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ABSTRACT
Teaching materials are a supporting component in the learning process. This research
was conducted using Research and Development approach, aiming to 1) analyze the
needs of local content teaching materials regional languages, 2) design teaching material
products in the form of animated videos for local content learning, 3) know the level of
validity and practicality of the material products developed. This research uses
Thiagarajan development model which is 4D (Define, Design, Development,
Disseminate). This research was conducted at SDI Mattirowalie in Odd Semester
2020/2021 school year. The subjects of this study were grade IV students who numbered
16 students and 1 teacher of local content subjects selected by random sampling. Data
collection using interview guidelines, needs identification questionnaires, validation
questionnaires, and trial questionnaires. The data analysis method consists of qualitative
descriptive analysis and descriptive static analysis. The conclusion of this study, the level
of analysis of the needs of teaching materials is in the category needed, animated video
teaching materials developed using Kinemaster Premium supported by the use of
Photoshop, CorelDraw, and Adobeaudition duration of 3-4 minutes, materials about the
local culture of traditional games and education of bugis tribal characters, the teaching
materials developed are valid and practical.
Keywords: Learning Materials, Local Content Curriculum, Animated Videos, Elementary
School, Traditional Games.
ABSTRAK
Bahan ajar merupakan komponen pendukung dalam proses pembelajaran. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan pendekatan R&D (Research and Development),
bertujuan untuk 1) menganalisis kebutuhan bahan ajar muatan lokal bahasa daerah, 2)
mendesain produk bahan ajar berupa video animasi untuk pembelajaran muatan lokal, 3)
mengetahui tingkat kevalidan dan kepraktisan produk bahan ajar yang dikembangkan.
Penelitian ini menggunakan model pengembangan Thiagarajan yaitu 4D (Define, Design,
Development, Disseminate). Penelitian ini dilakukan di SDI Mattirowalie pada Semester
Ganjil tahun ajaran 2020/2021. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas IV yang
berjumlah 16 orang siswa dan 1 guru mata pelajaran muatan lokal yang dipilih secara
random sampling. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, angket
identifikasi kebutuhan, angket validasi ahli media, angket ahli isi/materi, agket uji coba
perorangan, angket uji coba kelompok besar, serta dokumentasi pendukung dalam
penelitian ini. Metode analisis data terdiri atas analisis deskriptif kualitatif dan analisis
statik deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, tingkat analisis kebutuhan bahan
ajar berada pada kategori dibutuhkan, bahan ajar video animasi yang dikembangkan
menggunakan Kinemaster Premium didukung penggunaan Photoshop, CorelDraw, dan
Adobeaudition berdurasi 3-4 menit, materi tentang budaya lokal permainan tradisional
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dan pendidikan karakter suku bugis, didukung media audio, video dan teks, bahan ajar
yang dikembangkan sudah valid dan praktis.
Kata Kunci: Bahan Ajar, Kurikulum Muatan Lokal, Video Animasi, Sekolah Dasar,
Permainan Tradisional

PENDAHULUAN
Kurikulum Muatan Lokal merupakan kurikulum
yang bahan kajian atau mata pelajaran pada
satuan pendidikan berisi muatan dan proses
pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014
tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 pasal 2
ayat (1) menyatakan bahwa: Muatan lokal
merupakan bahan kajian atau mata pelajaran
pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan
proses pembelajaran tentang potensi dan
keunikan lokal yang dimaksudkan untuk
membentuk pemahaman peserta didik terhadap
keunggulan dan kearifan di daerah tempat
tinggalnya.
Berdasarkan pernyataan tersebut kurikulum
muatan lokal disusun berdasarkan kebutuhan
daerah dan budaya lokal dengan tujuan
memperkenalkan
peserta
didik
kepada
lingkungannya, memberikan bekal kemampuan
dan keterampilan dalam hidup bermasyarakat
serta dapat melestarikan budaya lokal daerahnya.
Kebudayaan lokal merupakan karakter suatu
bangsa. Kebudayaan menjadi landasan utama
dalam tatanan kehidupan berbangsa dan
bernegara karena suatu bangsa akan menjadi
besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar
dalam sendi kehidupan masyarakat.
Pelaksanaan proses pembelajaran dalam hal ini
penyampaian materi pembelajaran harus
didukung dengan penggunaan sumber belajar.
Proses belajar mengajar menitikberatkan pada
upaya agar materi pembelajaran dengan mudah
dapat diamati, diinternalisasi atau diterima
dengan baik oleh peserta didik, ditransfer, serta
dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.
Proses pembelajaran perlu dikembangkan dengan
baik, dari segi materi, metode, media dan lain
sebagainya
yang
mempengaruhi
proses
pembelajaran.
Bahan ajar merupakan salah satu bagian penting
dalam proses pembelajaran. Sebagaimana
Mulyasa (2017:96) mengemukakan bahwa
“Bahan ajar merupakan salah satu bagian dari

sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang
mengandung pesan pembelajaran, baik yang
bersifat khusus maupun yang bersifat umum
yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
pembelajaran”. Bahan ajar juga memungkinkan
peserta didik dapat mempelajari suatu
kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut
dan sistemastis sehingga secara akumulatif
mampu menguasai semua kompetensi secara
utuh dan terpadu. Dalam hal ini bahan ajar
penting untuk dikembangkan dalam mendukung
tercapainya kompetensi dasar dan tujuan
pembelajaran berdasarkan kurikulum pendidikan
Indonesia.
Pandemi Covid-19 kini mempengaruhi jalannya
sistem
pendidikan
Indonesia.
Indonesia
menerapkan konsep pembelajaran daring sebagai
langkah
mengatasi
penularan
Covid-19.
Teknologi menjadi pendukung dalam konsep
pendidikan tersebut. Hal ini menjadi tantangan
bagi guru dan peserta didik dalam pemanfaatan
teknologi pada pelaksanaan proses pembelajaran.
Kondisi sistem pendidikan Indonesia saat ini
yang dominan melakukan pembelajaran secara
daring perlu didukung dengan pengembangan
bahan
ajar
digital
agar
penyampaian
pembelajaran menjadi lebih mudah dilakukan
dengan berupaya memanfaatkan kemampuan
virtual. Namun, pengembangan bahan ajar digital
juga perlu memperhatikan karakteristik dari
peserta didik.
Multimedia interaktif merupakan media yang
menyajikan materi dalam bentuk teks, gambar
audio dan video juga dapat memuat animasi serta
link dan tools yang dapat membuat peserta didik
berinteraksi dengan bahan ajar atau media yang
diberikan (Jupriyanto, Turahmat, 2017).
Multimedia interaktif dapat menemukan pola
yang lebih efektif dalam pembelajaran sehingga
setiap materi pembelajaran dapat disajikan
sedemikian rupa dan lebih menarik dan melekat.
Hal ini menjadi penguatan bahwa penggunaan
bahan ajar dengan memanfaatkan teknologi dan
didesain dengan model multimedia interaktif
dapat membantu proses pembelajaran agar lebih
baik lagi.
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METODE
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
Research
and
Development
dengan
menggunakan model pengembangan 3D (Define,
Design, Development, dan
Dessiminate)
Thiagarajan. Subjek dalam penelitian ini adalah
validator yaitu ahli media pembelajaran, ahli isi
atau materi pembelajaran, peserta didik kelas IV
di SDI Mattirowalie, dan guru Mata Pelajaran
Muatan Lokal. Data-data yang dikumpulkan
melalui
pelaksanaan
evaluasi
formatif
dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: (1)
data evaluasi tahap pertama berupa data hasil uji
ahli media dan desain pembelajaran dan uji ahli
isi/materi media pembelajaran, (2) data evaluasi
tahap kedua berupa data hasil uji coba
perorangan, (3) data hasil uji coba kelompok
besar dan tanggapan guru mata pelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Analisis Kebutuhan Bahan Ajar Muatan
Lokal Bahasa Daerah
Analisis kebutuhan bahan ajar Di SDI
Mattirowalie berada pada tingkatan presentase
64% (Dibutuhkan) dan analisis materi permainan
tradisional berada pada presentase 55% (Cukup
Dibutuhkan). Berdasarkan analisis kebutuhan,
mengacu pada silabus Mata Pelajaran Bahasa
Daerah peneliti dirumuskan beberapa tujuan
berkaitan dengan standar kompetensi dalam hal
ini kemampuan peserta didik dalam menyimak
pembelajaran bahasa daerah memilih permainan
tradisional yang erat kaitannya dengan
lingkungan peserta didik. Butir materi yang
menjadi bahan ajar pada Mata Pelajaran Muatan
Tabel 3.1 Uji ahli isi/materi pembelajaran
No
1
2
3
4
5
6
7
8
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Lokal Bahasa Daerah yaitu: Acculeng Ade’
(Permainan Tradisional) menjadi materi untuk
pertemuan pertama dan Ampe Madeceng
Ilalengna Acculeng Ade’ (Pendidikan Karakter
Bugis dalam Permainan Tradisional) menjadi
materi untuk pertemuan II. Untuk memenuhi
tujuan pembelajaran tentang pemahaman siswa
dalam mengenali bahasa bugis, materi tersebut
disajikan dalam bahasa bugis.
Desain Bahan Ajar Video Animasi Muatan
Lokal Bahasa Daerah
Bahan ajar video animasi dipilih menjadi
pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran,
mengacu pada kompetensi dasar, indikator dan
tujuan pembelajaran serta kondisi pelaksanaan
belajar mengajar, dikembangkan bahan ajar
video animasi dengan penyajian materi berbasis
budaya lokal (permainan tradisional dan
pendidikan karakter suku bugis) yang dapat
digunakan dalam penyampaian pembelajaran
jarak jauh Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa
Daerah. Video yang menyajikan visualisasi dan
audio dapat membantu peserta didik dalam
memahami materi karena mendorong beberapa
penggunaan indra dalam belajar. Naskah yang
telah disusun divisualisasikan dalam bentuk
storyboard yang merupakan papan cerita berupa
sketsa kalimat penuh sebagai alat perencanaan.
Storyboard mencakup: deskripsi, visual, dan
audio.
Validitas dan Kepraktisan Bahan Ajar Video
Animasi Muatan Lokal Bahasa Daerah
Validasi dan uji coba Produk.
Berikut data terkait validasi dan uji coba produk
yang dikembangkan:

Aspek yang dinilai
Kesesuaian materi permainan tradisional dengan
kompetensi dasar
Relevansi materi permainan tradisional dengan tujuan
pembelajaran
Materi yang disajikan sesuai dengan perkembangan
peserta didik
Urutan penyampaian materi bahasa daerah tentang
permainan tradisional jelas dan mudah diikuti
Kejelasan materi bahasa daerah tentang budaya lokal
permainan tradisional
Ketepatan penggunaan bahasa bugis
Contoh soal dapat membantu peserta didik memahami
bahasa daerah
Kesesuaian antara soal dengan materi bahasa daerah yang
disampaian tentang permainan tradisional

Skor
4
4
4
5
5
4
5
5
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Jumlah

188

36

Berdasarkan tabel validasi uji coba ahli, setelah dikonversi dengan tabel konversi, persentase tingkat
pencapaian 96% berada pada kualifikasi (Sangat Baik/Tidak Perlu Direvisi)
Tabel 3.2 Uji ahli media pembelajaran
No

Aspek yang dinilai

Skor

1

5

3

Kualitas tampilan/desain bahan ajar
Kejelasan materi/pesan yang disampaikan pada bahan ajar
video
Gambar sesuai dengan materi yang disampaikan

4

Suara sesuai dengan materi yang disampaikan

5

5

Teks sesuai dengan materi yang disampaikan

5

6

Ukuran dan jenis huruf yang digunakan mudah dibaca

5

7

Kesesuaian penggunaan warna

5

8

Kejelasan media audio yang digunakan

5

9

Keurutan alur tampilan bahan ajar video

4

10

Kemudahan penggunaan bahan ajar video

5

2

4
5

Jumlah

48

Berdasarkan tabel validasi uji ahli media pembelajaran, setelah dikonversi dengan tabel konversi,
persentase
tingkat
pencapaian
96%
berada
pada
kualifikasi
(Sangat
Baik)
Tabel 3.3 Data uji coba perorangan
Aspek yang dinilai

Responden

Jumlah
Skor

Persent
ase

R1

R2

R3

R4

R5

Kejelasan penyampaian tujuan
pembelajaran yang termuat
dalam bahan ajar
Kejelasan materi yang disajikan

4

3

4

4

3

18

72%

3

4

4

4

3

18

72%

Materi yang diberikan erat
kaitannya dengan lingkungan
peserta didik
Video yang ditampilkan dapat
memudahkan peserta didik
dalam memahami materi
Kemudahan dalam
menggunakan bahan ajar
Kemenarikan tampilan bahan
ajar
Kesesuaian audio dengan video

3

4

4

5

3

14

72%

4

5

4

5

4

22

88%

3

3

4

5

5

20

80%

4

5

4

5

5

23

92%

5

4

4

5

3

21

84%

Bahan ajar baik digunakan
dalam proses pembelajaran
PERSENTASE SUBJEK

5

5

4

5

5

24

96%

78%

95%

80%

80%

78%
Rerata Persentase

82%
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Berdasarkan hasil penilaian melalui angket, rerata persentase bahan ajar video animasi sebesar 82%
berada pada kualifikasi (Baik/Tidak Perlu Direvisi).
Tabel 3.4 Data uji coba kelompok besar
RESPONDEN
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
JUMLAH
PERSENTASE

I
5
5
4
4
5
3
4
5
3
3
4
45
82%

II
5
5
5
3
5
3
5
4
5
4
4
48
87%

III
5
5
5
2
5
3
3
5
4
3
4
44
80%

INDIKATOR
IV
V
5
5
5
4
4
3
4
4
5
5
4
4
5
4
3
4
3
5
4
3
4
4
46
45
84% 82%

JUMLAH
VI
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
53
96%

VII
5
5
4
5
5
4
5
4
5
5
4
51
93%

VIII
5
5
4
5
5
4
4
5
5
3
4
49
89%

40
39
34
32
40
29
35
35
35
30
32

PERSENTASE
100%
98%
85%
80%
100%
73%
88%
88%
88%
75%
80%
87%

Berdasarkan hasil penilaian melalui angket, rerata persentase bahan ajar video animasi sebesar 87%
berada pada kualifikasi (Baik/Tidak Perlu Direvisi).
Tabel 3.5 Data Angket Tanggapan Guru Mata Pelajaran
No

Aspek yang dinilai

Skor

1

Materi dalam bahan ajar video sesuai dengan kompetensi dasar

5

2

5

5

Materi dalam bahan ajar video sesuai dengan tujuan pembelajaran
Video yang diberikan dapat mempermudah pendidik dalam
menyampaikan materi pembelajaran
Materi yang disajikan dalam bahan ajar erat kaitannya dengan
lingkungan peserta didik
Penyajian materi yang sederhana dan konkrit

6

Ketepatan penggunaan Bahasa

4

7

Kemudahan dalam menggunakan bahan ajar

5

8

Kemenarikan tampilan bahan ajar

5

9

Kesesuaian musik dengan video animasi

5

10

Bahan ajar baik digunakan dalam proses pembelajaran

5

3
4

Jumlah

Pembahasan
Permainan tradisional dapat membentuk
kepribadian anak karena permainan tradisional
mempunyai unsur positif, mempunyai struktur
yang sangat membantu agar anak menjadi
mandiri, seperti saat menentukan tempat,
menentukan aturan sendiri juga menentukan
kalimat (Jayadi dan Arnidah. 2018). Permainan
tradisional mengajarkan nilai taat terhadap asas,
dalam hal ini pada setiap permainan memiliki
aturan, hal tersebut menjadi pembentukan
karakter anak untuk taat pada setiap aturan.

5
4
4

47

Permainan tradisional mengajarkan nilai tawadu
(rendah hati), dalam hal ini permainan tradisional
yang dimainkan lebih dari satu orang atau terdiri
dari beberapa tim mampu melatih jiwa
kebersamaan anak, bekerja sama dalam
permainan yang juga merupakan hiburan, tidak
sombong atas kelebihan yang dimiliki ataupun
tidak merendahkan teman yang memiliki
kekurangan.
Permainan
tradisional
juga
mengajarkan nilai leadership (kepemimpinan),
dalam hal ini melalui permainan tradisional dapat
melatih kerja sama, strategi yang bisa membantu
untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, sikap
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kerja sama tim tersebut membentuk leadership
anak, membentuk pribadi yang tidak ingin
menang sendiri. Sikap rendah hati dan
kepemimpinan dapat menjadikan pribadi anak
yang tidak mudah dendam, mampu mengontrol
emosi serta kemampuan bersosial dengan baik.
Permainan tradisional juga menjadi bentuk untuk
melatih kemampuan fisik anak, maka beberapa
permainan tradisional diintegrasikan kedalam
pembelajaran Pendidikan jasmani, olahraga dan
kesehatan.
Pemilihan bahan ajar video animasi berbasis
budaya lokal tidak hanya berdasarkan pada hasil
identifikasi kebutuhan siswa. Pengetahuan akan
karakteristik peserta didik pada usia sekolah
dasar menjadi pertimbangan untuk pemilihan
bahan ajar video animasi.
Video juga bisa dimanfaatkan untuk hampir
semua topik, model-model pembelajaran, dan
setiap ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Bahan ajar video animasi dalam mata pelajaran
Muatan Lokal Bahasa Daerah dapat memberikan
pengalaman kepada peserta didik untuk
merasakan suatu keadaan tertentu. Pembelajaran
bahasa daerah menggunakan video memudahan
peserta didik menangkap isi materi yang
disampaikan, media audio atau suara membantu
peserta didik mendengarkan secara jelas bahasa
yang diucapkan dan dapat memahami dari segi
artikulasi, media visual atau suara membantu
peserta didik memahami secara jelas materi yang
disampaikan disebabkan media gambar menjadi
pendukung penjelas materi secara konkrit, dan
teks
merupakan
media
juga
yang
menggambarkan
secara jelas
bagaimana
penulisan bahasa yang diucapkan.
Kemenarikan lain dari bahan ajar ini yaitu
bentuk video animasi disajikan secara digital
atau dapat diaplikasikan dalam perangkat digital
seperti smartphone, komputer, dan sebagainya.
Bahan ajar berupa video juga merupakan media
yang dapat mencakup semua jenis media seperti
teks, gambar, dan audio dalam satu frame yang
dapat membantu peserta didik memahami materi
dengan berbagai gaya belajar.
Berdasarkan pada karakteristik bahan ajar
menurut
Depdiknas
(Arsanti,
2018:75)
menyatakan karakteristik dari bahan ajar yang
baik adalah “substansi materi diakumulasi dari
standar kompetensi atau kompetensi dasar yang
tertuang dalam kurikulum, mudah dipahami,
memiliki daya tarik, dan mudah dibaca”.
Pengembangan bahan ajar tersebut merujuk pada
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kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai dan dikembangkan dalam bentuk
video animasi sehingga lebih menarik dan
penyampaian yang sederhana agar memudakan
dalam pemahaman materi. Sementara itu, dalam
Puskurbuk (Arsanti, 2018) ada empat syarat yang
harus dipenuhi bila bahan ajar dikatakan baik
yaitu (1) cakupan materi atau isi sesuai dengan
kurikulum, (2) penyajian materi memenuhi
prinsip belajar, (3) bahasa dan keterbacaan baik,
(4) format buku atau grafika menarik. Dalam
bahan ajar video animasi yang dikembangkan
mencakup materi tentang budaya lokal
permainan tradisional dan pendidikan karakter
suku bugis, penyampaian materi melibatkan
proses pengenalan terhadap konsep budaya lokal
permainan tradisional dan pendidikan karakter
suku bugis, penyajian tujuan pembelajaran
dengan sederhana agar peserta didik paham akan
tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran,
dan menggunakan bahasa yang erat kaitannya
dengan lingkungan peserta didik.
Bahan ajar video animasi tersebut merupakan
bahan ajar yang mengkombinasikan dua media,
yaitu media auditif yang dapat merangsang indra
pendengaran peserta didik dan visual yang dapat
merangsang indra penglihatan peserta didik.
Pengkombinasian media tersebut tentu akan
membawa dampak dan kesan tersendiri pada
peserta didik. Penggunaan media video dapat
mengembangkan kemampuan kognitif yang
menyangkut kemampuan mengenal kembali dan
kemampuan memberikan rangsangan berupa
gerak dan sensai. Penggunaan media video juga
dapat mempertunjukkan serangkaian gambar
beserta audio, serta dapat digunakan dalam
menunjukkan contoh cara bersikap atau
berperilaku dalam penampilan, khususnya
menyangkut interaksi manusia. Penggunaan efek
dan teknik dapat menjadikan video menjadi lebih
baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi.
Namun, dalam penggunaan video atau audiovisual membutuhkan media pendukung dalam
penyajiannya agar dapat tersampaikan (Yuanta,
2019).
Produk bahan ajar video animasi diyakini
mampu membantu dalam penyampaian materi
pembelajaran. Selain itu, pembelajaran akan
lebih menarik perhatian peserta didik.Bahan ajar
video animasi tersebut dikatakan praktis
didasarkan pada bahan ajar merupakan salah satu
jenis bahan ajar audio-visual yang dapat
menyajikan materi secara auditif dan visual,
artinya
bahan
ajar audio-visual
dapat
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memberikan pengalaman belajar dengan metode
mendengarkan
sambil
melihat.
Video
menyajikan informasi, memaparkan proses,
menjelaskan konsep yang rumit, menyingkat
waktu dan mempengaruhi sikap.

SIMPULAN DAN SARAN
Analisis kebutuhan bahan ajar yang dilakukan
memperoleh hasil bahwa kebutuhan bahan ajar
pada mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah
berada pada kualifikasi dibutuhkan. Bahan ajar
video animasi berbasis budaya lokal menyajikan
materi tentang permainan tradisional dengan
menggunakan bahasa daerah, didukung dengan
penggunaan animasi gambar dan contoh video
permainan tradisional. Produk Bahan ajar video
animasi
berbasis
budaya
lokal
yang
dikembangkan sudah valid dan praktis. Bahan
ajar video membantu guru dalam penyampaian
materi pembelajaran secara daring dan peserta
didik lebih mudah dalam menerima materi
pembelajaran.
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