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Abstrak. Kompetensi dalam memahami dan menguasai teks (bacaan) merupakan salah satu skill dasar yang harus 
dimiliki oleh siswa. Teks berbahasa Inggris umumnya menjadi kendala untuk dipahami bagi mayoritas siswa, terutama 
bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Lahan basah (wet land) yang menjadi ciri budaya dan kearifan lokal (local 
wisdom) Kota Banjarmasin mengandung nilai karakter dan budi pekerti yang seharusnya bisa dimasukkan ke dalam 
materi pembelajaran Bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kesiapan siswa SMKN dalam penguasaan 
pemahaman teks Bahasa Inggris berbasis pendidikan karakter bermuatan lahan basah. Dengan dilaksanakannya 
penelitian ini, siswa tidak hanya memiliki kemampuan dan kompetensi kognitif saja dalam mempelajari berbagai jenis 
teks Bahasa Inggris. Dengan mempelajari teks bermuatan lahan basah, mereka akan mendapatkan nilai-nilai karakter 
dan budi pekerti dari kearifan lokal yang lekat dengan kehidupan sehari-hari mereka tinggal di Kota Banjarmasin. 
Sampel penelitian ini adalah 40 orang siswa kelas XI dari Program Keahlian Akuntansi/ Keuangan SMKN 1 Banjarmasin 
dan 40 orang siswa kelas XI dari Program Keahlian Pekerjaan Sosial SMKN 2 Banjarmasin. Instrumen yang digunakan 
berupa kuesioner. Berdasarkan analisis hasil kuisioner yang diambil di 2 SMK tersebut, diketahui bahwa mayoritas 
siswa pada dasarnya memberikan tanggapan positif terhadap cakupan materi teks Bahasa Inggris yang bermuatan 
lahan basah. Akan tetapi, mayoritas dari mereka juga menyatakan belum siap untuk mempelajari lebih mendalam teks 
Bahasa Inggris yang bermuatan lahan basah. Kurang familiarnya dengan istilah-istilah ilmiah lahan basah berbahasa 
Inggris yang ada dalam teks serta anggapan bahwa materi lahan basah dirasa sulit menjadi kendala yang mayoritas 
dihadapi oleh siswa. Di akhir penelitian, siswa berharap bahwa muatan lahan basah tetap tercakup dalam materi 
pembelajaran Bahasa Inggris yang diberikan oleh guru. Tentunya guru Bahasa Inggris diharapkan dapat membantu 
untuk memberikan pendampingan, bimbingan, referensi, dan penjelasan dalam memahami setiap kosakata (vocabulary) 
dan istilah-istilah (definition of key terms) yang berkaitan dengan lahan basah tersebut.  
 
Kata Kunci: penguasaan pemahaman teks, pendidikan karakter, lahan basah, dan local wisdom  
 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Kemampuan dalam memahami dan 
menguasai bacaan menjadi kunci utama agar 
seseorang kemudian bisa mendapatkan makna 
yang tersirat dan tersurat dalam sebuah teks. 
Kemampuan di sini kemudian dapat dimaknai 
sebagai sebuah kompetensi yang harus bisa 
dipelajari dan dilatih secara terus menerus. 
Kemampuan dalam memahami dan menguasai 
bacaan tidak bisa diperoleh tanpa usaha dan kerja 
keras. Dengan kerja keras dan usaha yang terus 
menerus, maka seseorang kemudian bisa memiliki 
kompetensi yang teruji dalam memahami bacaan. 
Oleh sebab itu, kemampuan dalam membaca, 
memahami, dan menguasai sebuah teks 
sesungguhnya menjadi modal penting bagi 
seseorang untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan yang dimilikinya. 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran 
Bahasa Inggris, memahami (comprehending) dan 
menguasai (mastering) sebuah teks terintegrasi 
kedalam satu aktivitas yaitu membaca (reading). 
Membaca sebuah teks berbahasa Inggris tidak 
hanya sekedar aktivitas untuk mengetahui topik, isi, 
dan informasi yang tercantum dalam teks. Dalam 
aktivitas membaca, kita dituntut untuk berfikir 
mengenai apa yang kit abaca, sehingga proses 
memahami dan menguasai teks itu sendiri akan 
memberikan manfaat serta dapat diimplementasikan 
dalam kehidupan sehari-sehari. Menurut Harmer 
(2003), ketika kita membaca sebuah teks, artinya 
kita sedang mempergunakan kemampuan kita untuk 
dapat menuju ke proses memahami dan menguasai. 
Dengan kata lain, membaca (reading) merupakan 
sebuah skill yang penting untuk dilatih agar siswa 
dapat memahami informasi dari konten atau materi 
teks yang dibacanya. Secara praksis, Bahasa 
Inggris dipelajari sebagai bahasa asing (foreign 
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language) di Indonesia. Kedudukan bahasa Inggris 
sebagai bahasa asing ini menjadikannya bahasa 
kesekian yang dipelajari oleh masyarakat Indonesia 
setelah bahasa lokal (mother tongue) dan bahasa 
Indonesia itu sendiri sebagai bahasa kedua (second 
language). Sebagai bahasa asing, bahasa Inggris 
telah masuk ke kurikulum pendidikan Indonesia 
sejak di jenjang sekolah dasar hingga ke tingkat 
menengah. Di jenjang menengah (SMP, SMA, dan 
SMK sederajat), bahasa Inggris telah menjadi mata 
pelajaran wajib bagi siswa. Hal ini sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 
(hal 14), pada Kurikulum 2013 yang diberlakukan 
saat ini di Indonesia, mata pelajaran Bahasa Inggris 
di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
dikategorikan dalam Kelompok Mata Pelajaran 
Wajib (A) dengan alokasi waktu 2 jam perminggu.   

Lebih jauh, Kurikulum 2013 yang berlaku di 
Indonesia saat ini bertujuan untuk mempersiapkan 
manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 
sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 
berkontribusi pada kehidupan masyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 
Tujuan tersebut menunjukkan arah dan proses 
penyelenggaraan pendidikan yang sejatinya 
berkualitas dan berbasis karakter (Kaimudin, 
2014:59). Oleh karena itu, implementasi pendidikan 
karakter sudah seyogyanya dilakukan melalui 
proses integrasi capaian pembelajaran serta guru 
menampakkan diri sebagai sosok yang patut 
diteladani. 

Implikasi dari pendidikan karakter pada 
Kurikulum 2013, maka kemampuan dasar Bahasa 
Inggris (listening, speaking, reading, dan writing) 
yang diajarkan ditingkat SMK pun diharapkan dapat 
mencerminkan nilai-nilai karakter yang ada 
walaupun bervariasi konten materinya. Siswa 
diharapkan tidak hanya sekedar mempelajari 
Bahasa Inggris secara umum, akan tetapi mereka 
dapat mengambil nilai-nilai karakter yang ada pada 
materi teks Bahasa Inggris yang dipelajari. 
Mayoritas materi pelajaran Bahasa Inggris tidak 
terlepas dari teks bacaan yang harus dipelajari oleh 
siswa. Teks bacaan tersebut terbagi menjadi 
beberapa genre yang diajarkan di kelas X, XI, dan 
XII.Nilai-nilai karakter yang diambil pun tentunya 
lekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, 
sehingga akan lebih mudah diterapkan.  

Dalam praktik menerapkan nilai-nilai karakter 
yang lekat dengan kehidupan siswa, maka 
lingkungan pertama yang mendukung hal tersebut 
merupakan lingkungan rumah dimana siswa 

tersebut bertempat tinggal. Kota Banjarmasin yang 
menjadi tempat mayoritas siswa bertempat tinggal, 
merupakan salah satu kota di Kalimantan Selatan 
yang lingkungan dan geografisnya mendukung 
untuk secara implementatif, nilai-nilai karakter bisa 
diterapkan oleh siswa. Secara geografis, Kota 
Banjarmasin berada dibawah permukaan laut yang 
dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air 
laut. Tinggi rata-rata permukaan tanah di Kota 
Banjarmasin sekitar 60 cm dibawah permukaan air 
laut. Hal ini menyebabkan sebagian besar wilayah 
daratannya didominasi oleh lahan basan atau rawa-
rawa (wetland) dengan intensitas kedalaman yang 
berbeda-beda. Kondisi alam semacam ini 
membentuk karakter budaya air/sungai yang 
melekat pada masyarakat Kota Banjarmasin 
(Notohadiprawiro, 1997:1-7). Sebagai konsekuensi 
dari kondisi alam Kota Banjarmasin yang 
sedemikian berbeda dari daerah lainnya di 
Indonesia, maka sudah seyogyanya karakter 
budaya air/sungai seperti ini dilestarikan sebagai 
kearifan lokal (local wisdom) di masyarakat. Kondisi 
demikian yang melekat dengan kehidupan 
masyarakat Banjarmasin tentunya mengandung 
nilai-nilai kearifan lokal yang perlu diajarkan dan 
diterapkan oleh siswa sejak dini. Menjaga 
lingkungan tetap bersih, tidak membuang sampah 
sembarangan, cinta tanah air, merupakan sebagian 
dari nilai-nilai karakter lahan basah yang prakteknya 
bisa dengan mudah dilakukan oleh siswa. 

Atas dasar perlunya memberikan pemahaman 
siswa akan nilai-nilai karakter lahan basah sebagai 
kearifan lokal di Banjarmasin, maka peneliti 
melakukan penelitian terhadap siswa SMKN di mata 
pelajaran Bahasa Inggris melalui teks bacaan yang 
didalamnya mengajak siswa memahami informasi 
mengenai lahan basah (wetland) tersebut. Teks 
berbahasa Inggris sebagai bahan bacaan yang 
diintegrasikan dengan pendidikan karakter untuk 
siswa tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
masih merupakan satu hal yang menarik untuk 
dikaji. Ada beberapa alasan yang mendasari 
dilakukannya penelitian dengan topik ini. Pertama, 
mayoritas siswa Sekolah Menengah Kejuruan tidak 
memiliki keseriusan untuk mempelajari teks 
(bacaan) berbahasa Inggris, apalagi bila teks 
tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai karakter dan 
budi pekerti. Pada umumnya, mereka lebih 
mempelajari mata pelajaran program keahlian yang 
mereka pilih saja. Kalaupun dari mata pelajaran 
program keahlian yang mereka pelajari tersebut 
terdapat teks berbahasa Inggris, biasanya akan 
cenderung mengarah ke materi English for Specific 
Purposes (ESP).   
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Alasan kedua, sudah menjadi alasan umum 
bahwa siswa SMK cenderung lebih menganggap 
penting untuk mempelajari ESP daripada 
mempelajari teks Bahasa Inggris berbasis 
pendidikan karakter demi kepentingan praktis. 
Siswa SMK yang mengambil Program Keahlian 
tertentu, biasanya akan cenderung mempelajari hal 
yang linier dengan Program Keahliannya saja. 
Sangat sedikit dari mereka yang berinisiatif untuk 
mempelajari sebuah teks demi memperoleh ilmu 
tambahan, mendapatkan informasi, atau 
mendapatkan nilai-nilai pekerti dari apa yang 
dibacanya. Pada prinsipnya, apabila kita mengkaji 
lebih dalam, teks Bahasa Inggris berbasis 
pendidikan karakter kemudian juga bisa membentuk 
pemahaman hidup dan kehidupan peserta didik 
yang berkarakter dan berbudi pekerti. Dengan 
demikian, penelitian ini dilakukan untuk melihat 
kesiapan siswa SMKN di Kota Banjarmasin dalam 
memahami nilai-nilai karakter lahan basah yang 
tersirat dalam teks Bahasa Inggris. 

 
2. METODE 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kesiapan siswa SMKN dalam penguasaan dan 
pemahaman teks Bahasa Inggris yang bermuatan 
karakter lahan basah di Kota Banjarmasin. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-
kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah 
SMKN 1 dan SMKN 2 Banjarmasin. Alasan 
pemilihan lokasi penelitian di dua Sekolah 
Menengah Kejuruan di Kota Banjarmasin ini, 
diantaranya karena kedua sekolah SMKN tersebut 
memiliki program keahlian yang bervariasi, jumlah 
siswa yang relatif besar, serta diketahui bahwa latar 
belakang siswa juga beragam. Diantara latar 
belakang siswa yang beragam ini, misalnya: 
bervariasinya asal sekolah siswa dari jenjang SMP, 
bervariasinya jumlah siswa yang memilih program 
keahlian sesuai dengan bakat dan minatnya, serta 
bervariasinya pengalaman belajar bahasa Inggris 
mereka berdasarkan wawancara singkat dengan 
guru pengajar mata pelajaran Bahasa Inggris 
disana.   

Secara rinci, populasi penelitian ini adalah 
siswa kelas XI di SMKN 1 dan SMKN 2 Banjarmasin 
yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 
697 orang. Sampel yang diambil adalah 80 orang 
yang terdiri dari 40 orang siswa dari Program 
Keahlian Akuntansi di SMKN 1 Banjarmasin dan 40 
orang siswa dari Program Keahlian Pekerjaan 
Sosial di SMKN 2 Banjarmasin. Instrumen yang 
digunakan untuk menggali data pada penelitian ini 

adalah kuisioner/ angket. Kuisioner ini memuat 
sejumlah pertanyaan yang memerlukan respon 
siswa berdasarkan pengalaman belajar Bahasa 
Inggris mereka masing-masing dan kesiapan 
mereka bila dihadapkan pada teks berbahasa 
Inggris yang menyiratkan konten lahan basah 
didalamnya. Selanjutnya, hasil dari kuisioner ini 
akan dipetakan ke dalam bentuk kolom-kolom tabel 
yang memuat respon masing-masing siswa. Hasil 
data dianalisis dan diinterpretasi dengan melihat 
seberapa banyak jawaban yang muncul pada pilihan 
jawaban dan kemudian dipresentasikan dalam 
bentuk grafik. 
 

3. HASIL  
 

Gambar 1 sangat jelas memberikan sebuah 
pandangan cukup lebar bahwa mayoritas siswa 
sebesar 46% atau sekitar 39 orang dari keseluruhan 
80 orang siswa sebagai sampel setuju mengenai 
Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran yang wajib 
dipelajari di bangku SMK. Secara umum, mereka 
memberikan respon positif terhadap Bahasa Inggris 
yang diposisikan  sebagai mata pelajaran wajib di 
Kurikulum 2013. Ini berarti bahwa sebagai siswa 
SMK yang telah memilih program keahlian masing-
masing sesuai dengan minat dan kompetensinya, 
mayoritas dari mereka menganggap penting untuk 
mempelajari Bahasa Inggris. Hal ini 
mengindikasikan bahwa siswa memiliki semangat 
dan respon yang positif terhadap keberadaan mata 
pelajaran Bahasa Inggris di sekolah. Dalam 
pandangan mereka yang tergambar, dengan 
mewajibkan diri belajar bahasa Inggris, ini akan 
memberikan keuntungan tersendiri. Mata pelajaran 
apapun tentunya harus selalu didekati dengan 
bahasa Inggris. Dengan belajar bahasa Inggris, ini 
akan memudahkan mereka untuk semakin 
menambah pengetahuan baru. 
 

 
Gambar 1. Tanggapan siswa terhadap wajib tidaknya 

mempelajari Bahasa Inggris 
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Hampir 51% siswa menyatakan setuju akan 
pentingnya mengetahui dan memaknai kearifan 
lokal Kota Banjarmasin (Gambar 2). Kearifan lokal 
adalah nilai-nilai yang lahir dan berkembang dari 
kehidupan masyarakat setempat sebagai pijakan 
hidup. Kearifan lokal dalam pandangan para siswa 
adalah nilai-nilai yang berupa cara pandang, cara 
bersikap, dan cara bertindak yang kemudian 
menjadi semangat dan tanda kolektifitas dari 
seluruh kehidupan masyarakat setempat. Kearifan 
lokal dapat disebut sebagai penjaga agar 
masyarakat setempat kemudian mampu hidup tegak 
berdiri tanpa kemudian kehilangan akar 
kehidupannya yang hakiki. Kearifan lokal 
sesungguhnya merupakan nilai-nilai tertinggi dari 
semangat kehidupan masyarakat setempat dalam 
rangka menjaga lingkungan, mempertahankan 
ekosistem alam, dan begitu seterusnya. Kearifan 
lokal tentu juga selalu dinamis, sesuai dengan 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam rangka selalu berinovasi sedemikian rupa. 
Kearifan lokal adalah wujud nyata dari tujuan 
masyarakat setempat dalam beraktivitas sosial.  
 

 
Gambar 2. Tanggapan siswa terhadap pentingnya 

memaknai kearifan lokal Kota Banjarmasin 

 
Hampir sebagian besar siswa (64%) 

menyatakan nilai-nilai karakter kearifan lokal Kota 
Banjarmasin sangat penting untuk diajarkan di 
sekolah (Gambar 3). Hal ini cukup menggembirakan 
bahwa sebagian besar siswa SMKN 1 dan SMKN 2 
Banjarmasin menganggap bahwa mempelajari mata 
pelajaran di sekolah saja tidaklah cukup tanpa ada 
muatan nilai-nilai karakternya. Kearifan lokal (local 
wisdom) yang memuat nilai-nilai karakter, moral, 
norma, dan etika setempat merupakan landasan 
hidup mereka untuk belajar, bertingkah laku, dan 
berbuat baik terhadap lingkungan dan sesama. Oleh 
karena itu, mayoritas sangat setuju bahwa nilai-nilai 
karakter kearifan lokal penting diajarkan di sekolah, 
khususnya sekolah di Banjarmasin. Mereka sudah 
mempelajari nilai-nilai kearifan lokal juga dari 

lingkungan keluarga dan sekitar melalui 
pembiasaan-pembiasaan baik. Dengan kata lain, 
sekolah merupakan tempat yang baik untuk lebih 
banyak memiliki kesempatan menerapkan karakter 
kearifan lokal unik sesuai dengan norma dan 
budaya masyarakat. 

 

 
Gambar 3. Tanggapan siswa terhadap pentingnya nilai-

nilai karakter kearifan lokal Kota Banjarmasin 
diajarkan di sekolah 

 
Nilai-nilai karakter lahan basah, moral, dan 

etika kearifan lokal bisa dipelajari melalui bahan 
bacaan (teks) berbahasa Inggris (Gambar 4). 
Mayoritas siswa (58%) setuju bahwa salah satu cara 
mempelajari nilai karakter lahan basah adalah 
dengan membaca bacaan berbahasa Inggris yang 
didalamnya memuat materi lahan basah tersebut. 
Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka menyatakan 
tidak setuju terkait hal tersebut. Beberapa alasan 
yang mereka kemukakan atas ketidak setujuan ini, 
diantaranya: (1)  mereka kesulitan memahami teks 
berbahasa Inggris karena kurangnya pengetahuan 
dalam hal kosakata (vocabulary) ilmiah yang 
berkaitan dengan lahan basah tersebut, (2) siswa 
merasa bahwa teks Bahasa Inggris sulit dipelajari 
dan kegiatan membaca (reading) yang berkaitan 
dengan lahan basah jarang muncul di buku atau 
referensi Bahasa Inggris mereka, (3) siswa 
menganggap lebih utama belajar mata pelajaran 
sesuai program keahlian masing-masing daripada 
mempelajari teks-teks Bahasa Inggris. Berdasarkan 
hasil tersebuat diatas, siswa perlu diberikan motivasi 
lebih jauh bahwa mempelajari teks berbahasa 
Inggris secara umum itu penting bagi mereka demi 
melatih kemampuan Bahasa Inggris sebagai bekal 
bersaing di dunia kerja. Namun, materi lahan basah 
yang dimasukkan ke dalam teks Bahasa Inggris 
juga tentu penting dipelajari sebagai bentuk 
penghargaan akan kearifan lokal di Banjarmasin.  
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Gambar 4. Tanggapan siswa terhadap pentingnya nilai 

karakter lahan basah dimasukkan ke teks 
Bahasa Inggris 

 
Dari gambar 5, 42% siswa sangat setuju 

kosakata (vocabulary) yang berkaitan dengan lahan 
basah diajarkan tersendiri di mata pelajaran Bahasa 
Inggris. Kegiatan membaca sebuah teks Bahasa 
Inggris tentu tidak lepas dari perlunya memahami 
setiap kosakata yang berkaitan dengan lahan basah 
itu sendiri. Hal ini tentu memberikan kontribusi 
terhadap proses pemahaman siswa atas apa yang 
dibacanya. Tanpa memperkaya kosakata, 
pemahaman bacaan berbahasa Inggris menjadi 
kendala. Namun, 10-11% siswa tidak setuju hal 
tersebut. Salah satu alasan yang dikemukakan 
adalah mereka sulit mengetahui dan menghafal 
kosakata berkaitan lahan basah. Mereka rata-rata 
memiliki kamus Bahasa Inggris kurang standar, 
sehingga semakin menyulitkan memperkaya 
kosakata Bahasa Inggris terkait lahan basah. 

Secara umum, siswa memiliki bermacam 
definisi terkait dengan yang dipahami tentang lahan 
basah dan kearifan lokal di Banjarmasin (Tabel 1). 
Secara garis besar, mereka memiliki pandangan 
dan point of view yang mirip tentang konsep lahan 
basah dan kearifan lokal. Sebagian besar siswa 
memaknai Kota Banjarmasin tempat mereka tinggal 
sebagai kota yng dialiri banyak sungai dan berawa-
rawa. Konsekuensi dari kondisi geografis semacam 
ini membuat mereka sadar bahwa sangat penting 
untuk menjaga lingkungan. Lahan basah yang 
berpotensi dengan mudah terjadi banjir dan 
kebakaran perlu dijaga kelestariannya. Cinta 
lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, 
tidak menebang hutan, tidak membakar lahan, 
merupakan beberapa contoh penerapan nilai-nilai 
kedaerahan di Banjarmasin. Data ini menunjukkan 
bahwa sebagai siswa yang dikatakan dewasa 
karena telah duduk di bangku SMK, siswa telah 
memiliki konsep terkait dengan lahan basah dan 
kearifan lokal di Banjarmasin. 

 

 
Gambar  5. Tanggapan siswa tentang perlunya 

vocabulary berkaitan lahan basah diajarkan 
di mata pelajaran Bahasa Inggris 

  
Tabel 1. Pandangan siswa tentang konsep lahan basah 

(wetland) dan kearifan lokal di Kota Banjarmasin 
  

1 Lahan basah adalah rawa rawa 
2 Banjarmasin adalah kota seribu sungai 

3 
Kearifan lokal kota Banjarmasin yaitu menjaga 
lingkungan 

4 
Sikap dan perilaku yg membuat nyaman kota 
Banjarmasin 

5 
Budaya lokal yang menonjolkan keunikan kota 
Banjarmasin 

6 
Lahan basah yang menyebabkan kota Banjarmasin 
sering banjir 

7 
Norma, sopan santun yang ditanamkan kpd individu 
tentang lingkungannya 

8 Menanamkan nilai-nilai kedaerahan 
9 Kearifan lokal merupakan budaya yang harus kita 

pertahankan 
10 Membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan 

banjir di Banjarmasin 
11 Lahan basah juga bisa terbakar di musim kemarau yang 

mengakibatkan banyak asap 
12 Kearifan lokal kota Banjarmasin berupa produk kain 

sasirangan 
13 Adanya pasar terapung  dan bangunan rumah diatas air 
14 Cinta lingkungan 
15 Adat istiadat masyarakat yang perlu dipertahankan 

  
Rata-rata siswa memberi pandangan positif 

apabila nilai karakter kearifan lokal dimasukkan ke 
dalam teks Bahasa Inggris (Tabel 2). Hal tersebut 
sangat bermanfaat. Selain mempelajari ilmu Bahasa 
Inggris itu sendiri, mempelajari skill Bahasa Inggris, 
mereka juga belajar memaknai nilai-nilai kearifan 
lokal dan kedaerahan yang dapat membentuk 
perilaku dan sikap mereka. Dengan kata lain, 
mereka bisa belajar mempunyai sikap positif, 
mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai 
karakter kearifan lokal setempat, serta mempelajari 
hal-hal yang baik melalui bahasa asing. 
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Tabel 2. Pandangan siswa apabila nilai karakter kearifan lokal 
dimasukkan ke teks Bahasa Inggris 

  

1 Kita dapat belajar lebih jauh tentang nilai-nilai karakter 
lingkungan 

2 Dapat menerapkan perilaku baik dengan berbahasa 
Inggris yang benar 

3 Menjadi pelajaran berharga sebagai warga Banjarmasin 

4 Ketika dimasukkan ke teks Bahasa Inggris, kita mendapat 
pengetahuan tentang kearifan lokal 

5 Bahasa Inggris sangat mendasar utk tingkah laku yang 
arif dan bijaksana 

6 Dengan belajar kosakata bahasa Inggris, kita bisa belajar 
sikap yang baik terhadap orang lain dan lingkungan 

7 Belajar bahasa Inggris secara otomatis akan belajar nilai 
karakter 

8 Sangat baik untuk mengatur sikap dan sopan santun 
9 Sangat baik karena dapat menambah ilmu tentang 

budaya lokal kota Banjarmasin sekaligus berbahasa 
Inggris yg baik 

10 Sangat baik karena anak sekolah bisa lebih mengerti 
tentang karakter kota Banjarmasin sambil belajar bahasa 
Inggris 

11 Nilai karakter bisa diterapkan dalam bahasa Inggris 

 
Rata-rata siswa SMKN 1 dan SMKN 2 

Banjarmasin belum siap untuk mempelajari teks 
Bahasa Inggris yang didalamnya mengandung 
muatan lahan basah sebagai kearifan lokal di Kota 
Banjarmasin (Tabel 3). Sebagian dari mereka 
beralasan bahwa mempelajari teks Bahasa Inggris 
dengan topic tertentu yang berkaitan dengan sains 
masih dirasa terlalu sulit. Beberapa kesulitan yang 
mereka alami, diantaranya: kurang familiarnya siswa 
dengan kosakata (theoretical terms) tentang lahan 
basah atau yang berkaitan dengan sains didalam 
teks, terbatasnya kamus yang dimiliki siswa untuk 
menemukan kosakata yang berkaitan dengan 
istilah-istilah sains, serta beberapa siswa 
menganggap bahwa terkadang guru yang mengajar 
Bahasa Inggris juga seringkali kurang faham 
dengan istilah-istilah sains yang ada pada teks.  

 
Tabel. 3. Pandangan siswa tentang kesiapan mereka 

mempelajari karakter lahan basah dan kearifan lokal 
di teks Bahasa Inggris 

  
1 Masih terlalu sulit untuk membaca teks Bahasa Inggris 

dengan tema lahan basah 
2 Siap untuk mempelajari teks karena bisa mencari informasi 

di internet 
3 Sebaiknya teks Bahasa Inggris mengarah ke program 

keahlian masing-masing  
4 Terlalu sulit karena banyak kosakata lahan basah yang 

tidak tahu artinya 
5 Setuju untuk belajar Bahasa Inggris tentang kearifan lokal 

karena memberi pengetahuan baru 
6 Setuju asalkan guru Bahasa Inggris juga membantu 

menjelaskan materinya supaya paham 
7 Sebaiknya nilai-nilai karakter lahan basah dan kearifan 

lokal dimasukkan ke materi pelajaran PPKN saja 

8 Merasa sangat siap untuk belajar membaca teks Bahasa 
Inggris tentang kearifan lokal 

9 Belum siap karena banyak kosakata yang sulit dipahami 
artinya  

10 Sebaikmya materi teks Bahasa Inggris tentang kehidupan 
sehari-hari 

11 Sangat setuju karena memahami teks Bahasa Inggris akan 
menambah wawasan 

12 Tidak setuju karena sulit 
13 Belum siap karena guru yang mengajar Bahasa Inggris 

juga sering tidak paham 
14 Tidak setuju diajarkan di mata pelajaran Bahasa Inggris 

karena fungsi Bahasa Inggris seharusnya untuk 
berkomunikasi 

15 Siap untuk mengetahui lebih banyak pengetahuan tentang 
lshsn basah yang ada di Banjarmasin  

 
Disamping mengalami kesulitan yang 

berkaitan dengan muatan materi lahan basah dan 
kearifan lokal, mayoritas siswa menganggap bahwa 
sebaiknya materi teks Bahasa Inggris yang 
diajarkan untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan 
sesuai dengan program keahlian yang mereka 
ambil. Tentunya mereka menganggap agar matei 
yang mereka pelajari tentang lahan basah tersebut 
akan sesuai atau linear dengan apa yang mereka 
pelajari di program keahlian masing-masing. Selain 
itu, siswa juga berpendapat bahwa muatan materi 
Bahasa Inggris yang diajarkan kepada mereka 
sebaiknya juga memuat konten/materi tentang 
kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar lebih mudah 
menerapkannya serta mereka mendapatkan nilai-
nilai karakter secara langsung dari apa yang 
dipelajarinya. 
  

4. Pembahasan  
  

Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib 
yang diajarkan di sekolah kejuruan dalam rangka 
menjawab tantangan baru ke depan dengan 
pelbagai bidang disiplin yang menjadi 
konsentrasinya, perlu mendapatkan peran strategis 
dalam pembentukan karakter siswa. Kurikulum 2013 
yang diimplementasikan saat ini di Indonesia 
menempatkan pendidikan karakter sebagai 
pendidikan terintegrasi dengan mata pelajaran lain 
dalam pembelajaran.  
Bahasa Inggris yang diajarkan sebagai bahasa 
asing (foreign language) di Indonesia memberikan 
banyak materi yang dalam praktiknya bertujuan 
untuk mempergunakannya dalam komunikasi lisan 
dan tertulis. Akan tetapi, masih sangat sedikit materi 
Bahasa Inggris yang memberikan materi mengenai 
budaya lokal, kearifan lokal suatu masyarakat.  
Padahal, materi terkait kearifan lokal semacam ini 
akan memberikan kontribusi positif dalam 
pembentukan budi pekerti siswa. Tidak hanya pada 
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ranah kognitif, tetapi juga akan berdampak positif 
terhadap ranah afektif dan psikomotorik yang 
berupa sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan 
sehari-hari (Elkabumaini dan Ruhyana, 2016:74). 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran di 
tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Bahasa 
Inggris mampu memberikan kontribusi konkrit 
terhadap pembentukan karakter siswa di jenjang 
tersebut. Hal ini dikarenakan siswa SMK 
dipersiapkan untuk langsung menerapkan ilmu 
pengetahuannya di lapangan pekerjaan yang 
diharapkan mampu memberikan kerja nyata bagi 
pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat 
disekitar lingkungannya. Siswa-siswa SMK tentunya 
sudah dibekali dengan pengetahuan life skill Bahasa 
Inggris yang diharapkan mampu bekerja untuk 
pembangunan dan peningkatan kehidupan 
setempat. Ini bisa dilihat dari pilihan Program 
Keahlian SMK yang bervariasi dan dapat diterapkan 
secara aplikatif dalam kehidupan masyarakat, 
seperti: tata niaga (accountancy), pariwisata dan 
perhotelan (hotel and tourism), sekretaris 
(secretary), penyiaran (broadcasting), otomotif 
(automotive), pekerjaan social (social working), dan 
sebagainya. Oleh karena itu, siswa SMK dan alumni 
SMK perlu mengembangkan wawasan pengetahuan 
dalam Bahasa Inggris sebab tren perkembangan 
pengetahuan kejuruan lebih muncul dalam bacaan 
versi Bahasa Inggris. Ini berarti bahwa penguasaan 
bahasa asing, terutama bahasa Inggris, 
menentukan tingkat pemahaman terhadap 
pengetahuan kejuruan yang sedang ditekuninya.  

Lebih jauh lagi, penerapan life skill siswa SMK 
yang langsung aplikatif dalam kehidupan 
bermasyarakat, merupakan hal yang sangat positif 
apabila mereka turut mengembangkan budaya 
setempat yang ada. Kearifan lokal yang lekat 
dengan budaya setempat perlu dipelajari dan 
dimaknai secara beriringan dengan tujuan 
pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat Sekolah 
Kejuruan. Siswa SMKN 1 dan SMKN 2 Banjarmasin 
lekat dengan budaya sungai dan lahan basah yang 
menjadi karakter masyarakatnya. Sebagian besar 
siswa di dua sekolah tersebut memberikan respon 
positif akan pentingnya mengenal lingkungan di 
Banjarmasin sebagai kota tempat tinggal mereka. 
Tentunya pemahaman mereka akan kearifan lokal 
dapat lebih mudah diterapkan. Mayoritas dari 
mereka berpendapat bahwa memahami sungai dan 
lahan basah, lalu merawatnya agar tetap lestari 
sebagai sebuah ekosistem adalah beberapa nilai 
dari sebuah kearifan lokal yang ada di Banjarmasin. 

Pada penelitian ini, mayoritas siswa SMKN 1 
dan SMKN 2 Banjarmasin memberikan respon 

positif apabila materi yang memuat nilai-nilai 
kearifan lokal lingkungan lahan basah dan 
sejenisnya dimasukkan dalam mata pelajaran 
Bahasa Inggris. Mereka berpendapat bahwa hal 
tersebut sangat bermanfaat. Selain mempelajari 
ilmu Bahasa Inggris itu sendiri, mempelajari skill 
Bahasa Inggris, mereka juga belajar memaknai nilai-
nilai kearifan lokal dan kedaerahan yang dapat 
membentuk perilaku dan sikap mereka. Dengan 
kata lain, mereka bisa belajar mempunyai sikap 
positif, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai 
karakter kearifan lokal setempat, serta mempelajari 
hal-hal yang baik melalui bahasa asing.  

Akan tetapi, apabila ditinjau dari sisi kesiapan 
siswa secara kognitif, sebagian besar siswa di dua 
sekolah ini menyatakan tidak siap untuk 
mempelajari materi lahan basah ini. Banyak kendala 
yang mereka hadapi. Siswa menganggap bahwa 
materi lahan basah masih sulit untuk dipahami 
mengingat banyak kosakata asing Bahasa Inggris 
yang berkaitan dengan sains yang tidak mereka 
ketahui maknanya. Tentu mereka perlu bekerja 
keras untuk memahami sebuah teks Bahasa Inggris 
dengan kosakata yang belum familiar. Hasil dari 
pernyataan siswa atas ketidaksiapan ini adalah 
pandangan mereka agar materi Bahasa Inggris di 
sekolah sebaiknya disesuaikan saja dengan 
Program Keahlian siswa masing-masing. Tujuannya 
adalah membangun semangat belajar Bahasa 
Inggris yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, 
sehingga konten materinya bisa diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan pembahasan yang telah 
diuraikan diatas, menjadi tugas guru mata pelajaran 
Bahasa Inggris untuk menggali nilai-nilai (value) 
yang ada pada sebuah teks Bahasa Inggris tersebut 
agar dapat memengaruhi sikap (attitude) para 
siswa.  Kita meyakini bahwa mata pelajaran Bahasa 
Inggris juga memiliki seperangkat nilai-nilai dan 
harus memengaruhi sikap siswa, dan bahkan juga 
ada unsur vokasionalnya. Untuk memiliki 
kemampuan menggali value dan attitude dalam 
rangka pengintegrasian pendidikan karakter, maka 
seorang guru harus memiliki pemahaman yang 
memadai tentang filsafat pendidikan dan idiologi-
idiologi pendidikan (Elkabumaini dan Ruhyana, 
2016:76). 
 

5. SIMPULAN 
 

Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib 
di jenjang SMK di Banjarmasin sudah semestinya 
dikaitkan dengan pembangunan kearifan lokal yang 
bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal sebagai 
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refleksi kota seribu sungai. Bahasa Inggris adalah 
bahasa asing yang perlu dipelajari dan para siswa 
harus terlibat secara aktif dan partisipatoris dalam 
rangka menguatkan kompetensi berbahasanya. 
Walaupun mempelajari pendidikan kejuruan, siswa 
SMK tentu tidak sampai melupakan skill lain dalam 
bahasa. Dengan menguatkan kompetensinya dalam 
bahasa, akan memberikan modal dan bekal bagi 
mereka untuk menjadi peserta didik yang secara 
terus menerus berinovasi dalam Bahasa Inggris. 
Temuan dalam penelitian ini sangat membantu 
penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran 
Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Kejuruan, 
terutama di Kota Banjarmasin. Hal penting yang 
perlu ditindaklanjuti adalah diperlukan pematangan 
kerangka silabus Bahasa Inggris di jenjang SMK 
yang berbasis kepada kepentingan kearifan lokal 

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan 
pembelajaran Bahasa Inggris itu sendiri.  
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