebagai warisan budaya, kearifan lokal perlu dipelihara dan dilestarikan 

keberadaannya dalam budaya lokal. Ada beberapa konsep dan pengetahuan yang 

sudah digunakan oleh nenek moyang kita dalam menjalani kehidupannya. 

Pengetahuan lokal sebagai pendukung kebudayaan nasional karena kebudayaan 

nasional sebagian merupakan kumpulan dari beberapa kebudayaan daerah. Ada 
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tiga fungsi utama kearifan lokal sebagai pendukung kebudayaan nasional yang 

dikemukakan oleh Ratna (2011:94-95) sebagai berikut: 

1. Kearifan lokal sebagai pengikat berbagai bentuk kebudayaan yang 

sudah ada sehingga disadari keberadaannya karena ia lahir dan hidup 

dalam kesemestaan yang bersangkutan, maka kearifan lokal yang 

diharapan dapat dipelihara dan di kembangkan secara optimal. 

2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengantisipasi bahkan 

mentransformasikan berbagai bentuk pengaruh budaya luar sehingga 

sesuai dengan ciri-ciri masyarakat lokal. Makin kuat daya tahan 

kearifan lokalnya maka masyarakat yang bersangkutan makin stabil. 

3. Kearifan lokal berfungsi untuk memberikan sumbangan terhadap 

kebudayaan yang lebih bagus, baik nasional maupun internasional. 

Nilai-nilai budaya Toraja merupaka identitas budaya lokal yang dapat 

dikaji dan dikembangkan menjadi salah satu materi pembelajaran bahasa  di 

lembaga pendidikan Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan untuk pelestarian budaya 

lokal yang banyak terdapat nilai-nilai luhur di dalamnya. Budaya sebagai suatu 

kebenaran yang disepakati bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat, 

tampa didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Posisi budaya 

memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena budaya 

salah satu sumber nilai dalam pendidikan. Nilai-nilai budaya itu dijadikan sebagai 

dasar dalam pemberian materi atau mengembangkannya dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu 

menciptakan manusia yang cerdas dan berkarakter. 

Penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan mentransformasikan nilai-

nilai budaya Toraja menjadi bahan ajar konsep yang mengandung nilai-nilai luhur. 
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Dalam hal ini kita tidak bisa lepas dari  kurikulum untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Namun, semua jenis dan jenjang pendidikan saat ini telah lepas dari 

kaitannya dengan kebudayaan. Hal ini dapat kita ketahui dari pendapat Tilaar 

(2004:200) mengemukkan bahwa ―tradisi lisan dan tradisi tertulis lenyap dalam 

keberadaannya‖. Kedua hal ini mengalami wadah erosi karena telah dilepaskan 

dari wadah pertumbuhannya yaitu masyarakat dan kebudayaannya. Selain itu, 

lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian kurang memperhatikan 

pengembangan budaya baik lisan maupun tulisan.  

Dapat dilihat dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, 

maka dunia pendidikan diharapkan sebagai motor penggerak untuk memfaslitasi 

pembangunan karakter, sehingga anggota masyarakat mempunyai kesadaran 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis demokratis. Selain itu mereka 

tetap memperhatikan norma-norma di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan 

bersama. Saat ini dimensi akhlak, moral, atau budi pekerti mendapatkan perhatian 

secara khusus. Lembaga pendidikan diharapkan menciptakan suasana belajar dan 

proses pembelajaran yang mengembangkan potensi siswa sehingga memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta 

keterampilan yang dapat menunjang potensi peserta didik. Jadi, apapun materinya 

diharapkandapat mengembangkan potensi kreatif peserta didik agar menjadi 

manusia yang berakhlak mulia. 

Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai budaya dapat berfungsi sebagai 

pembangun karakter, yang menjadi suatu keharusan dalam pendidikan. Dalam hal 

ini tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, tetapi juga mempunyai 

budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota 

masyarakat menjadi bermakna baik untuk dirinya maupun orang lain. Intinya 
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pembinaan karakter harus dilakukan pada semua tingkat pendidikan hingga 

perguruan tinggi karena perguruan tinggi harus mampu berperan sebagai sumber 

informasi yang membawa bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, santun dan 

bermartabat serta dapat bersaing dengan bangsa lain.  

Penelitian yang akan dilakukan ini sangat penting sebagai proses 

pelestarian identitas suku Toraja, dilakukan dengan cara memberikan kebebasan 

untuk berkembang dan menerapkannnya dalam pengajaran yang berarti 

memberikan ruang untuk perlindungan dan pemeliharaan tradisi atau nilai-nilai 

budaya. Selain itu untuk menyikapi kondisi saat ini generasi muda semakin 

kurang minatnya untuk belajar mengenai tentang nilai-nilai budaya tradisi 

daerahnya karena, mereka lebih tertarik pada kebiasaan daerah lain dimana 

mereka menuntut ilmu maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini untuk 

mengenalkan lebih dini kepada anak-anak atau generasi muda untuk tetap 

mencintai budaya daerahnya. Bahan ajar yag dihasilkan ini bisa digunakan dalam 

proses pembelajaran meskipun nanti tidak digunakan secara umum karena 

kurikulum 2013 yang sudah permanen dari pemerintah tetapi, bisa menjadi bahan 

alternatif membaca di sekolah untuk menambah pengetahuan tentang nilai budaya 

daerah. Oleh sebab itu, pendidikan tidak bisa lepas dari budaya yang sudah 

dipahami sejak semula karena pendidikan berlandaskan dengan nilai-nilai budaya, 

dapat membentuk karakter bangsa yang dapat memberikan pengayaan dan 

penguatan secara etika, moral, dan secara intelektual.  Hal lain yang menjadi 

alasan dilakukan penelitian ini yaitu budaya Toraja mengandung nilai 

kebersamaan, nilai kereligiusan, nilai keuletan, nilai kepedulian dan nilai sosial 

dalam hubungannya dengan sesama makhluk, dan hubungannnya dengan Tuhan. 
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B. Rumusan Masalah  

Sebagai identitas budaya yang memiliki konsep dan makna serta 

menggunakan bahasa. Konsep nilai budaya Toraja dapat ditransformasikan ke 

dalam bahan ajar Bahasa Indonesia, sehingga diperlukan kajian khusus. Penelitian 

ini menitikberatkan pada suatu sasaran atau objek penelitian yang dianggap perlu 

penelaan yang lebih mendalam, sehingga yang menjadi masalah utama dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana bentuk bahan ajar bahasa Indonesia yang terinternalisasi nilai 

budaya Toraja di SD Kabupaten Tana Toraja? 

2. Bagaimana kelayakan bahan ajar bahasa Indonesia yang terinternalisasi nilai 

budaya Toraja di SD Kabupaten Tana Toraja? 

3. Bagaimana kepraktisan bahan ajar bahasa Indonesia yang terinternalisasi nilai 

budaya Toraja di SD Kabupaten Tana Toraja? 

4. Bagaimana keefektifan bahan ajar bahasa Indonesia terinternalisasi nilai 

budaya Toraja di SD Kabupaten Tana Toraja?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bahan ajar bahasa Indonesia yang terinternalisasi nilai 

budaya Toraja di SD Kabupaten tana Toraja. 

2. Mendeskripsikan kelayakan bahan ajar bahasa Indonesia yang terinternalisasi 

nilai budaya Toraja di SD Kabupaten Tana Toraja. 

3. Mendeskripsikan kepraktisan bahan ajar bahasa Indonesia yang terinternalisasi 

nilai budaya Toraja di SD Kabupaten Tana Toraja. 

4. Mendeskripsikan keefektifan bahan ajar bahasa Indonesia yang terinternalisasi 

nilai budaya Toraja di SD Kabupaten Tana Toraja. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukandiharapkan  dapat bermanfaat bagi pembaca, 

baik secara teoretis maupun manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan keilmuan, 

untuk bahan ajar Bahasa Indonesia yang materi utamanya bersumber dari 

nilai budaya Toraja. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memahami konsep nilai-

nilai luhur yang terdapat dalam budaya Toraja dari aspek bahasa dan 

budaya. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pendidik dan 

peserta didik terhadap pengetahuan tradisional dan  ekspresi budaya lokal 

atau budaya tradisional suku Toraja. Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk menambah pengetahuan nilai yang terkandung dalam 

budaya Toraja. 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman tentang nilai budaya Toraja sudah sangat langkah dibicarakan. 

b. Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat untuk membuka cakrawala 

penelitian dalam mengapresiasi nilai-nilai budaya lokal menjadi bahan ajar 

di lingkungan pendidikan formal. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mempelajari nilai 

budaya sebagai manifestasi pelestarian nilai-nilai luhur warisan budaya. 

d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan atau bahan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar, dengan tujuan 
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pembentukan generasi masa depan yang berkarakter dan berbudaya 

berwawasan global. 

e. Penelitian ini bertujuan menggali nilai budaya Toraja yang  secara implisit 

maupun secara eksplisit, menunjukkan beberapa pesan moral dalam 

berperilaku dan menjalani kehidupan. Implimentasi nilai-nilai budaya 

dalam berpikir dan bertindak dapat membentuk karakter atau pribadi yang 

berbudaya. 

f. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk  menguatkan sikap dan 

perilaku yang selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat pada 

umumnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur 

budaya setempat dalam raangka menunjang kebudayaan nasional.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Pengajaran Bahasa 

Pengajaran bahasa atau proses belajar dan mengajar dalam bahasa di 

dasari oleh pemikiran Chomsky dalam Iskandarwasid (2009:41) menyatakan 

bahwa ―manusia adalah satu-satunya yang dapat belajar bahasa yang hidup yang 

digunakan dalam berpikir dan berkomunikasi’. Pengajaran bahasa ini tidak lepas 

dari pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran Bahasa Indonesia. Menurut 

Iskandarwassid (2009:41-66) memaparkan ketiga istilah tersebut dalam 

pengajaran bahasa yaitu: 

1. Pendekatan  

Pendekatan mengacu pada sikap atau pandangan tentang sesuatu 

yang saling berkaitan, dan berhubungan dengan sifat bahasa serta pengajaran 

bahasa. Kurikulum disusun berdasarkan suatu pendekatan tujuan, maka 

sejalan dengan hal itu bidang-bidang studi pun orientasinya pada pendekatan 

tujuan, demikian pula bidang studi Bahasa Indonesia. Dengan berdasarkan 

pada pendekatan tujuan, maka yang penting ialah tercapainya tujuan, yakni 

peserta didik memiliki kemampuan mengarang. Pokok bahasan yang 

diajarkan bertujuan peserta didik memiliki pemahaman mengenai bentuk-

bentuk kata Bahasa Indonesia. Penerapan pendekatan tujuan ini seiring 

dikaitkan dengan cara belajar tuntas, yang berarti suatu kegiatan belajar 

yang dianggap berhasil apabila sedikitnya dari jumlah peserta didik 

mengikuti pelajaran itu dapat menguasai minimal dari bahan ajar yang 

diberikan oleh pengajar. Penentuan keberhasilan itu dapat dilihat pada hasil 

tes sumatif jika  sekurang-kurangnya dari jumlah peserta didik dapat menge 
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rjakan atau dapat menjawab dengan benar soal yang diberikan oleh guru, 

maka pembelajaran dapat dikatan berhasil. 

2. Metode  

Metode pembelajaran bahasa berkenaan dengan cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural 

untuk memudahkan mengerjakan suatu pekerjaan. Pemilihan, penentuan, 

dan penyusunan bahan ajar secara sistematis dimaksudkan agar bahan ajar 

tersebut mudah di pahami dan dikuasai oleh peserta didik. Melihat hal ini,  

jelas bahwa suatu metode ditentukan berdasarkan pendekatan yang dianut, 

dengan kata lain, pendekatan merupakan dasar penentu metode yang 

digunakan. 

Dalam hal ini, setelah guru menetapkan tujuan yang hendak dicapai 

kemudian mulai memilih bahan ajar yang sesuai. Sesudah itu, guru 

menentukan bahan yang telah terpilih, sesuai dengan  tingkat usia, 

kemampuan, kebutuhan, dan latar belakang peserta didik yang disusun 

menurut urutan tingkat kesukaran, yakni dari yang mudah sampai yang 

sukar. Selain itu guru merencanakan cara mengevaluas, mengadakan 

remedial serta mengembangkan bahan ajar tersebut. Metode yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah: a) Metode tata 

bahasa/terjemahan, b) Metode membaca, c) Audiolingual, d)Metode 

reseptif/produktif, e) Metode langsung, f) Metode komunikatif g) Metode 

integratif, h) Metode tematik, i) Metode kuantum, j) Metode 

konstruktivistik, k) Metode partisipatori, l) Metode kontekstual.  
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3. Teknik  

Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan 

ajar yang telah disusun, berdasarkan pendekatan yang di pakai. Teknik yang 

digunakan guru  bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau 

siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan 

baik. Dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru perlu 

mempertimbangkan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat 

siswa, dan kondisi-kondisi yang lain. Dengan demikian, teknik pembelajaran 

yang digunakan oleh guru dapat bervariasi sekali. Untuk metode yang sama 

dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada 

berbagai faktor tersebut.  

Berdasarkan urain diatas dapat disimpulkan bahwa teknik 

pembelajaran adalah siasat yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil yang optimal. Dengan 

kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran yang 

dapat diterapkan dengan berbagai macam teknik pembelajaran.   

1. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

a. Pembelajaran bahasa Indonesia 

Bahasa adalah satu alat komunikasi, melalui bahasa, manusia dapat 

saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang 

lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Oleh karena itu belajar 

bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Pembelajaran diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi, baik 

lisan maupun tertulis, ini sesuai pendapat (Remini dkk, 2006:49) yang 

mengemukakan bahwa, ―pembelajaran bahasa Indonesia dapat diartikan 
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sebagai sebuah pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

komunikasi dengan bahasa lisan maupun tulis‖. 

b. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Bahasa Indonesia merupakan salah satu materi penting yang 

diajarkan di SD, karena bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi 

yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh (Akhadiah dkk. 1991: 1) 

adalah agar siswa ‖memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan 

benar serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan 

situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa sekolah dasar‖.  

Dari penjelasan Akhadiah tersebut maka tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia dapat dirumuskan menjadi empat bagian yaitu:  

1) Lulusan SD diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara 

baik dan benar.  

2) Lulusan SD diharapkan dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia.  

3) Penggunaan bahasa harus sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa. 

4) Pengajaran disesuaikan dengan tingkat pengalaman peserta didik di 

SD.  

c. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia  

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendikan (Depdiknas, 2006: 18) 

mengemukakan bahwa, ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia 

mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut :  

1) Mendengarkan, seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, 

perintah, dan bunyi. 
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2) Berbicara, seperti mengungkapkan gagasan, perasaan  dan 

menyampaikan sambutan.  

3) Membaca, seperti membaca huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf,  

dan berbagai teks bacaan.  

4) Menulis, seperti menulis karangan naratif dan normatif dengan tulisan 

rapi dan jelas dengan memerhatikan tujuan dan ragam pembaca, serta 

mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan menulis hasil 

sastra berupa cerita dan puisi. 

d. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator 

Standar kompetensi yaitu sesuatu yang harus dimiliki siswa. Hali ini 

dijabarkan pula dalam kurikulum 2006 (Depdiknas,2006:37)  yaitu,"menulis 

petunjuk". Dengan kompetensi dasar yaitu menulis petunjuk melakukan 

sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu. Hasil belajar yang 

diharapkan yaitu menulis. Indikatornya yaitu menulis petunjuk melakukan 

sesuatu berdasarkan tema. 

Materi pokoknya adalah menulis petunjuk melakukan sesuatu. 

Sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan peneliti, dalam kurikulum 

2006 (KTSP) sudah tidak dinyatakan lagi hasil belajar, indikator juga 

materi pokok, yang ada hanya standar kompetensi dan komponen dasar 

saja. Informasi dari instansi terkait (Depdiknas) bahwa indikator dan 

materi pokok diserahkan sepenuhnya kepada guru untuk dijabarkan lebih 

rinci disesuaikan dengan kondisi dan situasi belajar siswa. 

e. Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Perencanaan adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat 

membantu kita dalam menciptakan hasil yang diharapkan. Perencanaan 
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pengajaran menurut Harjanto (2010:7) merupakan suatu proses penyusunan 

alternatif kebijaksanaan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan, dalam 

rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.  

Menurut Hamalik (2010:20), perencanaan pengajaran meliputi: 

1. Formulasi tujuan yang hendak dicapai 

2. Deskripsi tugas dan bahan ajar 

3. Jenis-jenis belajar dan proses belajar mengajar 

4. Alat penilaian (evaluasi) 

f. Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Desain pembelajaran berkenaan pula dengan model-modelnya dan 

praktik pembelajaran sehari-hari. Prinsip utama desain pembelajaran 

menurut Meril dalam (Prawiradilaga, 2012:197) ada beberapa bagian yaitu: 

1. Aktivasi (activation), menjelaskan proses belajar yang terjadi dalam 

diri seseorang memerlukan upaya dari luar untuk berproses. 

2. Penerapan (application), membuktikan kemampuan yang telah 

mengendap digunakan dalam situasi yang berbeda. 

3. Integrasi (integration), merupakan kemampuan seseorang yang mamou 

mengadaptasikan hasil belajar kedalam situasi baru dalam eangka 

memecahkan masalah. 

Mengembangkan nilai-nilai  menjadi bahan ajar pendidikan dalam 

satuan pelajaran, menurut  Halomoan (Setyosari, 2010) dapat dilakukan 

melalui tiga jalur yaitu:  

1. Jalur  pengembangan diri dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam 

kegiatan sehari-hari melalui empat cara yaitu; (1) Kegiatan rutin 

merupakan kegiatan yang  dilakukan oleh peserta didik secara terus 
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menerus yang dilakukan oleh peserta didik dan konsisten setiap. (2) 

Kegiatan spontan merupakan kegiatan yang dilakukan secara spontan 

yang tampa disadari oleh siswa. (3) Keteladan merupakan perilaku 

atau sikap pendidik dalam memberi contoh yang baik bagi peserta 

didik. (4) Pengkondisian yaitu untuk mendukung terlaksananya budaya 

pendidikan karakter. 

2. Jalur mata pelajaran yaitu pengembangan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang diintegrasikan dalam setiap Kompetensi Dasar (KD) dan 

Standar Kompetensi (SK) dengan mencantumkan nilai-nilai budaya 

dan karakter. Memberikan arahan atau petunjuk kepada peserta didik 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan karakter dalam 

berperilaku. 

3. Jalur budaya di sekolah sangat luas cakupannya. Budaya sekolah 

umumnya mencakup segala harapan, hubungan demografi, kegiatan 

kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler, proses pengambilan keputusan 

kebijakan maupun interaksi sosial. Pendekatan yang diharapkan untuk 

mengembangkannya dalam bahan ajar adalah pendekatan holistik 

dengan metode keteladanan yang dilakukan oleh peserta didik.  

Mengingat penelitian ini merupakan pengembangan bahan ajar yang 

berbasis nilai budaya Toraja, dan tujuan akhir yang ingin dicapai 

adalah penanaman nilai-nilai sosial pada peserta didik sekaligus 

pelestarian budaya (sastra lokal). 

g. Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Situasi yang dihadapi pengajar/pendidik dalam melaksanakan 

pengajaran mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar itu 
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sendiri. Seharusnya guru dapat menyesuaikan pola tingkah laku dalam 

mengajar terhadap situasi yang dihadapi. Baharuddin Harahap dalam 

Hamdani (2011: 58), mengemukakan bahwa sebagai seorang guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran di kelas perlu memperhatikan hal sebagai 

berikut:  

1. Menyampaikan materi pelajaran dengan baik dan jelas. 

2. Pertanyaan yang diajukan cukup memancing untuk berpikir, mendidik 

dan mengenai sasaran. 

3. Memberikan kesempatan atau mencapaikan kondisi yang dapat 

menimbulkan pertanyaan dari siswa. 

4. Terlihat adanya variasi dalam pemberian materi dalam kegiatan. 

5. Pendidik atau guru selalu memperhatikan reaksi dan tanggapan yang 

berkembangan pada diri siswa baik verbal maupun nonverbal. 

6.  Memberikan pujian dan penghargaan bagi jawaban yang tepat bagi 

siswa dan sebaliknya mengarahkan jawaban yang kurang tepat. 

2. Bahan Ajar  

Andi Hamsiah (2019) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar.  

Selain itu, menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari (2013: 1), bahan ajar 

adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi 

pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain 

secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, 

yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. 

Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis 

dengan kaidah intruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan 

menunjang proses pembelajaran. 



 
 

21 
 

 

a. Pengembangan bahan ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu pengajar dalam melaksanakan tugas sejalan dengan konsep 

tersebut, Hamsiah (2017) merangkaikan bahwa bahan ajar memiliki struktur 

dan urutan dan sistematis, menjelaskan tujuan instruksi yang akan di capai. 

Terdapat sejumlah alasan mengapa perlu dilakukan pengembangan bahan 

ajar, seperti yang disebutkan oleh Direktorat Pembinaan sekolah menengah 

atas (2008: 8-9)  sebagai berikut; 

1) Ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, artinya bahan belajar 

yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum 

2) Karakteristik sasaran, artinya bahan ajar yang dikembangkan dapat 

disesuaikan dengan karakteristik siswa sebagai sasaran, karakteristik 

tersebut meliputi lingkungan sosial, budaya, geografis maupun tahapan 

perkembangan siswa 

3) Pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan 

masalah atau kesulitan dalam belajar. 

Dengan demikian, pengembangan bahan ajar di sekolah perlu 

memperhatikan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sesuai kurikulum, 

yaitu menuntut adanya partisipasi dan aktivasi siswa lebih banyak dalam 

pembelajaran. Pengembangan lembar kegiatan siswa menjadi salah satu 

alternatif bahan ajar yang akan bermanfaat bagi siswa menguasai 

kompetensi tertentu, karena lembar kegiatan siswa dapat membantu siswa 

menambah informasi tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan 

belajar secara sistematis. 
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b. Karakteristik bahan ajar 

Bahan ajar memiliki beberapa karakteristik, Widodo dan Jasmani 

dalam Ika Lestari (2013: 2) mengungkapkan bahwa karakteristik bahan ajar 

yaitu: 

1. self instructional (intruksional mandiri) yaitu bahan ajar dapat membuat 

siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang 

dikembangkan. Oleh karena itu, di dalam bahan ajar harus terdapat 

tujuan yang dirumuskan dengan jelas dan memberikan materi 

pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih 

spesifik. 

2. Self Contained  (mandiri) yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit 

kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu 

bahan ajar secara utuh. 

3. Stand Alone (berdiri sendiri) yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak 

tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-

sama dengan bahan ajar lain. 

4. Adaptive (menyusaikan) yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya 

adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. 

5. User Friendly (mudah digunakan)  yaitu setiap instruksi dan paparan 

informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan 

pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan 

mengakses sesuai dengan keinginan. 

Kehadiran bahan ajar selain membantu siswa dalam pembelajaran 

juga sangat membantu guru. Dengan adanya bahan ajar guru lebih leluasa 

mengembangkan materi pelajaran. Berdasarkan kedua pendapat di atas 
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mengenai karakteristik bahan ajar, peneliti mensintesiskan bahwa bahan ajar 

haruslah berisi materi yang memadai, bervariasi, mendalam, mudah dibaca, 

serta sesuai minat dan kebutuhan siswa. Selain itu, bahan ajar haruslah berisi 

materi yang disusun secara sistematis dan bertahap. Materi disajikan dengan 

metode dan sarana yang mampu menstimulasi siswa untuk tertarik 

membaca. Terakhir, bahan ajar haruslah berisi alat evaluasi yang 

memungkinkan siswa mampu mengetahui kompetensi yang telah 

dicapainya. 

c. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Berdasarkan jenisnya, bahan ajar dapat dikelompokkan kedalam 

beberapa bentuk bahan cetak seperti handout, modul, buku, lembar kerja 

peserta didik, penugasan, foto/gambar dan model. Bahan ajar yang dimaksud 

dalam kajian ini lebih ke bahan ajar cetak berupa buku teks. Hal ini 

dikarenakan, buku teks sangat erat kaitannya dengan kurikulum, silabus, 

standard kompetensi, dan kompetensi dasar. Rudi Susilana (2007: 14) 

mengungkapkan bahwa buku teks adalah buku tentang suatu bidang studi 

atau ilmu tertentu yang disusun untuk memudahkan para guru dan siswa 

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar harus disesuaikan 

dulu dengan kurikulumnya kemudian dibuatkan rancangan pembelajaran 

dapat dilihat secara rinci sebagai berikut: 

1. Bahan ajar pandang (visual) terdiri atas buku cetak, berdasarkan 

kebutuhan peserta didik. 

2. Bahan ajar dengar (audio) yaitu bahan ajar yang bisa di ajarkan melalui 

rekaman tap, mendengarkan berita dari radio. 

3. Bahan ajar pandang dan dengar ( audio visual) seperti vidio, film. 
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4. Bahan ajar multimedia interakktif seperti CAI (computer assisted 

Instruction), CD (compact disk) multimedia pembelajaran interaktif, 

dan bahan ajar berbasis WEB (web based learning materials). 

5. Bahan ajar dalam bentuk penugasan harus diadaptasikan untuk 

kesesuaian antara bahan ajar yang dipilih denga kondisi peserta didik. 

d. Fungsi bahan ajar 

Secara garis besar, bahan ajar memiliki fungsi yang berbeda  baik 

untuk guru maupun peserta didik. Adapun fungsi bahan ajar untuk guru 

yaitu; 

1. Untuk mengarahkan semua aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

sekaligus merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya diajarkan 

kepada siswa; dan 

2. Sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. 

3. Dalam bahan ajar akan selalu dilengkapi dengan sebuah evaluasi guna 

mengukur penguasaan kompetensi per tujuan pembelajaran. 

Sedangkan fungsi bahan ajar bagi siswa yakni; 

1. sebagai pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan subtansi 

kompetensi yang harus dipelajari. 

2. adanya bahan ajar siswa akan lebih tahu kompetensi apa saja yang 

harus dikuasai selama progam pembelajaran berlangsung. Siswa jadi 

memiliki gambaran skenario pembelajaran lewat bahan ajar. 

Hal senada disampaikan oleh Esu, Enukoha & Umoren dalam Ogbondah 

(2008: 17) bahwa bahan ajar memiliki fungsi sebagai berikut: 

a) Menfasilitasi siswa dalam pembelajaran dengan konsep yang abstrak; 

b) Meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar; 
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c) Menghemat energi guru untuk berbicara terlalu banyak; 

d) Menggambarkan konsep-konsep yang lebih jelas dan lebih baik 

daripada hanya kata-kata guru; 

e) Membantu mengatasi keterbatasan ruang kelas dan mudah diakses; 

f) Membantu untuk memperluas pengetahuan siswa; 

g) Meningkatkan motivasi siswa. 

e. Langkah-langkah dalam pemilihan bahan ajar 

Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan 

harus dipelajari siswa hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang 

benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi: 

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan 

bahan ajar. 

2. Mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

3. Memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi 

4. Memilih sumber bahan ajar. 

Setelah jenis materi ditentukan langkah berikutnya adalah 

menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat 

kita temukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, 

koran, internet, media audiovisual. Materi pelajaran yang dipilih untuk 

diajarkan hendaknya menunjang tercapainya standar k ompetensi dan 
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kompetensi dasar. Menurut Sagala (2012:161) bahan pengajaran harus 

melalui prosedur sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan awal bahan ajar yang akan digunakan 

b. Persiapan lingkungan  

c. Persiapan siswa 

d. Penyajian bahan pengajaran  

f. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar  

Sehubungan dengan uraian sebelumnya, Hamsiah (2017) 

menguraikan bahwa manfaat bahan ajar untuk mengurangi ketergantungan 

peserta didik pada pengajar dan memberi kemudahan pada peserta didik 

untuk mandiri. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran yaitu: 

1. Prinsip relevansi 

Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran 

hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan pencapaian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang 

diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi 

pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. 

2. Prinsip konsistensi 

Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar 

yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus 

diajarkan juga harus meliputi empat macam. Misalnya keterampilan 

berbahasa yang meliputi berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, 

maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik berbicara, 

menyimak, membaca, dan menulis.  
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3. Prinsip kecukupan 

Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya 

cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar 

yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh 

terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu 

banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu 

untuk mempelajarinya. 

g. Penyusunan bahan ajar 

Bahan ajar disusun berdasarkan tujuan atau sasaran pembelajaran 

yang hendak dicapai. Paulina Panen dan Purwanto (2004: 11) 

mengungkapkan bahwa penyusunan bahan ajar secara umum dapat 

dilakukan melalui tiga cara, yaitu menulis sendiri, mengemas kembali 

informasi atau teks, dan penataan informasi. Adapun penjelasan tiga cara 

tersebut sebagai berikut. 

1. Bahan ajar tulisan sendiri 

Bahan ajar dapat ditulis sendiri oleh guru sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Selain ditulis sendiri guru dapat berkolaborasi dengan 

guru lain untuk menulis bahan ajar secara kelompok, dengan guru-guru 

bidang studi sejenis, baik dalam satu sekolah atau tidak. Penulisan juga 

dapat dilakukan bersama pakar, yang memiliki keahlian di bidang ilmu 

tertentu. Disamping penguasaan bidang ilmu, untuk dapat menulis 

sendiri bahan ajar, diperlukan kemampuan menulis sesuai dengn prinsip-

prinsip instruksional. Penulisan bahan ajar selalu berlandaskan pada 

kebutuhan siswa, meliputi kebutuhan pengetahuan, keterampilan, 
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bimbingan, latihan, dan umpan balik. Untuk itu dalam menulis bahan 

ajar didasarkan: 

a. Analisis materi pada kurikulum, 

b. Rencana atau program pengajaran, dan 

c. Silabus yang telah disusun. 

Materi bahan ajar berupa pokok bahasan dan sub pokok bahasan 

yang tercantum dalam program pembelajaran sesuai dengan silabus. 

Hasil penyusunan bahan ajar dari karya sendiri, paling ekonomis, 

walaupun beban tugasnya berat. Setiap bab berjumlah lebih kurang 15-

25 halaman, untuk pelajaran eksakta 10-20 halaman. 

2. Bahan ajar hasil kemasan informasi atau teks (Text Transformation) 

Dalam pengemasan informasi, guru tidak menulis bahan ajar 

sendiri dari awal, tetapi memanfaatkan buku-buku teks dan informasi 

yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali sehingga berbentuk 

bahan ajar yang memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik, dan dapat 

dipergunakan oleh guru dan siswa dalam proses instruksional. Informasi 

yang sudah ada di pasaran dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. 

Kemudian ditulis kembali/ulang dengan gaya bahasa yang sesuai untuk 

menjadi bahan ajar (diubah), juga diberi tambahan kompetensi atau 

keterampilan yang akan dicapai, bimbingan belajar, latihan, tes, serta 

umpan balik agar mereka dapat mengukur sendiri kompetensinya yang 

telah dicapai. Keuntunganya, cara ini lebih cepat diselesaikan dibanding 

menulis sendiri. Sebaiknya memperoleh ijin dari pengarang buku aslinya 
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3. Penataan informasi (Kompilasi) 

Selain menulis sendiri bahan ajar juga dapat dilakukan melalui 

kompilasi seluruh materi yang diambil dari buku teks, jurnal, majalah, 

artikel, koran, dll. Proses ini disebut pengembangan bahan ajar melalui 

penataan informasi (kompilasi). Proses penataan informasi hampir sama 

dengan proses pengemasan kembali informasi. Namun dalam proses 

penataan informasi tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap bahan 

ajar yang diambil dari buku atau informasi yang ada di pasar. Jadi materi 

dikumpulkan kemudian difotokopi secara langsung. Sumber materi 

berasal dari buku teks dan sebagainya tersebut, dipilah-pilah, kemudian 

disusun berdasarkan tujuan atau standar kompetensi atau mengikuti 

silabus. 

3. Nilai Budaya Toraja 

Nilai-nilai budaya adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam 

suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar 

pada suatu kebiasaan, kepercayaan (beleave), simbol-simbol, dengan karakteristik 

tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan 

tanggapan atas apa yang dilakukan. Kebudayaan adalah sesuatu yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang 

terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, 

kebudayaan itu bersifat abstrak. Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai 

budaya ini yaitu:  

1. Simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata (jelas) 

2. Sikap, tingka laku, gerak gerik yang muncul akibat slogan, moto tersebut 
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3. Kepercayaan yang tertanam (beleave system) yang mengakar dan menjadi 

kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku (tidak terlihat). 

Sastra daerah atau sastra lokal adalah suatu karya sastra yang diciptakan 

pada daerah tertentu, untuk menyampaikan suatu pesan dengan tujuan tertentu 

dalam bentuk lisan maupun tulisan. Menurut Diana Mitchel (dalam Nurgiyantoro, 

2005; 163) sastra tradisional merupakan suatu bentuk ekspresi suatu masyarakat 

pada masa lalu yang pada umumnya disampaikan secara lisan. Jika dicermati 

berdasarkan eksistensi sastra lokal merupakan karya sastra yang menggambarkan 

ciri khas suatu daerah tertentu. Dalam hal ini yang menjadi hal pembeda pola 

perilaku dan kebudayaan daerah yang lainnya yaitu memaparkan uraian mengenai 

sikap masyarakat suatu daerah baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan 

sosial. Sastra lokal ini memiliki kemampuan melukiskan pemakaian bahasa secara 

alamiah melalui interaksi dan menjadi dasar perilaku masyarakat.            

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, kearifan lokal  menurut Undang-

undang No. 32 Tahun 2009, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku 

dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelolah 

lingkungan hidup secara lestari. Selain itu budaya juga memiliki nilai tertentu  

yang menambah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nilai yang terdapat dalam 

sastra daerah dipegang teguh oleh masyarakat yang menyepakati nilai-nilai luhur 

tersebut. Cara berkehidupan yang bermakna berorientasi pada tujuan  dan 

pandangan hidup.  Dasar esensial kebudayaan adalah  ide-ide  tradisional dan 

nilai-nilai yang melekat padanya.  Adapun nilai-nilai budaya yang berharga untuk 

diperjuangkan yaitu, nilai kejujuran, nilai patriotisme, nilai persaingan, dan nilai 

harmonis serta kerjasama.  
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Toraja adalah salah satu kelompok etnik dari tiga kelompok etnik (Bugis 

dan Makassar) di Sulawesi Selatan. Namun Toraja memiliki keunikan tersendiri, 

terutama terkait dengan rumah Tongkonan yang tidak sekedar manisfestasi fisik 

banua (rumah), harta Tongkonan dan lambung padi (alang atau korang) yang 

berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga bagi anggota Tongkonan khususnya 

untuk upacara serta sebagai simbol status dalam martabat bagi anggotanya. 

Banyak studi tentang Toraja yang telah dilakukan oleh peneliti lokal dan dari luar 

dari berbagai aspek kehidupan orang Toraja. Menurut Volkman (1985), menitik 

beratkan kajiannya pada aspek perubahan yang terjadi dalam upacara-upacara 

besar di masyarakat Toraja. Menurut Dozelli (2003) mengkaji tentang perubahan 

yang terjadi antara dulu dan sekarang yang terkait dengan berbagai strategi 

unifikasi retorik yang digunakan dalam upacara.  

Bagi orang Toraja, properti terdiri atas harta individual (eanan) dan harta 

komunal (mana’tongkonan) yang mengacu pada harta yang dimiliki oleh anggota 

Tongkonan dari satu rumpun keluarga (pa’rapuang) yang dapat diwariskan dari 

orang tua ke anak-anaknya. Secara normatif, sistem pembagian warisan bagi 

orang Toraja adalah egaliter (mabbage’ rata), tidak membeda-bedakan gender atau 

usia. Budaya ini masih di pegang kuat oleh orang Toraja yang turun temurun dari 

nenek moyang mereka.  

wisataedukasi.id (https://www.wisataedukasi.id :2018) Toraja merupakan 

salah satu daerah di Indonesia yang sampai saat ini masih memegang erat budaya 

mereka dari jaman nenek moyang. Pada abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-

desa otonom. Mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia 

luar. Salah satu adat istiadat yang terkenal ialah ritual pemakaman, rumah adat 

tongkonan, dan berbagai ukiran kayu yang khas. Ritual pemakaman  suku Toraja 

https://www.wisataedukasi.id/
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merupakan peristiwa sosial yang penting biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan 

berlangsung beberapa hari.  

Pada setiap ritual dan acara tersebut kita selalu mendengar kata-kata yang 

diucapkan oleh to Minaa yang di sebut sastra. To Minaa adalah orang yang pandai 

berdoa dan menjadi penganjur dalam persembahan. To Minaa juga adalah orang 

yang pandai berbicara mengungkapkan kata-kata lewat sastra tampa melihat teks, 

semua kata-kata yang diucapkan mengalir begitu saja. Bisa dikatakan bahwa To 

Minaa adalah kelompok orang yang ahli di bidang sastra.  

Setelah semakin terbuka kepada dunia luar pada tahun 1970, Kabupaten 

Tana Toraja menjadi lambang pariwisata Indonesia yang peradapan budayanya 

masih terawat hingga kini. Masyarakt Toraja sejak tahun 1990 mengalami 

transformasi budaya, dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris, 

menjadi masyarakat mayoritas beragama kristen dan mengandalkan sektor 

pariwisata yang terus meningkat. Kebudayaan adat istiadat yang harus 

dibudidayakan saat ini agar tidak punah yaitu, ritual pemakaman (rambu solo), 

acara syukuran atau pernikahan (rambu tuka) seni musik, seni tari, seni sastra 

lisan dan tertulis, bahasa, rumah tongkonan, ukiran, tenun, tempat wisata, kopi 

Toraja dan kuliner yang masih sangat tradisional.  

Menyikapi kondisi kita sekarang ini, generasi muda semakin kurang 

berminat untuk belajar mengenai tentang sastra Toraja sehingga memunculkan 

kekuatiran jangan sampai budaya  yang begitu baik dan unik di bidang sastra 

punah. Sebagai generasi muda kita harus belajar tentang warisan leluhur kita yang 

turun temurun karena keunikan Toraja bukan hanya menjadi milik suku Toraja 

sendiri, tapi juga milik seluruh warga negara Indonesia. Bagaimana tidak, sebagai 
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warga negara Indonesia, kita patut tahu dan turut melestarikan kebudayaan 

tersebut sebagai bagian dari Indonesia. 

Nilai-nilai budaya  harus dijaga kelangsungannya dalam kurun waktu atau 

masa yang cukup panjang. Kelangsungannya bisa dalam bentuk diserapkan dan 

dibiasakan pada generasi muda melalui pendidikan formal, informal dan 

nonformal. Biasanya nilai-nilai tradisional  tumbuh seiring dengan nilai-nilai 

agama, sehingga eksistensinya saling menguatkan. Seperti yang telah dipaparkan 

di latar belakang masalah, nilai utama yang terdapat dalam kebudayaan  budaya 

Toraja yaitu nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, kejujuran, menghargai 

perbedaan, kepatutan, dan usaha. 

Dalam etnis Toraja, seperti etnis yang lain di muka bumi ini, memiliki 

kesenian yang disebut gau’pa’tendangan (pa’marusuan).  Gau’ pa’tendengan 

merupakan bagian dari adat-istiadat (kebudayaan) mereka. ia bersumber dan 

terbina berdasarkan prinsip, aturan, ketentuan, dan kekuatan Aluktodolo (agama 

leluhur) sebagai wadah tempat berpijaknya seluruh bentuk dan jenis kebudayaan 

Toraja. Ada beberapa jenis kesenian Toraja (ada tujuh kelompok), antara lain seni 

tari (gellu’-gellu’), seni lagu dan seruling (pa’kayoyoan da passuling-suling), seni 

tari paduan lag atau paduan seruling (gellu’-gellu’ digamarai atau disulinggi), seni 

hias (pa’belo-belo), seni sastra (kada-kada tominaa), seni ukir (passura), seni 

pahat (pa’paa), seni ayam (panganan-anan), seni tempa (pa’tampa), seni tenun 

(pa’tannun), seni bangunan (manarangngi), dan lain-lain.  

Semua macam dan bentuk seni Toraja pada dasarnya tidak dapat dilakukan 

begitu saja, karena mempunyai ruang , waktu, dan tempat tertentu untuk 

mengungkapkannya. Hal ini diberlakukan karena tiap-tiap seni mempunyai arti, 
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tujuan, dan makna pemakainya di dalam masyarakat Toraja. Berikut penjelasan 

singkat masing–masing kesenian yang telah didebutkan di atas. 

1. Seni tari yaitu seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama 

yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan 

mengungkapkan perasaan dan pikiran.seni tari dalam budaya Toraja ada 

dua tempat penyelenggaraannya, yakni:  

a. Tari yang diadakan pada pelaksanaan rambu Tuka’ (Aluk Rampe 

Matallo) yang bersifat gembira dan pujaan. 

b. Tari yang dilaksanakan di rambu Solo’ yang berbentuk tarian 

kenangan dan tarian peringatan (tari pa’banding) 

2. Seni musik dan lagu (seruling) biasanya dipentaskan baik pada upacara 

Rambu Tuka maupun upacara rambu Solo. Jenis musik yang boleh 

dipentaskan pada upacara Rambu Tuka adalah ma’ geso-geso, ma’oni-oni, 

ma’ gandang, dan ma’ karompi. Sedangkan jenis musik yang boleh 

dipentaskan di upacara rambu Solo’ adalah massuling, ma’marakka, 

ma’dondi, dan memanna. 

3. Seni tari paduan suara/ lagu atau seruling dapat dipentaskan baik pada 

upacara rambu Tuka yaitu  bersifat tari pujaan dan sanjungan yang lagunya 

berisikan pujaan-pujaan sedangkan  pada upacara rambu Solo’ yaitu 

sebagai kenang-kenangan, dimana lagu-lagunya mengandung doa dan 

sanjungan bahkan bernafaskan keibahan.  

4. Seni hias yang dilakukan etnis Toraja mempunyai cara tersendiri dalam 

menghias sesuatu, khususnya peralatan untuk upacara Rambu Tuka’ dan 

Rambu solo’. Caranya sangat berbeda dengan cara menhias di tempat lain 

yang banyak menggunakan bermacam-macam kembang yang berwarna-
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warni dan harum mewangi. Arti yang terkandung dalam seni hias Toraja 

sangat tergantung pada jenis ritual (rambu). Hal yang pasti bahwa seluruh 

peralatan yang digunakan bukan tiruan. Biasanya disusun dalam satu 

bentuk yang dijiwai oleh seni hidup Toraja yaitu kesatuan dan kegotong 

royongan.  

5. Seni sastra dalam sastra Toraja dinamakan kada-kada tominaa yang berarti 

kata-kata sastrawan  tinggi. Cara pengungkapannya yaitu berulang-ulang 

dan sama artinya (sinonim) dan biasanya terdiri dari dua kata atau dua 

kalimat pendek di mana ppengertiannya tetap sama tetapi sangat indah 

kedengarannya. Ungkapan sastra Toraja umumnya dilakukan pada tempat 

upacara karena setiap ungkapan kata harus sejalan dengan jenis dan sifat 

pelaksanaan upacar sehingga sejiwa dengan upacara yang sedang 

dilangsungkan. Hal ini dilakukan karena sering terjadi kesalah pahaman 

dalam penempatan alat upacara maka akan mendapat teguran dari pihak 

pelaksana upacara. Jadi sastra Toraja sangat terikat dengan gaya sinonim 

dan alegoris sehingga kalau mendengarnya hanya sepintas, maka akan 

kurang memahami arti, maksud, dan tujuannya. Masyarakat Toraja 

mengenal beberapa bentuk ungkapan dalam sastra Toraja, antara lain: 

a. Puisi atau syair-syair Toraja memiliki susunan yang terdiri atas 

beberapa bait.  

b. Prosa lirik bagi masyarakat Toraja sama dengan kata-kata yang 

digunakan dalam bentuk mantra dan doa. Dalam penggunaan prosa 

tidak boleh dicampur-adukkan antara prosa Rambu Tuka’ dan Rambu 

Solo’. Prosa lirik pada upacara rambu Tuka’ adalah ma’gelong, 

mengingimbo, massonde, menglelenan, ma’ulelean. Sedangkan prosa 
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lirik yang biasa digunakan dalam upacara rambu Solo’ adalah 

ma’kakarung, sumengo, ma’retteng, mengngindo, dan umbating. 

6. Olah raga ketangkasan ada dua permainan  yaitu permainan semba dan 

permainan sisambak. Permainan semba (permainan tendang kaki) yang 

dilakukan oelh pria pada upacara panen, ma’palao, dan ma’nene yang 

dilakukan dalam tiga cara yaitu simanuk (satu lawan satu), siduanan (dua 

lawan dua) serta sikambanan (massa lawan massa). Sedangkan permaina 

sisambak banyak dilakukan oleh masyarakat Toraja bagian utara dengan 

menggunakan anggar sapu lidi untuk membela diri seorang lawan. 

Permainan ini dilakukan pada upacara panen, merook dan ma’nene’ oleh 

sejumlah orang Toraja. 

Berdasarkan pandangan  dari beberapa teori tentang nilai yang dapat 

menuntun manusia dalam menjalani hidupnya agar lebih terarah karena  nilai 

bersumber dari agama, budaya, dan filsafat  sehingga manusia selalu dipandu 

dengan nilai kebenaran, kebaikan dan kepatutan  baik dalam  kehidupan 

perorangan maupun secara kolektif. 

4. Internalisasi Nilai Budaya Toraja dalam Pembelajaran Bahasa 

Berdasarkan pada desain pembelajaran yang disusun oleh Kemp, yaitu 

desain pembelajaran yang terdiri atas beberapa bagian dan fungsi yang saling 

berkaitan. Model pembelajaran Kemp dapat berdiri sendiri sehingga sewaktu-

waktu tiap komponennya dapat dilakukan revisi. Kukuh Andri (online) 

menguraikan pandangan tentang model pembelajaran Kemp dapat diterapkan dari 

tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Popi Radyuli 

(http://popiradyuli89.blogspot.com: 2013) Ada empat unsur yang merupakan 

dasar dalam membuat model Kemp yaitu;: 

http://popiradyuli89.blogspot.com/
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1. Untuk siapa program dirancang? 

2. Apa yang harus dipelajari? 

3. Bagaimana isi bidang studi  dapat dipelajari dengan baik? 

4. Bagaimana mengetahui bahwa belajar telah berlangsung? 

Perencanaan desain pembelajaran model Kemp dapat digunakan pada 

tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan, maupun perguruan tinggi. Desain 

Pembelajaran Model Kemp ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan, yakni; 

1. Apa yang harus di pelajari siswa (tujuan pembelajaran)? 

2. Apa atau bagaimana prosedur,dan sumber- sumber belajar apa yang tepat 

untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan (kegiatan, media, dan 

sumber belajar yang digunakan)? 

3. Bagaimana kita tahu bahwa hasil belajar yang diharapkan telah tercapai 

(evaluasi)? 

Langkah-Langkah Model Kemp 

Langkah-langkah pengembangan desain pembelajaran model Kemp, 

terdiri dari delapan langkah, yakni : 

1. Menentukan tujuan instruksional umum (TIU) atau kompetensi dasar, 

yaitu tujuan umum yang ingin di capai dalam mengajarkan masing- 

masing pokok bahasan. 

2. Membuat analisis tentang karakteristik siswa. Analisis ini diperlukan 

antara lain untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan dan sosial 

budaya siswa memungkinkan untuk mengikuti program, serta langkah- 

langkah apa yang perlu diambil. 

3. Menentukan tujuan instruksional secara spesifik, operasional, dan terukur 

(dalam KTSP adalah indikator). Dengan demikian, siswa akan tahu apa 
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yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan apa ukurannya 

bahwa ia telah berhasil. Bagi guru, rumusan itu akan berguna dalam 

menyusun tes kemampuan /keberhasilan dan pemilihan materi/bahan 

belajar yang sesuai. 

4. Menentukan materi/ bahan ajar yang sesuai dengan tujuan instruksional 

khusus (indikator) yang telah dirumuskan. Masalah yang sering kali 

dihadapi guru- guru adalah begitu banyakknya materi pelajaran yang harus 

diajarkan dengan waktu yang terbatas. Demikian juga, timbul kesulitan 

dalam mengorganisasikan materi/ bahan ajar yang akan disajikan kepada 

para siswa. Dalam hal ini diperlukan ketepatan guru dalam memilih dan 

memilah sumber belajar, materi, media, dan prosedur pembelajaran yang 

akan digunakan. 

5. Menetapkan penjajagan atau tes awal (preassesment). Ini diperlukan untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa dalam memenuhi 

prasyarat belajar yang dituntut untuk mengikuti program pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, guru dapat memilih materi 

yang diperlukan tanpa harus menyajikan yang tidak perlu, sehingga siswa 

tidak menjadi bosan. 

6. Menentukan strategi belajar mengajar, media dan sumber belajar. Kriteria 

umum untuk pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

instruksional khusus (indikator) tersebut, adalah efisiensi, keefektifan, 

ekonomis, kepraktisan, melalui suatu analisis alternatif. 

7. Mengoordinasikan sarana penunjang yang diperlukan meliputi biaya, 

fasilitas, peralatan, waktu, dan tenaga. 
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8. Mengadakan evaluasi. Evaluasi ini sangat perlu untuk mengontrol dan 

mengkaji keberhasilan program secara keseluruhan, yaitu siswa, program 

pembelajaran, alat evaluasi (tes), dan metode/strategi yang digunakan. 

Dalam desain yang dikembangkan oleh Kemp, tujuan pembelajaran 

bukanlah hal pertama yang harus ditentukan ketika menyusun perencanaan 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dikembangkan mulai dari identifikasi 

masalah pembelajaran, kemudian dilakukan analisis karakteristik siswa, analisis 

tugas, dilakukan penyusunan tujuan pembelajaran, pengurutan isi materi, 

pemilihan strategi pembelajaran yang tepat, membuat desain pesan, 

mengembangkan pembelajaran, dan terakhir adalah mengevaluasi instrumen. 

Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan evaluasi. Selain itu komponen 

pembelajaran Kemp yaitu; 

1. Peserta didik  

Apa pun desain pembelajaran dan mata pelajaran yang disampaikan , perlu 

kiranya diketahui bahwa yang sebenarnya dilakukan oleh para desainer 

adalah menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik merasa nyaman dan 

termotivasi dalam proses belajarnya. 

2. Tujuan pembelajaran 

Setiap rumusan tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan 

kompetensi atau kinerja  yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia 

selesai belajar. 

3. Metode  

Metode terkait degan strategi pembelajaran yang sebaiknya dirancang agar 

proses belajar berjalan mulus. 
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4. Penilaian  

Konsep ini menganggap menilai hasil belajar peserta didik sangat penting. 

Indikator keberhasilan pencapaian suatu tujuan belajar dapat diamati dari 

penilaian hasil belajar ini. Sering kali penilaian diukur dengan kemampuan 

menjawab dengan benar sejumlah soal-soal obyektif. Penilaian dapat juga 

dilakukan dengan format nonsoal, yaitu dengan instrumen pengamatan, 

wawancara, kuesioner, dan sebagainya 

Unsur-unsur pengembangan perangkat pembelajaran menurut model 

Kemp: 

1. Identifikasi masalah pembelajaran 

Tujuannya adalah mengidentifikasi adanya kesenjangan antara 

tujuan menurut kurikulum yang berlaku dengan fakta yang terjadi 

dilapangan, baik yang menyangkut model, pendekatan, metode,teknik, 

maupun strategi yang digunakan guru untuk mencapai pembelajaran. 

Pokok bahasan atau materi yang dikembangkan, selanjutnya disusun 

alternatif atau cara pembelajaran yang sesuai dalam upaya mencapai 

tujuan seperti yang telah diharapkan dalam kurikulum. 

2. Analisis siswa 

Analisis siswa dilakukan untuk mengetahui tingkah laku awal dan 

karakteristik siswa. Analisis tingkah laku awal digunakan untuk 

mengetahui keterampilan yang dimiliki, sedangkan karakteristik yaitu 

untuk mengetahui sejauhmana kemampuan siswa, motivasi belajar siswa, 

dan pengalaman yang dimiliki. 
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3. Analisis tugas 

Menurut Kemp analisis tugas adalah kumpulan prosedur untuk 

menentukan isi suatu pengajaran. Jadi analisis tugas atau tujuan tidak lain 

dari analisis isi pelajaran, analisis konsep, analisis proses informasi dan 

analisis prosedur yang digunakan untuk memudahkan pemahaman atau 

penguasaan tentang tugas-tugas belajar dan tujuan pembelajaran yang 

dituangkan dan bentuk rencana pelaksanaan pembelajran (RPP) dan 

lembar kegiatan siswa (LKS). 

4. Merumuskan indikator 

Indikator adalah tujuan pembelajaran yang diperoleh dari hasil 

analisis tujuan pada tahap 1. Indikator dirumuskan sebagai alat untuk 

mendesain kegiatan pembelajaran, kerangka kerja dalam merencanakan 

cara mengevaluasi hasil belajar siswa dan panduan cara siswa belajar. 

5. Penyusunan instrumen evaluasi 

Penyusunan ini digunakan untuk mengukur ketuntasan indikator 

dan kentuntasan penguasaan  siswa setelah berlangsungnya proses 

pembelajaran didasarkan pada jumlah soal yang dijawab secara benar. 

6. Setrategi pembelajaran 

Kegiatan ini meliputi model, pendekatan, metode, pemilihan 

format yang dipandang mampu memberikan pengalaman yang berguna 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

7. Pemilihan media atau sumber pembelajaran 

Pada tahapan ini berdasarakan hasil analisis tujuan, analisis 

karakteristik siswa, dan analisis tugas. 
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8. Pelayanan pendukung 

Selama proses pengembangan diperlukan layanan pendukung yang 

berupa kebijakan kepala sekolah, guru mitra, tata usaha, dan tenaga-tenaga 

terkait secara layanan laboratorium dan perpustakaan. 

9. Perencanaan (Planning) dan Manajemen Proyek (Project Management) 

Aspek teknis perencanaan sangat mempengaruhi keberhasilan 

rancangan pengembangan. Merencanakan pembelajaran merupakan suatu 

proses yang rumit sehingga menuntut pengembang perangkat untuk selalu 

memperhatikan tiap-tiap unsur dan secara terus menerus menilai kembali 

hubungan setiap bagian rencana itu dengan tata keseluruhannya, karena 

setiap unsur dapat mempengaruhi perkembangan unsur yang lain. 

10. Evaluasi Formatif 

Penilaian formatif dilaksanakan selama pengembangan dan uji 

coba. Penilaian ini berguna untuk menentukan kelemahan dalam 

perencanaan pengajaran sehingga berbagai kekurangan dapat dihindari 

sebelum program terpakai secara luas. 

11. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi sumatif secara langsung mengukur tingkat pencapaian 

tujuan-tujuan utama pada akhir pembelajaran. Sumber informasi utama 

kemungkinan besar didapatkan, baik dari hasil postest maupun uji akhir 

pembelajaran. Penilaian sumatif meliputi hasil ujian akhir unit dan uji 

akhir untuk pelajaran tertentu. 

12. Revisi Perangkat Pembelajaran 

Kegiatan revisi dilakukan secara terus-menerus pada setiap langkah 

pengembangan. Hal ini berdasarkan uraian Kemp, bahwa setiap langkah 
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rancangan pembelajaran selalu berhubungan dengan kegiatan revisi. 

Kegiatan revisi dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki 

rancangan yang dibuat. 

Adapun Kelebihan dan Kekurangan Model Kemp 

1. Kelebihan Model Kemp 

Model pembelajaran kemp ini, di setiap melakukan langkah atau 

prosedur terdapat revisi terlebih dahulu gunanya untuk menuju ke tahap 

berikutnya. Tujuannya adalah apabila terdapat kekurangan  atau kesalahan 

di tahap tersebut, dapat di lakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum 

melangkah ke tahap berikutnya. 

2. Kekurangan Model Kemp 

Model pembelajaran Jerold E. Kemp ini agak condong ke 

pembelajaran klasikal atau pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peran 

guru di sini mempunyai pengaruh besar, karena mereka di tuntut dalam 

rangka program pengajaran, instrumen evaluasi, dan strategi pembelajaran. 

Desain model pembelajaran Kemp 

 

Gambar. 2. 1. Desain Model Pembelajaran Kemp 
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Nilai-nilai budaya Toraja yang berisi  nilai  keagamaan, nilai kebersamaan, 

,nilai kejujuran, menghargai perbedaan, kepatutan, usaha dan nilai sosial yang  

diintegrasikan  dalam  menyusun bahan ajar bahasa Indonesia. Dengan cara  

mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam budaya Toraja dan usaha yang 

dilakukan agar isi/materi pembelajaran menyenangkan dan dipahami oleh peserta 

didik. Dalam  pengembangan bahan ajar ini  diupayakan strategi atau metode yang 

digunakan lebih menarik agar peserta didik semakin tertarik untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran. selain itu yang harus dilakukan yaitu evaluasi pelajaran 

atau evaluasi program pembelajaran. 

5. Hubungan Nilai Budaya dan Pendidikan 

Hubungan antara nilai,budaya  dan pendidikan sangat erat. Nilai dilibatkan 

setiap tindakan pendidikan, baik dalam memilih maupun dalam memutuskan 

setiap hal untuk kebutuhan belajar. Jadi, segala bentuk interaksi kehidupan 

manusia, baik dalam bentuk tindakan, persepsi, sikap maupun dalam bentuk 

keyakinan, selalu berimplikasi pada penyertaan nilai. Kekayaan budaya dalam 

bentuk karya sastra  merupakan suatu potensi yang bermanfaat untuk beradaptasi 

dengan prinsip  keluhuran nilai-nilai tradisional yaitu moralitas dalam 

bermasyarakat,  menjadi tatanan  aturan dalam kehidupan masyarakat yang 

berbudaya. Membaca karya sastra pada masa lampau sama halnya dengan 

menyelami kehidupan masyarakat pada masa itu dan hubungannya dengan karya 

yang diciptakannya. 

Sejalan dengan penerapan pendidikan yang berorientasi pada nilai, dalam 

UU No 20/2003 pasal 1 butir 1 yang  memaparkan, pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar 

peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
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kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, dan keterampilan yang diperlukan dari masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia  yang mengintegrasikan 

nilai-nilai budaya Toraja dalam proses belajar setiap pertemuan mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Pengintegrasian nilai budaya lokal menjadi bahan ajar 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap manusia tidak pernah terlepas dari 

lingkungan budayanya.  

Menurut Tolla (2013), kemampuan dasar yang dimiliki oleh sesorang 

dalam memahami bahasa bersumber dari lingkungan keluarganya. Sejalan dengan 

pemahaman terhadap nilai-nilai budaya,Yusuf (2011;10) mengemukakan bahwa 

pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berkonsep pada tenaga manusia 

yang berdasarkan pada pemahaman nilai-nilai, dalam berkehidupan dan bersifat 

jangka waktu. Perencanaan pengajaran selalu mengarah pada tujuan yang hendak 

dicapai berupa bentuk tingkah laku yang diinginkan untuk dimiliki peserta didik 

setelah pembelajaran berlangsung, yang dibekali dengan bahan ajar atau isi 

pelajaran diusahakan dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran.  

Nilai-nilai  budaya  Toraja tersebut secara hakiki mengandung nilai-nilai 

kehidupan, yang dapat mengembangkan kepribadian dan kehidupan sosial serta 

dapat memupuk kehalusan budi  dan menyentuh hati peserta didik.   

Nilai-nilai yang terdapat dalam budaya Toraja  dapat diintegrasikan 

menjadi bahan ajar, yang mengandung serangkaian nilai pengetahuan dan nilai 

kebaikan, sikap, motivasi, perilaku, dan keterampilan. Internalisasi nilai dapat 

menjadi dasar pada pembentukan karakter peserta didik yang dapat diaplikasikan 

dalam tindakan atau perilaku kehidupan sehar-hari. Dalam arus teknologi 

informasi yang deras dan cepat, memungkinkan  meningkatnya berbagai  perilaku 
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destruktif  yang berkaitan dengan kurangnya keteladanan, sehingga  menyebabkan 

perilaku yang menyimpang kepada generasi muda. Nilai-nilai yang terdapat dalam 

budaya Toraja dapat diintegrasikan menjadi bahan ajar Bahasa, yang di desain 

dengan sistem belajar yang ditawarkan oleh Jerold E. Kemp.  

1. Desain  pembelajaran   pendekatan   sistem  Jerold  E . Kemp 

Menurut Kemp  dalam Yamin (2012), pengembangan perangkat 

merupakan suatu sistem yang berkelanjutan (continue). Tiap-tiap langkah 

pengembangan berhubungan langsung dengan aktivitas revisi. 

Pengembangan perangkat model Kemp memberi kesempatan sebaiknya 

proses pengembangan itu dimulai dari tujuan. Desain pembelajaran terdiri 

bagian dan fungsi yang saling berhubungan dan harus dikerjakan secara 

logis agar mencapai apa yang diinginkan. Pada dasarnya, perencanaan 

dalam desain pembelajaran terdiri atas delapan langkah: 

a. Menentukan tujuan dan daftar topik,menetapkan tujuan umum untuk   

pembelajaran tiap topiknya; 

b. Menganalisis karakteristik pelajar, untuk siapa pembelajaran tersebut  

didesain; 

c. Menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat 

dampaknya dapat dijadikan tolok ukur perilaku pelajar; 

d. Menentukan isi meteri pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan; 

e. Pengembangan penilaian awal untuk menentukan latar belakang 

pelajar dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik; 

f. Memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang 

menyenagkan atau menentukan strategi belajar-mengajar, jadi siswa 

siswa akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan; 
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g. Mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang 

meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan jadwal untuk 

melaksanakan rencana pembelajaran; 

h. Mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka 

menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dan 

peninjauan kembali beberapa fase dari perencanaan yang 

membutuhkan perbaikan. 

Desain  pembelajaran  yang ditawarkan oleh Kemp merupakan desain 

yang akan digunakan dalam penelitian ini, namun,  desain ini akan diadabtasi dan 

dimodifikasi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di  lapangan. 

Perubahan desain pembelajaran  dapat dilihat pada bagan berikut: 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                             

 

  

                                                                             

 

 

                                             

 

 

                                                                        

                                                           

  

 

 

Gambar. 2.2. Perubahan Desain Pembelajaran Kemp 

Kegiatan  pembelajaran dilakukan selain peserta didik menguasai 

kompetensi yang ditargetkan, juga  dirancang agar peserta didik mengenali,  

menyadari/peduli, menginternalisasikan nilai-nilai  dan menjadikannya dalam 

bentuk perilaku.  Analisis kebutuhan bertujuan  untuk membantu pendidik, 
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mengevaluasi  beberapa hal yang sangat  dibutuhkan  dalam pembelajaran untuk 

mencapai tujuan  pembelajaran yang dilaksanakan. 

2. Integrasi Nilai Budaya dalam Budaya Sekolah 

Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah atau lembaga 

pendidikan tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, 

pengajar/pendidik dengan pengajar/pendidik, konselor dengan 

sesamanya,pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota 

kelompok masyarakat sekolah. Interaksi internal kelompok dan 

antarkelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta  etika 

bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, 

keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian 

lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai 

yang dikembangkan dalam budaya sekolah. Pengembangan nilai-nilai 

dalam pendidikan yang diterapkan dalam budaya sekolah mencakup 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, pengajar/pendidik, 

konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta didik 

dan menggunakan fasilitas sekolah.  

Untuk menumbuhkembangkan pendidikan yang dilandasi oleh 

nilai  di tengah-tengah masyarakat kita sesungguhnya tanggung jawab kita 

semua. Karena itu,  setiap kita harus mengambil peran di dalam upaya ini 

dengan memulainya dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal 

besar. Ditinjau dari tujuannya pendidikan karakter dan pendidikan akhlak 

yang berlandaskan pada nilai memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama 

bertujuan untuk membentuk manusia yang cerdas dan berkarakter.          
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Secara antropologis, Pendidikan nilai budaya  bila dikaitkan  

dengan kebudayaan bangsa Indonesia melalui proses transformasi budaya. 

Nasir (2013) mengemukakan bahwa,  pendidikan karakter berkaitan 

dengan kebudayaan Indonesia memiliki relevansi dan penguatan 

(revitalisasi).  Bangsa Indonesia memiliki nilai kebudayaan yang luhur 

seperti spiritualis, ramah, gotong royong, toleran, suka seni dan keindahan  

dan menjujung tinggi perangai. Pendidikan yang berorientasi  kekayaan 

budaya dapat menanamkan dan melestarian nilai-nilai budaya  sehingga 

peserta didik dapat menyerap dan menerjemahkannya, dan dapat 

bersinergi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lain,  untuk 

membendung arus modernisasi dan globalisasi yang tidak sejalan dengan 

kebudayaan Indonesia, sekaligus menawarkan pertimbangan atau alternatif 

nilai pada peserta didik, agar tetap kokoh dalam kepribadiannya sebagai 

bangsa yang tetap beretika  dan mampu hidup sejajar dengan bangsa lain 

yang multikultural. Setiap kebudayaan suku dan daerah memiliki kearifan 

lokal yang relatif  kaya, sehingga menjadi model dalam berperilaku dalam 

kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.  

Pendidikan  nilai budaya yang bersumber dari sastra lokal  

berusaha menghadirkan kembali karya sastra masa lampau agar tetap 

hidup atau dihidupkan kembali. Menurut Ratna (2011:84) menegaskan 

bahwa, masa lampau berfungsi  sebagai energi bagi masa kini bahkan juga 

masa yang akan datang. Jadi, kehidupan masa kini  mrupakan akumulasi 

dari kehidupan masa lampau  sebagai pengalaman terdahulu. Ditegaskan 

pula, manusia secara jasmaniah  dapat tumbuh dari kecil menjadi dewasa 

karena bertambahnya umur, tetapi, perubahan yang lebih utama dan jauh  
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lebih penting adalah bertambahnya pengalaman sebagai proses 

pembelajaran. Tanpa pengalaman, manusia tidak memiliki arti.  

Pendidikan nilai dalam satuan pendidikan meliputi pembelajaran di 

kelas, kegiatan sehari-hari di sekolah (kultur sekolah) dan kegiatan 

kokurikuler. Pendidikan karakter dalam struktur formal perlu didukung 

oleh kegiatan sehari-hari di rumah (kultur keluarga) dan di masyarakat 

(kultur  masyarakat). Untuk membangun karakter dilandasi oleh beberapa 

kebajikan utama yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti  yang 

dikemukakan oleh Tolla  pada seminar yang ditetapkan di Universitas 

Negeri Padang (Maret, 2011), nilai-nilai utama yang harus dibangun   

dalam pemahaman nilai sebagai pembentukan karakter, yaitu: 

a. Pengetahuan dan kearifan 

b. Keteguhan hati  

c. Nilai-nilai kasih sayang dan kelembutan 

d. Kepercayaan, kebenaran dan keadilan 

e. Pengendalian diri 

f. Keikhlasan  

3. Hubungan Nilai Budaya dengan Pembelajaran Bahasa 

Hubungan nilai budaya dengan pembelajaran bahasa dapat 

diaplikasikan pada tujuan pengajaran itu sendiri. Tujuan pengajaran yang 

berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional, selalu  menitikberatkan 

pada nilai yang berbasis moral dan perbuatan  menuju pada kesadaran nilai 

dalam bentuk tindakan operasional pendidikan. Pengembangan bahan ajar  

yang berbasis nilai dapat berfungsi sebagai peningkatan kualitas prilaku, 

akhlak, budi pekerti dari setiap anak bangsa dalam menjalani kehidupan 
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sebagai anggota masyarakat dan makhluk Tuhan. Secara akademik 

menurut Kemendiknas (2010) pendidikan nilai berfungsi sebagai;  

a. Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk 

menjadi pribadi berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang telah 

memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan 

karakter bangsa; 

b. Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik 

yang lebih bermartabat; 

c.   Penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya 

bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa yang  bermartabat. 

Selain itu nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan 

karakter menurut Kemendiknas (2010) diidentifikasi dari sumber-sumber 

berikut ini: 

a. Agama; Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh 

karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa dan bernegara 

selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. 

b.  Pancasila; Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas 

prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yaitu Pancasila 

yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam 

pasal-pasal. 

c.  Budaya; Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang 

hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang 

diakui masyarakat itu. Karena, posisi budaya yang demikian penting 
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dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber 

nilai dalam pendidikan. 

Nilai budaya yang diungkap melalui media bahasa sebagai 

pengungkap ide,  memiliki keterkaitan yang kuat dengan dunia sosial 

tertentu, yaitu lingkungan sosial tempat dan waktu bahasa digunakan oleh 

karya sastra itu  berlaku.  Apabila bahasa dipahami sebagai sebuah tata 

simbolik yang bersifat sosial dan kolektif,  maka, kaidah kebahasaan akan  

diterima secara kolektif.  Fakta kemanusiaan menurut Wardani (2009:45) 

adalah usaha manusia mencapai keseimbangan  dengan lingkungan 

sekitarnya melalui aktivitas sosial maupun kreasi kultural dan seni.  Fakta 

kemanusiaan juga berkenaan dengan tindakan seseorang oleh norma dan 

kelompok sosialnya.  

6. Penelitian yang Relevan 

Dalam bagian ini dikemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya 

yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. 

a. Konsep dasar pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal pernah    

dilakukan oleh Awan (2011) yang membahas tentang keunggulan lokal 

berupa aspek ekononomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, 

kreasi seni, sumber daya manusia dan lain-lain menjadi keunggulan suatu 

daerah. KTSP yang disusun secara mandiri, mengakomodasikan adanya 

program pendidikan berbasis keunggulan lokal. Karena dapat 

meningkatkan nilai dari suatu potensi daerah dan dapat menjadi produk, 

jasa atau karya yang bernilai tinggi serta bersifat unik dan memiliki 

keunggulan komparatif. 
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b. Menurut Muhsyanur (2011) membahas Konsep Dasar Kurikulum Berbasis 

Lokal dan Kedaerahan. Keunggulan dan kompetensi sumber daya daerah 

dapat mengungkap keunggulan dan kompetensi internal maupun eksternal 

yang bernuansa kedaerahan sebagai potensi sumber belajar untuk 

memperkaya kontent. Keunggulan lokal merupakan proses  dan 

peningkatan nilai dari suatu daerah, sehingga menjadi produk atau jasa 

yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif. 

Kualitas dari proses keunggulan lokal dipengaruhi oleh sumber daya yang 

tersedia. Pengintegrasian keunggulan lokal dalam mata pelajaran dapat 

diidentifikasi dengan melihat standar kompetensi (SK)  atau kompetensi 

dasar (KD)  yang dihubungkan dengan hasil analisis keunggulan lokal. 

c. Menurut Lovat dan Toomey (2009) pendidikan nilai sangat penting untuk  

membangun karaktek, moral, dan etika peserta didik. Hal ini mnjadi 

masalah yang menarik beberapa tahun terakhir. Bahkan, tema ini juga 

merupakan agenda kebijakan pendidikan strategis di berbagai negara dunia 

dalam menerapkan nilai (Nesbitt et al, 2005; Holmes dan Crossley, 2004; 

Tatto et al, 2001). Selain itu Taplin (2002) menyatakan bahwa nilai-nilai 

pendidikan menjadi semakin penting disemua tingkatan sekolah. 

Kegagalan untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan disebabkan oleh 

banyak faktor. Dengan pengintegrasian nilai budaya dalam pembelajaran 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dalam kelas dengan berbagai 

cara sehingga nilai budaya lokal tidak akan dilupakan.  

d. Menurut Andi Hamsiah, Mas’ud Muhammadiyah dan Asdar (2019) 

Pengembangan bahan ajar berbasis nilai budaya sebagai strategi 

pelestarian budaya ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
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mengembangkan nilai-nilai budaya menjadi bermakna dengan  

mengintegrasikan  ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini 

dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai budaya pada peserta didik agar 

mereka tetap bangga dengan identitas budayanya sendiri sebagai wujud 

apresiasi pada warisan leluhur.  

Sehubungan dengan  pendidikan nilai dan karakter yang bersumber dari 

budaya lokal, maka salah satu cara untuk menghidupkan kembali adalah dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai tersebut menjadi  bahan ajar yang dapat disusun 

berdasarkan elemen topik/ tematik, yang dilengkapi dengan elemen skematik 

yaitu mengklasifikasi teks sehingga membentuk kesatuan arti yang membangun  

makna tertentu  dalam suatu teks agar proses yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang dahulu (penelitian 

yang relevan) yaitu, penelitian yang sekarang lebih fokus membahas tentang nilai 

budaya Toraja yang diintegrasikan dalam bahan ajar bahasa Indonesiadi di SD 

sedangkan penelitian yang dahulu lebih fokus ke budaya lokal secara umum untuk 

meningkatkan nilai dari suatu potensi daerah dan dapat menjadi produk, jasa atau 

karya yang bernilai tinggi serta bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif. 

Meskipun di penelitian sebelumnya juga membahasa tentang bahan ajar berbasis 

budaya tetapi konteksnya berbeda.  

B. Kerangka Pikir 

Budaya Toraja  memiliki nilai-nilai luhur yang terancam mengalami 

kepunahan, tergilas oleh kemajuan zaman, maka nilai budaya  Toraja perlu tetap 

dijaga kelestariannya karena berfungsi sebagai identitas lokal. Pelestarian nilai-

nilai luhur yang terdapat dalam  budaya Toraja dilakukan dengan cara 
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mengintegrasi  nilai-nilai luhur tersebut dalam bentuk bahan ajar Bahasa 

Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai relegius, nilai etika, nilai 

kecendekiaan, nilai kasih sayang, nilai keteguhan dan beberapa nilai yang 

berfungsi sebagai konsep dasar pendidikan karakter. Kemudian memformulasinya 

ke dalam bahan ajar Bahasa Indonesia dengan menerapkan teori serta cara yang 

ditempuh untuk mengembangkannya menjadi bahan ajar Bahasa Indonesia,  

sebagai wadah untuk pembinaan karakter yang sejalan dengan program 

pendidikan karakter Kemendiknas yang saat ini sedang digalakkan. 

Berdasarkan analisis atau kajian makna dan nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terdapat dalam budaya Toraja maka disusun menjadi bahan ajar Bahasa 

Indonesia dengan menerapkan desain sistem pembelajaran  sesuai dengan 

langkah-langkah yang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Toraja. 

Kemudian disinkronisasikan dengan pendidikan karakter oleh Kemendiknas 

Republik Indonesia.  
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Alur  kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan 

kerangka pikir berikut.      

  

   

                                       

                                                                                         

                                   

                               

                           

 

                                                 

 

 

                                                        

                                                                                                                                                                                           

     

                                                                                                                                                                     

  

 

  

 

Gambar. 2.3 Kerangka Pikir 

C. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada latar belakang, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah ―Bahan ajar membaca Bahasa 

Indonesia yang diinternalisasikan dengan nilai budaya Toraja efektif digunakan 

dalam pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar dengan model 

pembelajaran Kemp yang sudah mengalami perubahan. Banathy dalam Gatot 

(2008) menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar adalah suatu proses yang 

sistematis dan mengidentifikasi, mengembangkan, serta mengevaluasi isi dan 

strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara 

lebih efektif dan lebih efisien. Penelitian semacam ini menitik beratkan pada data 

yang diperoleh secara alamiah dan fakta yang dikaji.  

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan suatu 

temuan berupa bahan ajar bahasa Indonesia dengan berbasis kebudayaan atau 

berbasis karya sastra Toraja, yang dalamnya terdapat nilai-nilai luhur sebagai 

salah satu pembinaan karakter. Saya menggunakan tiga jenis penelitian karena 

selain mengembangkan bahan ajar, saya akan menghitung hasil responden 

instrumen dalam penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian saya. 

B. Lokasi dan waktu Penelitian 

1. Penelitian ini  dilaksanakan di Tana Toraja di SDN 221 Inp. Maliba’ dan 

SDN 297 Inpres Kambuno.  

2. Dilaksanakan pada  semester ganjil tahun ajaran 2020/2020. 

Pada tanggal 24-27 Agustus 2020 dan tanggal 1-4 September 2020.  

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian 

dan mengarahkan peneliti merealisasikan penelitiannya. Fokus penelitian juga 

mengarah pada perhatian utama dan metode penelitian untuk mengkaji suatu 

57 



 
 

58 
 

 

objek dengan karakteristiknya masing-masing. Fokus penelitian atau hal utama 

yang menjadi objek penelitian ini yaitu: 

1. Kelayakan bahan ajar membaca bahasa Indonesia yang diinternalisasikan 

dengan nilai budaya Toraja pada siswa kelas V SDN 221. INP. Maliba’ 

dan SDN 297 inpres Kambuno. 

2. Kevalidan bahan ajar membaca bahasa Indonesia yang diinternalisasikan 

dengan nilai budaya Toraja pada siswa kelas V SDN 221. INP. Maliba’ 

dan SDN 297 Inpres Kambuno. 

3. Kepraktisan bahan ajar membaca bahasa Indonesia yang diinternalisasikan 

dengan nilai budaya Toraja pada siswa kelas V SDN 221. INP. Maliba’ 

dan SDN 297 Inpres Kambuno. 

4. Keefektifan bahan ajar membaca bahasa Indonesia yang diinternalisasikan 

dengan nilai budaya Toraja pada siswa kelas V SDN 221. INP. Maliba’ 

dan SDN 297 Kambuno. 

D. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

pengembangan bahan ajar dengan menginternalisasi nilai-nilai budaya Toraja 

sebagai identitas kultural masyarakat Toraja. Nilai-nilai budaya Toraja 

diformulasikan menjadi desain pengembangan. Penelitian ini juga dikembangkan 

melalui tahapan pertanyaan-pertanyaan penelitian, penentuan fokus penelitian dan 

metode penelitian. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian pengembangan bahan ajar dengan model Kemp 

dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen 

utama yang berperan sebagai pengumpul data dan pengelolah data. Untuk menilai 
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keefektifan bahan ajar dengan menggunakan lima butir soal tes yang mencakup 

kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Instrumen ini di pakai untuk 

menguji keefektifan bahan  ajar. Dalam soal tersebut mencakup beberapa bagian 

yaitu; 

1. Kelayakan isi materi, 

2. Kebahasaan, 

3. Penyajian materi, 

Instumen ini disusun berdasarkan standar penilain buku pelajaran bahasa 

Indonesia (Depdiknas, 2003) dan pedoman penembangan bahan ajar (depdiknas, 

2008). 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:  

1. Dokumen berupa naskah nilai budaya Toraja yang dapat ditemukan 

melalui buku, internet dan secara lisan 

2. Angket adalah pertanyaan terstruktuk yang diisi sendiri oleh responde 

sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Adapun instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu, instrumen kelayakan, kevalidan, ke 

praktisan, keefektifan bahan ajar dan wawancara terhadap guru dan siswa. 

3. Tes untuk mengetahui keefektifan bahan ajar dengan melihat hasil belajar 

siswa setelahh diajar dengan menggunakan bahan ajar yang telah disusun. 

4. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan bukti yang akurat dari 

informasi yang di dapatkan berupa photo atau gambar.   

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis merupakan metode yang dilakukan untuk menganalisis 

data yang dikumpulkan. Menganalisis data dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Adapun analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  
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1. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mengamati perkembangan 

kemampuan guru dalam mengelolah kelas dan aktivitas peserta didik 

dalam menanggapi materi pembelajaran dengan melibatkan guru sebagai 

mitra peneliti. Kemudian data dianalisis sebagai dasar untuk mengetahui 

kelayakan produk yang dihasilkan. 

2. Analisi data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Adapun rumus 

yang digunakan dalam mengolah data di kelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Rumus data per item  

P  
 

  
       

(Sumber : Arikunto, 2008) 

Keterangan : 

P  : Presentase  

X  : Jawaban responden dalam satu item 

X1  : Jumlah skor ideal dalam satu item  

100% : Konstanta 

b. Rumus untuk mengolah data secara keseluruhan item  

  
  

   
       

Keterangan : 

P   : Presentase 

∑x  : Jumlah keseluruhan jawaban responden 

∑x1 : Jumlah keseluruhan nilai ideal dalam satu item 

100% : Konstanta 
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Untuk menentukan kriteria dilakukan dengan cara seperti tabel 3.1 

dibawah ini. 

Tabel 3.1 

Kriteria Tingkat Kelayakan 
 

Kategori Skor Presentase (%) Interprestasi Ekuivalen 

A 80% - 100% Sangat Baik  Layak 

B 60% - 79% Baik  Cukup Layak  

C (2) 50% - 59% Cukup Baik  Kurang Layak  

D (1) 0% - 49% Kurang Baik  Tidak Layak  

(Sumber : Arikunto, 2008) 

3. Rumus uji-T untuk menganalisis keefektifan bahan ajar 

Uji-t yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah ada (H0) : 

Penggunaan bahan ajar berbasis nilai budaya Toraja tidak efektif 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. (H1) : Penggunaan 

bahan ajar berbasis nilai budaya Toraja efektif digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Pada uji-t Ho diterima jikat t-hitung ≤ t-

tabel berarti bahan ajar berbasis nilai budaya Toraja tidak efektif dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia dan H1 diterimajika t-hitung ≥ t-tabel 

berarti bahan ajar berbasis nilai budaya Toraja efektif dan memberi 

dampak dalam pembelajaran.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian  

1. Sistematika Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia yang 

Diinternalisasikan dalam Nilai Budaya Toraja 

Data yang disajikan dalam bab ini adalah hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan pada dua sekolah, yaitu SDN 221 Inpres Maliba’ dan SDN 297 

Inpres Kambuno Kabupaten Tana Toraja. Untuk mengetahui keefektifan 

bahan ajar membaca Bahasa Indonesia yang diinternalisasikan dalam  nilai 

budaya Toraja pada siswa kelas V sekolah dasar. Deskripsi kegiatan yang 

dilakukan dalam mendesain bahan ajar Bahasa Indonesia yang 

diinternalisasikan dengan nilai budaya toraja sebagai berikut: 

a. Tahap analisis (analyze)  

 Kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan masalah dasar yang 

menjadi latar belakang perlu tidaknya bahan ajar ini untuk dikembangkan. Hal 

yang dilakukan dalam menaganalisis yaitu pembelajaran yang diadakan guru-

guru di sekolah masih jarang mengaitkan dengan budaya di sekitar tempat 

tinggal siswa terutama mengenai nilai budaya Toraja. Berdasarkan hasil 

analisis yang dilakukan maka peneliti melakukan pembelajaran bahasa 

Indonesia yang dikaitkan dengan nilai budaya yang ada di sekitar tempat 

tinggal siswa agar materi ajar yang diberikan mudah dipahami.  

b. Tahap perancangan (design)  

1) Penyusunan silabus yang terdiri dari identitas mata pelajaran, identitas 

sekolah, KI, KD, tujuan pembelajaran, waktu, materi pokok, sumber 

belajar, pembelajaran, penilain. 
62 
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2) Penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sesuai dengan 

Permendikbud No 22 tahun 2016. Penyusunan RPP teridiri dari nama 

sekolah, kelas, semester, tema, waktu, KI, tujuan pembelajaran, materi, 

metode, media, langkah-langkah pembelajaran, penilaian dan remedial. 

3) Penyusunan kerangka bahan ajar terdiri dari sampul, halaman buku, 

kata pengantar, daftar isi, daftar bab (berisi tujuan pembelajaran, 

uraian materi, dan latihan) dan daftar pustaka. 

4) Penentuan sistematika atau urutan penyajian materi di dasarkan pada 

penjabaran kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan menjadi indicator-indikator. Dalam hal ini peneliti membuat 

urutan penyajian materi sebagai berikut: 

1) Bab I Membaca Puisi 

2) Bab II Membaca Cerita Rakyat 

3) Bab III Membaca Berita 

4) Bab IV Membaca Teks Percakapan 

5) Bab V Membaca Cerita Anak 

6) Bab VI Membaca Pantun 

7) Bab VII Membaca Cerita Pendek 

8) Bab VIII Membaca Iklan 

 Penyajian BAB materi dalam bahan ajar yang akan dibuat 

terdiri dari 8 BAB. Hal ini berdasarkan diskusi yang telah dilakukan 

kepada dosen mengenai materi apa saja yang akan dimasukkan dalam 

buku ajar.  

5) Penyusunan Desain Instrumen Penelitian dalam pembelajaran yang 

berupa angket dengan skala likert. Angket tersebut terdiri dari 5 pilihan 
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jawaban yaitu, 1, 2, 3, 4, 5 yang masing-masing menyatakan sangat 

kurang, kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik yang digunakan 

untuk menilai kualitas kelayakan bahan ajar yang dikembangkan. 

Terdapat empat komponen kelayakan pada angket ini yaitu, aspek 

kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa, 

aspek kelayakan kegrafikan. Selain itu ada juga terdapat komponen 

lain yaitu kevalidan bahan ajar meliputi angket aspek penilaian RPP, 

aspek Penilaian LKS, komponen kepraktisan bahan ajar dan komponen 

keefektifan bahan ajar yang disesuaikan dengan syarta-syarat bahan 

ajar yang baik serta diambil dari tujuan pengembangan bahan ajar. 

c. Tahap Pengembangan (Development) pada tahap ini ada beberapa langkah 

yang dilakukan sebagai berikut:  

a. Prapenulisan yaitu  

 Pengkajian bahan ajar dalam buku ajar yang dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan referensi serta 

gambar-gambar yang berhubungan dengan budaya Toraja. Setelah 

mengumpulkan materi dan gambar yang dibutuhkan, selanjutnya di 

lakukan tahap pengembangan terhadap bahan ajar yang di buat. Proses 

pengembangan dilakukan dengan cara diskusi dan konsultasi kepada 

dosen pembimbing mengenai materi yang akan dimasukkan dalam 

bahan ajar yang dibuat. Selain itu konsultasi juga dilakukan kepada 

ahli materi. 

b. Pengembangan instrumen 

 Dalam tahap ini ada dua hal yang akan dikembangkan yaitu 

instrumen penilain yang ditujukan kepada ahli materi dan tanggapan 
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siswa terhadap bahan ajar melalui soal latihan. Selain itu ada tahap 

validasi untuk menentukan apakah instrumen penilaian, tanggapan siswa 

terhadap bahan ajar melalui soal latihan, dan produk berupa bahan ajar 

yang dikembangkan sudah pantas dan layak untuk digunakan atau 

belum. Sebelum divalidasi akan direvisi sesuai saran ahli dan responden. 

 Setelah validasi selesai maka hasil pengembangan akan 

diterapakan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

kualitas pembelajaran yang meliputi, kelayakan bahan ajar, kevalidan 

bahan ajar, kepraktisan bahan ajar, dan keefektifan bahan ajar. Dalam 

penelitian langkah implementasi tidak sepenuhnya dilakukan karena 

penelitian ini hanya sampai pada evaluasi formatif, yang berkenaan 

dengan penyempurnaan produk pengembangan.  

 Tahap evaluasi meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 

Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap 

tahapan yang digunakan untuk penyempurnaan bahan ajar sedangkan 

evaluasi sumatif dilakukan pada program untuk mengetahui pengaruhnya 

hasil belajar siswa dan kualitas pembelajaran secara luas. Dalam penelitian 

ini hanya dilakukan evaluasi formatid, karena jenis evaluasi ini 

berhubungan dengan tahapan penelitian pengembangan untuk 

memperbaiki produk pengembangan yang dihasilkan. 

2. Hasil Uji Bahan Ajar Membaca Bahasa Indonesia yang 

Diinternalisasikan dengan Nilai Budaya Toraja. 

 Peneliti memberikan lembar instrumen kepada validator ahli materi dan 

media yang bernama Dr. Sakaria, M. Pd yang merupakan dosen dari UNM 

(Universitas Negeri Makassar) untuk validasi bahan ajar Membaca Bahasa 
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Indonesia Berbasis Nilai Budaya Toraja. Peneliti diarahhkan oleh dua 

pembimbing selama dalam proses pembuatan bahan ajar membaca bahasa 

Indonesia yang di internalisasikan dengan nilai budaya Toraja untuk sekolah dasar 

kelas V yaitu Dr.A. Hamsiah, M. Pd dan Dr. Asdar, M. Pd. Setelah mengetahui 

hasil validasi dari validator untuk semua bentuk kekurangan bahan ajar direvisi 

kemudian di lakukan uji validasi. Hasil dari validasi ini dapat kita lihat di 

lampiran halaman 90. 

a. Bentuk bahan ajar membaca bahasa Indonesia yang Terinternalisasi 

Nilai Budaya Toraja 

 Produk penelitian ini adalah bahan ajar membaca bahasa Indonesia 

yang diinternalisasikan dengan nilai budaya Toraja yang berbentuk buku. 

Bahan ajar yang dihasilkan yaitu bahan ajar cetak (printed) dalam bentuk 

kertas yang dapat berfungsi untuk pembelajaran dan penyampaian informasi. 

Buku cetak adalah bentuk fisik buku, terdiri dari halaman atau lembaran 

kertas yang disusun menjadi satu di dalam sampul. Buku yang dicetak 

disusun dalam format tertentu yang disebut tata letak buku. Tata letak dasar 

memiliki sampul depan, punggung, sampul belakang dan halaman buku. 

Selain itu bahan ajar ini berbentuk persegi panjang, ukuran sampul yaitu B5 

ISO 17,6 cm X 25 cm umum  & edukasi. Tinggi buku 17,5 cm, lebar buku 

25 cm dan punggung buku 1cm atau menyusaikan ketebalan buku. Ukuran 

font yang digunakan pada judul buku 15pt dengan model huruf montserrat 

extrabold, teks punggung 10pt dengan model huruf montserrat bold, teks 

penulis 12pt dengan model huruf montserrat semibold dan teks editor 10pt 

dengan model huruf montserrat semibold. Ukuran font isi bahan ajar 12pt, 

model huruf times new roman dan spasi 1,5 cm. Dalam pengembangan 
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bahan ajar ini menggunakan model Kemp yang mengkaji nilai-nilai budaya 

Toraja kedalam pembelajaran bahasa Indonesia agar siswa mudah 

memahami materi yang diberikan. Buku ini terdiri dari beberapa bagian 

yaitu;  

1) Sampul buku dengan warna dasar putih dengan motif ukiran Toraja di 

pinggirnya dengan latar pemandangan alam Tana Toraja dan rumah 

Tongkonana. Selain itu di sebelaha kana paling atas ada nama penulis 

dan judul buku. 

2) Panduan penggunaan LKS (lembar kerja siswa) digunakan untuk 

penerapan bahan ajar dalam pembelajaran. 

3) Petunjuk penggunaan buku untuk mengrahkan penggunaan buku sesuai 

dengan materi yang akan di ajarkan. 

4) Daftar isi yang berisi urutan materi dari setiap bab dapat kita lihat 

sebagai berikut; 

a) Bab I Membaca Puisi dikaitkan dengan adat istidat Tana Toraja. 

b) Bab II Membaca Cerita Rakyat 

Dalam bab ini  cerita yang di angkat yaitu Landorundun karena ini 

cerita yang sangat populer di kalangan masyarakat Tana Toraja 

mengenai tentang seorang gadis yang berambut panjang. 

c) Bab III Membaca Berita 

Berita yang di angkat dalam bab ini yaitu kemilau Toraja pada 

tahun 2019. Kegiatan ini selalu dilaksanakan setiap tahun di bulan 

Desember untuk menyambut pergantian tahun dan meningkatkan 

nilai perekekonomian masyarakat terutama di pariwisata. 

d) Bab IV Membaca teks percakapan dengan judul Rambu Solo 
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e) Bab V Membaca Cerita Anak yang berkaitan dengan dauppare 

(daun Padi). 

f) Bab VI Membaca Pantun yang dikaitkan  dengan kehidupan 

keagamaan, sosial, motivasi, dan sikap masyarakat Toraja baik itu 

dari kalangan anak-anak,  muda-mudi maupun orang tua. 

g) Bab VII Membaca Cerita Pendek dikaitkan dengan tokoh pejuang 

daerah yang telah berjuang dalam mendapatkan hak kemerdekaan. 

h) Bab VIII Membaca Iklan di kaitkan dengan jadwal kegiatan Lovely 

Desember yang biasa di isi berbagai acara salah satunya yaitu 

colour run dan basar kopi. 

5) LKS yang diberikan kepada siswa di setiap akhir materi untuk 

mengetahui sampai dimana pemahaman siswa tentang materi yang di 

ajarkan. 

6) Daftar pustaka yaitu referensi dalam membuat bahan ajar yang di dapat 

dari berbagai sumber baik dari buku, internet maupun secara langsung. 

b. Kelayakan Bahan Ajar 

Dalam menguji kelayakan bahan ajar ada beberapa indikator 

pernyataan  dengan rentang nilai 1 sampai 5.  

Keterangan: 

1 = sangat kurang    2 = kurang baik  

3 = cukup    4 =  baik 

5 = sangat baik  

Tabel 4. 1. Rangkuman Validasi Aspek Isi/Materi Bahan Ajar Ahli Materi 

Aspek Rerata Keterangan 

A. Kesesuaian materi dengan KI dan KD 4 Valid  

B. Keakuratan materi  4,8 Valid  

C. Pendukung materi pembelajaran 4,8 Valid  

D. Kemuktahiran materi  5 Valid  

Rerata 4,7 Valid  

     Sumber: data diolah oleh peneliti (2020) 
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 Setelah dilakukan revisi terhadap kekurangan bahan ajar, hasil uji 

validasi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Uji validasi yang 

tergambar pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator aspek isi atau 

materi bahan ajar dinyatakan valid. Nilai rata-rata aspek menunjukkan valid atau 

sudah sesuai dengan kategori nilai yang ditetapkan pada bagian metode 

penelitian. Untuk aspek kesesuaian materi dengan KI dan KD, rata-rata nilai 

yang di capai adalah 4,00 yang artinya aspek tersebut dinyatakan valid atau 

materi sesuai dengan KI dan KD. Aspek kedua yaitu keakuratan materi dengan 

nilai rata-rata 4,8 yang artinya aspek tersebut valid atau bahan ajar sudah akurat 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Aspek ketiga yaitu pendukung materi 

pembelajaran bahan ajar dengan nilai rata-rata 4,8 yang menandakan bahwa 

materi yang digunakan sudah sesuai. Aspek keempat yaitu kemuktarhiran materi 

bahan ajar dengan nilai rata-rata 5 yang artinya sudah sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, rerata nilai isi atau materi 

bahan ajar adalah 4,7 yang artinya bahan ajar valid dari segi isi atau materi telah 

memenuhi persyaratan untuk diterapkan.  

 Adapun hasil validasi tentang aspek penyajian bahan ajar membaca 

bahasa Indonesia berbasisi nilai budaya Toraja dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4. 2. Rangkuman Validasi Tata Penyajian Model 

Bahan Ajar Ahli Materi 

 

Aspek Rerata Keterangan 

A. Teknik penyajian  4 Valid  

B. Pendukung penyajian  4 Valid  

C. Penyajian pembelajaran  4 Valid  

D. Kelengkapan penyajian  4,3 Valid  

Rerata 4,1 Valid  

     Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2020)  
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 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa validasi bahan ajar membaca 

bahasa Indonesia berbasis nilai budaya Toraja ada empat aspek penilaian dengan 

beberapa indikator yang pertama, aspek tteknik penyajian yang diberi nilai rata-

rata 4,00 yang artinya sudah memenuhi kriteria kelayakan bahan ajar. Aspek 

kedua yaitu pendukung penyajian dengan nilai rata-rata 4,1 yang artinya valid 

telah memenuhi sistematikan bahan aja, soal latihan, dan beberpa pendukung 

lainnya yang sudah ada dalam bahan ajar membaca. Aspek ketiga yaitu 

penyajian pembelajaran juga dinyatakan valid dengan nilai rata-rata 4,00 yang 

membuktikkan bahwa keterlibatan siswa dalam penggunaan bahan ajar dalam 

pembelajaran dinilai telah maksimal. Selanjutnya aspek yang keempat yaitu 

kelengkapan penyajian bahan ajar juga dinyatakan valid dengan rata-rata 4,3 

yang artinya  telah memenuhi syarat kelayakan bahan ajar. Jadi rerata dari aspek 

kelayakan penyajian yaitu 4,1 dinyatakan valid.  

Uji validasi ahli media dilakukan setelah revisi dilakukan untuk 

mencapai hasil yang lebih baik. Dalam validasi ahli media ada dua yaitu 

kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafisan. Yang pertama aspek kelayakan 

bahasa dapat dilihat hasilnya berikut ini: 

Tabel 4. 3. Rangkuman Validasi Aspek Kelayakan Bahasa 

Bahan Ajar Ahli Media 

 

Aspek Rerata Keterangan 

A. Lugas  5 Valid  

B. Komunikatif  4,5 Valid  

C. Dialogis dan interaktif  5 Valid  

D. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa 5 Valid  

E. Keruntutan dan keterpaduan alur pikir 4,5 Valid  

F. Penggunaan istilah, simbol, atau ikon  4 Valid  

Rerata 4,7 Valid  

     Sumber: Data diolah peneliti (2020) 



 
 

71 
 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat dari ke enam aspek semuanya valid. 

Aspek yang pertama yaitu lugas yang telah meningkat dan dinyatakan valid 

dengan nilai rata-rata 5,0. Aspek yang kedua yaitu komunikatif yang dinyatakan 

valid dengan nilai rata-rata 4,5. Aspek ketiga yaitu dialogis dan interaktif juga 

valid dengan nilai rata-rata 5,0. Aspek keempat yaitu kesesuain dengan tingkat 

perkembangan siswa valid dengan nilai rata-rata 5,0. Aspek kelima yaitu 

keruntutan dan keterpaduan alur pikir juga valid dengan nilai rata-rata 4,5. Dan 

aspek yang keenam yaitu penggunaan istilah, simbol, atau ikon dinyatakan valid 

dengan nilai rata-rata 4,0. Jadi rerata dari keseluruhan aspek kelayakan bahasa 

bahan ajar 4,7 dengan hasil valid. Artinya, jika ditinjau dari segi kelayakan 

bahasa bahan ajar membaca bahasa Indonesia berbasis nilai budaya Toraja telah 

memenuhi persyratan untuk digunakan. 

 Adapun hasil uji validasi aspek tata kegrafisan bahan ajar oleh ahli 

media menunjukkan hasil yang baik. Ada tiga fokus utama uji kelayakan yang 

dinilai yaitu ukuran bahan ajar, desain bahan ajar dan desain isi bahan ajar. 

Hasil validasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 4. Rangkuman Validasi Aspek Kelayakan Kegrafisan  

Bahan Ajar Ahli Media  

 

                   Aspek Rerata Keterangan 

A. Ukuran bahan ajar 4,5 Valid  

B. Desain bahan ajar 4,7 Valid  

C. Desain isi bahan ajar 4,9 Valid  

       Rerata 4,7 Valid  

     Sumber: Data diolah oleh peneliti (2020) 

 Tabel di atas menunjukkan hasil validasi dari setiap aspek sesuai dengan 

indikatornya. Yang pertama aspek ukuran bahan ajar dengan nilai rata-rata 4,5 

yang dinyatakan valid, asepek kedua yaitu desian bahan ajar dengan nilai rata-
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rata 4,7 yang dinyatakan valid sedangkan aspek ketiga yaitu desain isi bahan 

ajar dinyatakan juga valid dengan nilai rata-rata 4,9. Tabel di atas menunjukkan 

rerata total keseluruhan nilai aspek kelayakan kegrafisan yaitu 4,7 yang artinya 

jika ditinjau dari  segi tata grafis , bahan ajar membaca bahasa Indonesia 

berbasis nilai budaya Toraja telah memenuhi persyratan kelayakan kegrafisan 

untuk digunakan dalam pembelajaran 

c. Kevalidan Bahan Ajar 

Selain hasil uji validasi ahli isi materi dan ahli media ada juga hasil 

uji validasi dalam penerapan bahan ajar di lapangan. Ada tiga bagian yang 

pertama kevalidan bahan ajar, kepraktisan bahan ajar dan keefektifan bahan 

ajar. Yang pertama kevalidan bahan ajar ada dua aspek yang di nilai yaitu 

aspek penilaian RPP dan aspek penilaian LKS. Dalam menguji kevalidan 

bahan ajar ada beberapa indikator pernyataan  dengan rentang nilai 1 sampai 

5.  

Keterangan: 

1 = sangat kurang    2 = kurang baik  

3 = cukup    4 =  baik 

5 = sangat baik  

Tabel 4. 5. Rangkuman Validasi Aspek Kevalidan  

Bahan Ajar di Lapanagn 

 

Aspek Rerata Keterangan 

A. Penilaian RPP 4,5 Valid 

B. Penilaian LKS 4,0 Valid 

Rerata 4,3 Valid 

     Sumber: Data diolah oleh peneliti (2020) 

 Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa aspek pertama yaitu penilaian RPP 

valid dengan nilai rata-rata 4,5 yang artinya dapat digunakan dalam 
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pembelajaran. Aspek yang kedua yaitu penilaian LKS juga valid dengan nilai 

rata-rata 4,0 yang sudah memenuhi kriteria penilaian. Jadi rerata aspek 

kevalidan bahan ajar adalah  4,3 yang artinya sudah memenuhi kriteria dalam 

penyusunan RPP dan LKS untuk digunakan dalam pembelajaran. 

d. Kepraktisan  

Hasil uji validasi keparaktisan bahan ajar yang di terapkan dilapangan  

dalam menguji kepraktisan bahan ajar ada beberapa indikator pernyataan  

dengan rentang nilai 1 sampai 5.  

Keterangan: 

1 = sangat kurang    2 = kurang baik  

3 = cukup    4 =  baik 

5 = sangat baik  

Tabel.4.6. Rangkuman Validasi Kepraktisan Bahan Ajar di Lapangan 

Indikator  Rerata Keterangan 

1. Kemudahan dalam menggunakan bahan ajar  5,0 Valid  

2. Kejelasan bahan ajar 5,0 Valid  

3. Menarik  5,0 Valid  

Rerata 5,0 Valid  

     Sumber : Data di olah oleh peneliti (2020) 

 Dari tabel di atas dapat dilihat ada tiga indikator yang ada pada aspek 

kevalidan bahan ajar. Yang pertama kemudahan dalam menggunakan bahan 

ajar dengan nilai 5,0 yang artinya valid. Kedua kejelasan bahan ajar juga valid 

dengan nilai 5,0 yang artinya valid. Sedangkan yang ketiga menarik dengan 

nilai 5,0 yang valid juga. Jadi rerata dari kepraktisan bahan ajar ini valid 

dengan nilai rata-rata 5,0 yang artinya praktis digunakan dalam pembelajaran. 

Bahan ajar praktis digunakan karena pada saat mengajar kita hanya 
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menggunakan satu buku yang didalamnya sudah ada KI, KD, indikator, tujuan 

pembelajaran dan LKS diakhir materi. Senada dengan itu ada juga 

e. Keefektifan  

Yang ketiga yaitu hasil uji validasi keefektifan bahan ajar yang 

dilakukan di lapangan dari hasil LKS dalam setiap akhir materi, kegiatan 

praktek dalam pembelajaran, pemahaman siswa, ketertarikan siswa, dan 

penjelasan yang disertai gambar. Dalam menguji keefektifan bahan ajar ada 

beberapa indikator pernyataan  dengan rentang nilai 1 sampai 5.  

Keterangan: 

1 = sangat kurang    2 = kurang baik  

3 = cukup    4 =  baik 

5 = sangat baik  

Tabel. 4. 7. Rangkuman Aspek Keefektifan Bahan Ajar di Lapangan 

 

Indikator  Rerata Keterangan 

1. Siswa dapat menjawab pertanyaan dari setiap 

materi yang disajikan dalam setiap bab 

5,0 Valid 

2. Siswa dapat mempraktekkan kegiatan yang ada 

dalam materi tertentu yang membutuhkan 

praktek  

5,0 Valid 

3. Siswa mampu memahami materi yang 

disajikan dalam setiap bab  

5,0 Valid 

4. Dengan menggunakan buku ini siswa lebih 

tertarik dalam belajar 

5,0 Valid 

5. Dengan adanya penjelasan dan gambar dalam 

setiap materi membuat siswa tertarik untuk 

membaca buku ini 

5,0 Valid 

Rerata 5,0 Valid 

     Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2020) 
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 Dari tabel di atas dapat dilihat indikator pertama dengan nilai 5,0 artinya 

valid. Indikator yang kedua juga valid dengan nilai 5,0. Indikator ketiga dengan 

nilai 5,0 juga berarti valid, indikator keempat juga valid dengan nilai 5,0. Dan 

indikator yang kelima juga valid dengan nilai 5,0. Jadi rerata nilai keefektifan 

bahan ajar yaitu 5,0 yang artinya valid untuk digunakan dalam pembelajaran. 

3. Hasil Belajar Siswa Terhadap Indikator Keefektifan Bahan Ajar  

 Berdasarkan data penilaian siswa pada setiap materi yang disajikan 

melalui latihan disetiap akhir materi dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel. 4. 8. Rangkuman Hasil Belajar Siswa 

 

Sub BAB Rerata 

( SDN 221 INP. MALIBA’) 

Rerata 

SDN 297 INP. KAMBUNO 

BAB I 84,6 78,8 

BAB II 86,25 79,63 

BAB III 85,83 77,13 

BAB IV 86,66 78,6 

BAB V 87,5 78,33 

BAB VI 87,08 78,6 

BAB VII 86,66 79,63 

BAB VIII 84,83 78 

RATA-RATA  86,176 78,6 

    Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2020)  

 Dari tabel di atas dapat dilihat hasil uji coba dari dua sekolah, yaitu SDN 

221 INP. Maliba’ yang menggunakan bahan ajar membaca bahasa Indonesia 

berbasis nilai budaya Toraja dengan nilai rata-rata 86,176 sedangkan SDN 297 

INP. Kambuno yang menggunakan bahan ajar bahasa Indonesia tema 2 udara 

bersih bagi kesehatan dengan nilai rata-rata 78,6. Dapat dilihat penggunaan bahan 

ajar yang berkaitan dengan tempat tinggal siswa sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran. Jadi bahan ajar membaca bahasa Indonesia berbasis nilai budaya 
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Toraja yang di terapkan di SDN 221 Inp. Maliba’ efektif atau memiliki dampak 

yang baik dalam proses pembelajaran. Selain itu kita dapat melihat hasil belajar 

siswa melalui uji-t pada tabel 4.9.  

Tabel 4. 9. Tabel Analisis Data 

 

Siswa Nilai SDN 297 INP. 

Kambuno 

Nilai SDN 221 

INP. Maliba’ 

Perbedaan X Jumlah soal 

n Y1 Y2 D1 D2 

1 78 83 5 25 

2 79 85 6 30 

3 78 88 10 50 

4 79 89 10 50 

5 78 88 10 50 

6 78 87 9 45 

7 80 84 4 20 

8 79 85 6 30 

9 79 83 4 20 

10 79 87 8 40 

11 78 88 10 50 

12 80 89 9 45 

Jumla

h 945 1036 91 455 

Y 78, 75 86,33   

      Data diolah oleh Peneliti (2020) 

S²D = (∑D2-(∑D)²)/n)/(n-1) = ( ∑455 - ( 91 )²/ 12 ) / ( 12-1 ) 

    = (455 – 690,083) / 11 

    = 392,2651 

S = √S² D / n = √392,2651/ 12 = 19,8057 / 12 

  = 1,65047 

T hit = ( y¹-y²) / S = (78,75 – 86,33) / 1,65047 

        = -7,58 / 1,65047 

        = -4,592631 

T tabel = t a/2 (df) = t 0,05 / 2 (n-1) 

 = t 0,025 (12 – 1) 

 =t 0, 025 (11) = 2,201 

 Setelah itu, kita lihat nilai t tabel, sebagai nilai pembanding. Cara 

melihatnya yaitu kita lihat kolom a = 0,025 pada tabel berasal dari a 0,05 yang 
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dibagi 2. Nilai 11 adalah nilai df yaitu n-1 dimana n menandakan jumlah siswa 

yaitu 12 orang untuk memperoleh nilai t tabel = 2, 201. Nilai t tabel dapat dilihat 

pada lampiran halaman 90. 

 Dalam menentukan pengambilan kesimpulan ada dua hal yang harus di 

perhatikan yaitu terima H0 jika t hitung < t tabel, sebaliknya tolak H0 jika nilai t 

hitung > t tabel. Terima H1 jika t hitung > t tabel begitupun sebaliknya. Karena  

nilai t hitung 4,593 ( tanda minus diabaikan) dan nilai t tabel = 2,201, maka kita 

tolak H0 dan kita terima H1. Dengan demikian y1 ≠  y2 yaitu nilai SDN 297 INP. 

Kambuno dengan rata-rata 78,75 tidak sama dengan nilai SDN 221 INP. Maliba’ 

rata-rata 86,33. Kita dapat menyimpulkan bahwa bahan ajar membaca bahasa 

Indonesia berbasis nilai budaya Toraja efektif digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi ajar yang diberikan.  

B. Pembahasan  

 Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, di ketahui bahwa bahan ajar 

membaca bahasa Indonesia berbasis nilai budaya Toraja ini sangat bermanfaat 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, ketersediaan bahan ajar cetak 

yang menarik bagi siswa juga sangat terbatas, apalagi yang dikemas dalam nilai 

budaya. Sehubungan dengan penelitian pengembangan ini telah diadakan 

pengembangan bahan ajar yang mencakup lima komponen yaitu (1) bahan ajar, 

(2) panduan bahan ajar, (3) lembar kerja siswa, (4) panduan penggunaan lembar 

kerja siswa, dan (5) panduan penilaian lembar kerja siswa. Dalam proses 

pengembangan bahan ajar membaca bahasa Indonesia berbasis nilai budaya 

Toraja, melalui beberapa perubahan berdasarkan masukan dari validator dan 

pembimbing. Perubahan yang signifikan dapat dilihat pada beberapa hal 

dihalaman berikutnya. 



 
 

78 
 

 

1. Sampul Model Bahan Ajar  

 Pada komponen bahan ajar , perubahan yang terjadi dapat dilihat pada 

sampul depan dan punggung. Pada awal konsultasi, desain sampul depan 

berwarna putih dengan latar pemandangan alam dan rumah adat yang dipilih 

sesuai inisiatif penulis. Lalu sampul itu di bubuhi judul bahan ajar membaca 

bahasa Indonesia berbasis nilai Budaya Toraja dapat dilihat pada gambar 4. 1 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.1. Desain sampul Tahap Awal 

Adapun sampul depan pengembangan bahan ajar membaca bahasa Indonesia 

berbasis nilai budaya Toraja setelah adanya revisi, yaitu: 

 

Gambar 4. 2 Desain sampul yang direvisi 

Pada tahap 2, adanya perubahan pada desain sampul depan model bahan ajar 

membaca bahasa Indonesia berbasis nilai budaya Toraja di tambah nama 
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penulis dan sekolah dasar di atas pojok kanan. Warna yang beragam tetap 

dipilih sebagai sampul bahan ajar karena diselaraskan dengan kebutuhan minat 

siswa dan sekolah. Selanjutnya ada tahap 3 setelah selesai ujian hasil, adapun 

perubahan pada desain sampul depan model bahan ajar yaitu judul, nama 

penulis, gambar rumah Tongkonan, penempatan matahari yang mengarah dari 

timur, pohon kelapa diganti pohon bambu yang identik dengan kebudayaan 

Toraja, gambar anak kecil yang berdiri diganti dengan gambar yang orginal 

bukan kartun, dan penambahan gambar orang ma’badong didepan tongkonan. 

Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada gambar 4.3 dibawah ini. 

 

Gambar. 4. 3 Desain sampul yang direvisi 

2. Isi buku  

  Desain yang kedua yang mengalami perubahan signifikan yaitu 

materi dalam setiap bab yang awalnya langsung tujuan pembelajaran 

mengalami perubahan. Bab materi sebelum diubah dapat dilihat pada gambar 

4.4 halaman 80. 
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Gambar. 4.4. Judul sebelum direvisi 

Setelah dirubah di berikan peta konsep sbelum tujuan pembelajaran agar 

materi yang disajikan terarah agar tujuan pembelajaran berjalan dengan baik. 

Perubahan judul dalam setiap materi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar. 4. 5. Judul yang sudah direvisi  

Setelah rancangan model bahan ajar selesai, langkah selanjutnya adalah 

memvalidasi bahan ajar. Validasi bahan ajar diukur berdasarkan nilai rerata yang 

diberikan oleh validator terhadap bahan ajar dengan taraf rerata validitas 4,7 dan 

4,1 jenjang Valid. Validator yang bertindak menilai isi atau materi bahan ajar  

membaca bahasa Indonesia berbasis budaya Toraja dan data penyajian bahan ajar. 

Hasil validasi menunjukkan bahan ajar ini layak di ujicobakan setelah melalui dua 
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kali tahap revisi. Selain itu hasil validasi kelayakan bahasa dengan rerata nilai 4,7 

dan kelayakan kegrafisan dengan rerata 4,7. Sedangkan hasil validasi uji lapangan 

menunjukkan rerata 4,3 kevalidan bahan ajar valid. Uji hasil kepraktisan bahan 

ajar rerata dengan nilai 5,0 dikatakan valid dan hasil uji keefektifan bahan ajar 5,0 

dikatakan valid. Jadi bahan ajar yang dikembangkan ini efektif atau berpengaruh 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia.  

Dalam proses pembelajaran materi yang diberikan berkaitan dengan 

keadaan siswa atau tempat tinggal siswa, namun tetap mengikuti standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Siswa lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran yang di kaitkan dengan tempat tinggal siswa dalam bahan 

ajar membaca bahasa Indonesia berbasis nilai budaya Toraja. Mereka lebih 

semangat, fokus dan lebih banyak bertanya untuk mengetahui isi materi yang 

diberikan. Selain itu materi yang disajikan dalam bahan ajar ini mereka sering 

mendengarkan dalam kehidupan sehari-hari bahkan mereka melihatnya secara 

langsung sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan.  

Contohnya rambu solo (penguburan) sangat terkenal di Tana Toraja menjadi daya 

tarik orang dari luar Tana Toraja untuk datang melihat dengan berbagai susunan 

acara yang biasa dilakukan selama 5 hari atau 7 hari.  

Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran ini lebih banyak 

mengarah pada kegiatan membaca. Meskipun banyak membaca  siswa tidak bosan 

karena teks yang di sajikan dalam setiap bab berkaitan dengan tempat tinggal dan 

kegiatan yang sering diikuti oleh siswa. selain membaca mereka juga menyimak 

hal-hal yang disampaikan oleh guru, berbicara di depan kelas untuk menceritakan 

isi cerita yang sudah dibaca atau membaca puisi dan menulis dilakukan di akhir 

materi untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks yang dibaca. Dalam 
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penyajian materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalanya teks cerita 

minimal 2 lembar atau 3 lembar yang disajikan secara menarik sehingga teks yang 

dibaca seolah-olah dialami langsung oleh siswa. Pemberian simbol dan gambar 

yang di desain semenarik mungkin untuk menambah minat baca siswa. Dalam 

menjawab LKS (lembar kerja siswa) yang diberikan di setiap materi siswa lebih 

cepat selesai mengerjakannya dibanding yang menggunakan buku paket tema, 

mereka lebih malas untuk mencari jawabannya karena mereka belum pernah 

melihatnya atau mengalaminya secara langsung. 

Materi yang disajikan dalam setiap bab sudah sesuai dengan kebutuhan 

waktu belajar di sekolah dasar, yaitu 2 X 35 menit (minimal 70 menit). Dalam 

memberikan materi ini tidak butuh waktu banyak dan tidak sulit karena siswa 

lebih muda memahami materi sehingga waktunya cukup untuk mencapai tujun 

pembelajaran yang akan dicapai. Pada saat proses belajar siswa lebih santai dan 

tidak kaku untuk bertanya karena diselingin dengan bermain sambil belajar tebak-

tebakkan yang berkaitan dengan budaya Tana Toraja. Selain itu siswa juga banyak 

berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai teks yang dibaca. Suasana 

belajar juga tidak terasa waktunya sampai diakhir pembelajaran yang membuat 

siswa masih ingin belajar. Di hari keempat akhir proses pembelajaran ada 5 siswa 

yang meminta bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar untuk di bawah 

pulang ke rumah untuk dijadikan bacaan tambahan di rumah. Jadi dapat kita 

simpulkan bahwa bahan ajar yang kita gunakan di sekolah tidak harus perpatokan 

dengan buku-buku paket yang ada tapi kita boleh kaitkan dengan tempat tinggal  

atau kehidupan siswa agar mudah memahami materi yang kita berikan.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian bahan ajar yang sudah dikembangkan ini 

dapat disimpulkan bahwa bahan ajar membaca bahasa Indonesia berbasis nilai 

budaya melalui berbagai prosedur dalam penelitian pengembangan ini yang 

berorientasi pada penelitian yang menghasilkan produk berupa bahan ajar yang 

terdiri dari buku bahan ajar membaca bahasa Indonesia berbasis nilai budaya 

Toraja, panduan Toraja yang dilaksanakan di dua sekolah dengan hasil yang 

efektif. Setelah penggunaannya, dan lembar kerja siswa (LKS) beserta panduan 

penggunaannya.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bentuk bahan ajar yang dihasilkan yaitu bahan ajar dalam bentuk buku 

yang sudah dicetak (printed) yang berbentuk kertas. Fungsi bahan ajar ini 

untuk pembelajaran dan penyampaian informasi. selain itu buku ini dibuat 

sesuai dengan aturan standar buku mulai dari sampul sampai referensi. 

2. Kelayakan bahan ajar setelah melalui uji validasi dari validator dinyatakan 

valid, baik dari segi materi (isi dan penyajian) maupun dari segi media 

(tata kegrafisan dan kebahasaan) yang layak digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

3. Kepraktisan bahan ajar setelah melalui uji validasi dinyatakan praktis 

digunakan karena pada saat mengajar kita hanya menggunakan satu buku 

yang didalamnya sudah ada KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran dan 

LKS diakhir materi.  
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4. Hasil uji coba bahan ajar membaca bahasa Indonesia berbasis nilai budaya 

Toraja sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang diukur 

dari hasil belajar siswa dengan lembar kerja siswa dalam setiap materi 

yang disajikan. Dengan demikian, bahan ajar membaca bahasa Indonesia 

berbasis budaya Toraja dinyatakan efektif dan layak digunakan dalam 

proses pembelajaran. 
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B. SARAN  

1. Bagi guru, dapat menjadi acuan dalam menyusun bahan ajar kelas V di SD 

Kabupaten Tana Toraja. 

2. Bagi siswa, dengan adanya bahan ajar membaca bahasa Indonesia berbasis 

nilai budaya Toraja meningkatkan minat baca siswa untuk tetap mencintai 

budaya daerahnya. 

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya untuk meneliti pengembangan bahan ajar yang berbasis nilai 

budaya.  
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Instrumen Kelayakan Bahan Ajar  

1. Aspek kelayakan Isi   

Aspek Indikator 1 2 3 4 5 Catatan  

A. Kesesuain materi 

dengan KI dan 

KD 

1. Kelengkapan 

materi  
   4   

2. Keluasan materi     4  

3. Kedalaman materi     4  

B. Keakuratan 

Materi 

4. Keakuratan konsep 

dan defenisi  
    5  

5. Keakuratan data 

dan fakta  
    5 

6. Keakuratan contoh      5 

7. Keakuratan 

gambar  
    5 

8. Keakuratan istilah-

istilah  
    5 

9. Keakuratan simbol 

dan ikon  
    5 

10. Ketetapan 

pemilihan materi 

nilai budaya 

Toraja yang 

diintegrasikan 

dengan materi 

Bahasa Indonesia  

    5 

11. Nilai-nilai budaya 

Toraja di kemas 

secara menarik 

dan mudah 

dipahami  

    5 

12. Keakuratan acuan 

pustaka  
   4  

C. Pendukung 

Materi 

Pembelajaran  

13. Keterkaitan      5  

14. Komunikasi 

(menulis dan 

berbicara) 

    5 

15. Penerapan      5 

16. Kemenarikan 

materi  
   4  

D. Kemuktahiran  

     Materi  

17. Kesesuaian materi 

dengan 

perkembangan 

ilmu  

    5  

18. Gambar dan 

ilustrasi aktual  
    5 



 
 

91 
 

 

19. Pemilihan materi 

nilai budaya 

Toraja dengan 

perkembangan 

dan kebutuhan 

sasaran bahan ajar 

(SD) 

    5  

20. Kemuktahiran 

pustaka  
   4   

 Jumlah     24 70  

Rata-rata     4,7  

 

2. Aspek kelayakan Penyajian  

Aspek Indikator 1 2 3 4 5 Catatan 

A. Teknik 

Penyajian  

1. Konsisten 

sistematika sajian 

dalam kegiatan 

belajar 

   4   

2. Keruntunan 

penyajian  
   4   

B. Pendukung 

Penyajian  

3. Soal latihan pada 

setiap akhir materi  
    5  

4. Pengantar    3    

5. Daftar pustaka     4   

C. Penyajian 

Pembelajaran  

6. Keterlibatan 

peserta didik  
   4   

D. Kelengkapan 

Penyajian  

7. Bagian 

pendahuluan  
  3    

8. Bagian isi      5  

9. Bagian akhir      5  

 Jumlah    6 16 15  

Rata-rata    4,1  
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3. Aspek kelayakan bahasa  

Aspek  Indikator  1 2 3 4 5 Catatan  

A. Lugas  1. Ketetapan struktur 

kalimat 
    5  

2. Keefektifan kalimat      5  

3. Kebakuan istilah      5  

B. Komunikatif  4. Keterbacaan pesan      5  

5. Ketetapan 

penggunaan kaidah 

bahasa  

   4   

C. Dialogis dan 

interaktif  

6. Kemampuan 

memotivasi pesan 

atau informasi  

    5  

7. Kemampuan 

mendorong untuk 

berpikir kritis 

    5  

D. Kesesuain 

dengan 

tingkat 

perkembanga

n siswa  

8. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan siswa  

    5  

9. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

emosional siswa 

    5  

E. Keruntutan 

dan 

keterpaduan 

alur pikir  

10. Keruntutan dan 

keterpaduan antar 

kegiatan belajar  

    5  

11. Keruntutan dan 

keterpaduan antar 

paragraf  

   4   

F. Penggunaan 

istilah, simbol, 

atau ikon  

12. Konsistensi 

penggunaan istilah  
   4   

13. Konsistensi 

penggunaan simbol 

atau ikon  

   4   

 Jumlah     16 45  

Rata-rata     4,7  
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4. Aspek kelayakan kegrafikan  

Aspek Indikator 1 2 3 4 5 Catatan 

A. Ukuran bahan 

ajar  

1. Kesesuaian ukuran 

modul dengan standar 

ISO 

    5  

2. Kesesuain ukuran 

dengan materi isi 
   4   

B. Desain bahan 

ajar  

3. Penampilan unsur tata 

letak pada sampul 

depan, belakang dan 

punggung isi secara 

harmonis memiliki 

irama dan kesatuan 

yang konsisten 

    5  

4. Komposisi dan ukuran 

unsur tata letak, 

proposional, seimabng 

dan seirama dengan 

tata letak isi 

    5  

5. Warna unsur tata letak 

harmonis dan 

memperjelas fungsi 

    5  

6. Ukuran huruf judul 

buku lebih dominan 

dan proporsional 

dibandingkan ukuran 

buku, nama pengarang 

   4   

7. Tidak menggunakan 

terlalu banyak 

kombinasi jenis huruf  

   4   

8. Bentuk, warna, 

ukuran, priporsi obyek 

sesuai dengan realita 

    5  

C. Desain isi 

bahan ajar 

9. Penempatan unsur tata 

letak konsisten 

berdasarkan pola  

    5  

10. Pemisahan antar 

paragraf jelas 
    5  

11. Bidang cetak dan 

margin proporsional 
    5  

12. Spasi antara teks dan 

ilustrasi sesuai 
    5  
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Instrumen Kevalidan Bahan Ajar 

1. Aspek Penilaian RPP 

No Aspek Observasi Catatan 

1 2 3 4 5 

1 Penyampaian tujuan 

pembelajaran  
   4   

2 Memotivasi siswa     5  

3 Pemanfaatan bahan ajar      5  

4 Pemberian latihan     4   

 Jumlah     8 10  

 Rata-rata     4,5  

 

2. Aspek penilaian  LKS (lembar kerja siswa) 

No Aspek Observasi Catatan 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuain dengan syarat 

didaktik 
   4   

2 Kesesuain dengan syarat 

kontruksi 

   4   

3 Sesuai dengan syarat teknis    4   

4 Sesuai dengan model Kemp    4   

 Jumlah     16   

 Rata-rata     4,0   

Keterangan: 

1 = sangat kurang    2 = kurang baik  

3 = cukup    4 =  baik 

5 = sangat baik  

Komentar dan saran  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Kesimpulan: 

Instrumen kevalidan bahan ajar yang akan dikembangkan dinyatakan: 
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Lampiran 2. RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : SDN 221 INP. Maliba’ 

Kelas/semester : V/1 

Tema  2  : Udara Bersih Bagi Kesehatan 

Pembelajaran  : 1 sampai 4 

Fokus Pembelajaran : Bahasa Indonesia 

Alokasi waktu : 2 X 35 menit (1 JP) 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga.  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mengidentifikasi tokoh, watak dan amanat dalam cerita rakyat dengan 

baik 

2. Mengetahui macam-macam cerita rakyat 

3. Mengetahui unsur instrinsik dan ekstrinsik dalam cerita rakyat 

4. Mengidentifikasi pokok-pokok berita 

5. Menyimpulkan isi berita yang dibacakan dalam beberapa kalimat 

6. Mengetahui bagian-bagian dalam berita 

7. Mengidentifikasi tema dan isi puisi 

8. Mengetahui susunan puisi  

9. Menentukan jeda, lafal, penghayatan dan intonasi dengan benar 

10. Memahami isi bacaan dalam cerpen. 

11. Mengetahui susunan cerpen. 

12. Menentukan tokoh, watak, amanat dan menceritakan kembali. 

13. Memahami cara membaca indah 

14. Memperoleh keindahan bahasa dari unsur bacaan, irama, intonasi,  dan 

lain-lain. 

15. Memahami isi teks percakapan dengan baik. 

16. Menyimak pembacaan teks percakapan oleh guru, kemudian siswa 

membaca kembali dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
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17. Menentukan pokok-pokok cerita anak yang dibaca 

18. Merangkai pokok-pokok cerita anak yang dibaca menjadi urutan cerita 

19. Menceritakan kembali cerita yang dibacanya dengan bahasanya sendiri 

20. Membaca jadwal dari setiap kegiatan yang dilakukan 

21. Menemukan informasi secara cepat dan tepat 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Membaca cerita rakyat 

2. Membaca berita 

3. Membaca puisi  

4. Membaca cerpen 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan pembelajaran : saintifik 

Metode pembelajran  : Kemp, simulasi, diskusi, tanya jawab, peugasan,  

  dan ceramah  

E. MEDIA/ALAT,BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

Buku: Bahan Ajar Membaca Bahasa Indonesia dengan Nilai Budaya Toraja 

F. LANGKH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pendahuluan (15 menit) 

 Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 

mengecekkehadiran siswa 

 Dilanjutkan dengan doa dipimpin salah satu peserta didik 

 Peserta didik difasilitasi dengan bertanya jawab mengapa kita perlu 

berdoa dan memberikan penguatan tentang sikap bersyukur 

 Peserta didik di ajak menyanyikan lagu Indonesia Raya 

 Peserta didik diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas 

 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, 

dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan 

 Peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai pentingnya sikap 

disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran 

 Pembiasaan membaca atau menulis (5 menit) 

 Peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu daerah setempat untuk 

menyegarkan suasana. 

Kegiatan Inti (45 menit) 

 Guru menjelaskan materi yang akan di pelajari 

 Guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok 
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 Peserta didik membaca teks budaya Toraja yang akan di pelajari 

 Guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang teks nilai budaya 

Toraja  

 Setelah itu peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi 

dengan anggota kelompoknya mengenai tentang nilai-nilai budaya 

Toraja yang terkandung dalam teks nilai budaya Toraja dengan 

bimbingan guru. 

 Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil kelompoknya di 

depan kelas 

 Peserta didik mengerjakan tugas mandiri 

 Peserta didik melakukan kegiatan praktek di setiap materi yang 

membutuhkan simulasi 

 Guru memberi penguatan tentang jawaban peserta didik perwakilan 

setiap kelompok 

Kegiatan penutup (10 menit) 

 Peserta didik bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran 

hari ini: a. apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? 

       b. apa yang akan dilakukan untuk melestarikan budaya Toraja? 

 Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini 

 Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan 

kegiatan bersama orang tua yaitu : meminta orang tua untuk 

menceritakan bagaimana caranyan untuk tetap memegang teguh nilai-

nilai budaya Toraja yang turun temurun agar tidak terabaikan. 

 Menyanyikan lagu kebangsaan dan ditutup dengan doa 

G. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian 

a. Penilaian sikap 

Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa 

dalam sikap disiplin.  

b. Penilaian pengetahuan  
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3. Lampiran t-tabel  

 
 

4. Lampiran hasil uji lapangan 

No  Nama  Nilai LKS setiap Sub BAB 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Melkianto  80 85 90 80 80 80 80 85 

2 Agus  89 80 90 80 85 95 80 80 

3 Fadlan  80 95 80 90 95 95 85 85 

4 Rafa  90 90 85 95 90 90 85 85 

5 Muh.Ajas Rusman 86 90 85 90 90 90 95 80 

6 Oktavian  85 95 85 95 90 80 80 85 

7 Donita Seli 80 85 80 80 80 90 85 90 

8 Lenshy  90 85 90 80 80 80 85 88 

9 Rafli  85 90 80 80 80 80 85 80 

10 Desta  80 80 90 90 90 80 95 90 

11 Kevin  90 80 85 90 95 90 90 85 

12 Tiara  80 80 90 90 95 95 95 85 

 Total  84,6 86,25 85,83 86,66 87,5 87,08 86,66 84,83 

 Nilai rata-rata  86,176 

Sumber: Data siswa kelas V SDN 221 Inp. Maliba’ 
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No  Nama  Nilai LKS setiap Sub BAB 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Agus  75 80 75 75 75 85 75 80 

2 Amira  80 75 80 80 85 75 80 75 

3 Muh. Fahri  75 75 75 75 75 80 85 80 

4 Muh. Faizin 80 85 75 75  80 85 80 75 

5 Nasria  75 80 80 80 80 75 75 80 

6 Fira  80 80 75 85 75 75 80 75 

7 Roby 75 85 80 80 80 85 75 80 

8 Glen birana   80 80 80 75 75 80 85 75 

9 Kelvin  85 80 70 80 80 75 80 80 

10 Mukhlis  80 75 80 85 75 75 85 75 

11 Syamsul  80 75 75 80 75 75 80 80 

12 Aldo  80 85 80 75 85 80 75 80 

 Total  78,8 79,63 77,13 78,6 78,33 78,6 79,63 78 
 Nilai rata-rata  78,6 

Sumber: Data siswa kelas V SDN 297 Inp. Kambuno 
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5. Hasil uji lapangan 
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6. Pedoman wawancara  

 Isntrumen Wawancara  

1.Guru  

Nama   :  

Jenis kelamin  : 

Jabatan  :  

Tempat   : 

1. Sejak usia berapa anda mulai memahami budaya Toraja? 

2. Apakah keluarga anda masih menjalankan budaya Toraja? 

3. Bagaimana pandangan anda mengenai revolusi budaya Toraja dengan 

perkembangan pengetahuan manusia zaman sekarang? 

4. Bagaimana pandangan anda mengenai teks budaya Toraja? 

5. Apakah fungsi teks dalam kegiatan budaya Toraja? 

6. Apakah ada makna khusus dari teks nilai budaya Toraja? 

7. Apakah nilai budaya dalam teks nilai budaya Toraja sudah relevan dengan 

kehidupan masyarakat? 

8. Menurut anda, bagaiamana keberadaan teks nilai budaya Toraja dapat 

mempengaruhi status sosial seseorang? 

9. Bagaimana cara menggunakan teks nilai budaya Toraja? 

10. Bagaimana pendapat anda mengenai penggunaan teks nilai budaya Toraja? 

Instrumen wawancara 

2.Siswa  

Nama   : 

Jenis Kelamain : 

Kelas    : 

Tempat   : 

1. Menurut Anda apakah materi teks/naskah Toraja sulit di pahami? 

2. Menurut Anda, apakah materi teks/naskah Toraja yang digunakan kurang 

menarik sehingga tidak ada minat untuk menggunakannya? 

3. Apakah kamu pernah melihat teks nilai budaya Toraja digunakan dalam suatu 

acara?  

4. Pada kegiatan apa saja teks nilai budaya Toraja digunakan? 

5. Bagaimana cara kamu untuk  melestarikan nilai budaya Toraja? 
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7. Hasil wawancara 

A. Siswa 

Nama : faizin  

Jenis kelamin: laki-laki  

Kelas : v 

Hasil wawancara   

1. Menurut saya  muda di pahami  

2. Menarik digunakan  

3. Senang karena muda di mengerti 

4. Pernah yaitu HP dan Leptop 

5. Yah sangat menarik bagi saya 

6. Pernah di pelajaran mulok, meskipun hanya pantun Toraja 

7. Yah lebih menarik untuk di pelajari apa lagi banyak gambarnya. 

B. Guru  

Nama : Abed Nego 

Jenis Kelamin: laki-laki  

Jabatan : Guru  

Hasil wawancara 

1. Sejak usia 13 tahun  

2. Yah masih. 

3. Sudah mulai tergeser nilainya terutama dikalangan anak muda. 

4. Pernah dalam acara rambu tuka (acara pernikahan) dalam 

penyambutan tamu. 

5. Fungsinya digunakan untuk acara penyambutan dan penghormatan 

(acara rambu solo, tuka’ dan kegiatan lainnya). 

6. Yah ada, seperti sosial, pendidikan, agama, dan budaya. 

7. Yah sudah relevan. 

8. Dapat mempengaruhi status sosial seseorang contohnya dalam acara 

rambu solo keluarga dari almarhum sering memamerkan kekayaan 

yang dimilikinya dengan cara memotong babi dan kerbau dalam 

jumlah yang banyak. 

9. Cara menggunakannya yaitu bisa lewat tulisan maupun lisan. 

10. Sangat bagus karena secara tidak sadar kita dapat melestarikan budaya 

Toraja yang sudah mulai tergeser nilainya karena kurangnya perhatian 

kita terhadap budaya sendiri termasuk di kalangan anak muda yang di 

pengaruhi oleh era modern. 
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8. Lampiran gambar di lapangan 

a. Membimbing      b. Proses belajar 

 c 
 

c. c. wawancara dengan siswa  d. Wawancara dengan guru  

d .  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e.  
 

f.  

f. Praktek dalam pembelajaran  
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