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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan suatu model pembelajaran Bahasa Inggris
yang berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menciptakan model konseptual tentang
pembelajaran Bahasa Inggris berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan
populasi sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bondowoso, dan pemilihan sampel
dilakukan dengan tehnik Multi-Stage Sampling. Data dikumpulkan dengan
menggunakan kuesioner, analisis dokumen dan dilengkapi dengan wawancara. Data
yang dihasilkan merupakan model konseptual pembelajaran Bahasa Inggris yang berisi
tentang standar kompetensi Bahasa Inggris sekolah dasar, kompetensi dasar,
tema/materi yang harus diajarkan untuk mencapai kompetensi, pendekatan,
metode/strategi, dan assessmen yang digunakan untuk menilai kompetensi siswa dalam
pembelajaran Bahasa Inggris. Model konseptual ini akan menjadi dasar pengembangkan
modul dan perangkat pembelajaran Bahasa Inggris disekolah dasar.
Kata kunci: Model pembelajaran Bahasa Inggris, Kearifan Lokal

Pendahuluan
Latar Belakang Masalah
Bahasa Inggris merupakan mesin penggerak arus globalisasi yang sangat tidak
terbendung. Arus tersebut mempersingkat jarak dan menjembatani berbagai bentuk pemisah
antar negara-negara di dunia dengan menciptakan keharmonisan global dalam berbagai hal
seperti IPTEKs, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Arus global juga menginspirasi banyak
hal untuk meningkatkan kesejahteraan dunia. Negara-negara tergolong miskin atau
underdveloping countries dan negara-negara tergolong sedang berkembang atau developing
countries, menjadi lebih maju, tentu karena terinspirasi arus global dalam bentuk kerjasama
interdependent (Bauer, 1970).
Bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang banyak digunakan oleh siapapun dapat
memberikan kontribusi yang cukup berarti. Bahasa Inggris tidak hanya diterapkan dalam
bidang formal namun juga pada kegiatan-kegiatan informal lainnya. Dengan kata lain, bahasa
Inggris merupakan bahasa kedua. Sebagai penduduk yang mendiami daerah yang memiliki
tujuan wisata historis, anak-anak muda di Kabupaten Bondowoso dituntut memiliki
kompetensi berbahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena sebagai daerah tujuan wisata, setiap
orang diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada orang asing mengenai
segala sesuatu tentang Bondowoso yang dikenal dengan Kota Tape dan memilik Kawah Ijen,
sehingga mereka tidak kehilangan peluang untuk memperoleh pekerjaan di dunia pariwisata.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bondowoso seharusnya menerapkan
kebijakan untuk memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran inti. Kebijakan
pemerintah ini diharapkan akan sesuai dengan teori pemerolehan bahasa asing bahwa
kompetensi berbahasa asing (Inggris) akan sangat efektif bila dilakukan sedini mungkin.
According to Paradis (2004) and Johnstone (2009), there are several advantages of an early
start: first, young learners acquire languages with greater ease, especially the sound system,
and develop implicit competence since they can rely on natural acquisition processesThey
are undeniably better at Acquiring the sounds and rhythms of the target language. Then, they
have lower affective filter than older learners do and they are also more intuitive and less
anxious Moreover, they have more time to learn the target language and larger capacity to
gain awareness about the potential intercultural identity. Finally, if they start earlier, they
will make use of the ultimate benefits for improvement over time.
Namun dalam kenyataannya, dampak dari kebijakan pemerintah tersebut belum
seperti yang diharapkan yaitu pencapaian kompetensi berbahasa Inggris dan pemahaman
tentang budaya masyarakat bondowoso masih belum tampak.
Dengan demikian, pentingnya menjaga kearifan lokal dan juga budaya setempat
dalam pengajaran bahasa asing tidak boleh diabaikan. Para pengajar bidang ilmu tertentu
yang hendak mengajar dengan medium bahasa Inggris, perlu mengetahui bagaimana
mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang efektif.
Perumusan Masalah
Berkaitan dengan latar belakang pentingnya penelitian pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis
Kearifan Lokal Kabupaten Bondowoso, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bagaimana kerangka konseptual yang dikembangkan dalam proses pembelajaran
bahasa Inggris terhadap budaya lokal?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan bahasa Inggris di tingkat
Sekolah Dasar di Kabupaten Bondowoso?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan kearifan lokal yang
dapat dijadikan sebagai strategi belajar dalam bahasa Inggris bagi siswa di Sekolah Dasar
khususnya di Kabupaten Bondowoso. Strategi ini juga dapat digabungkan dengan strategi
belajar lainnya sehingga tercipta tujuan pembelajaran yang berjalan dengan baik.
Berdasarkan uraian sebelumnya, dilakukannya penelitian ini akan mempunyai
sejumlah manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Dapat memberikan kesiapan mental sejak dini bagi pemuda bondowoso agar siap
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris.
2. Hasil penelitian deskripsi pembelajaran bahasa Inggris berbasis kearifan local ini
akan bermanfaat bagi penerapan belajar siswa di Sekolah Dasar.

3. Mengungkapkan seberapa besar pengaruh penerapan pembelajaran tersebut pada
pendidikan di Sekolah Dasar.
4. Dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti guna meningkatkan mutu
pendidikan dan mendorong perkembangan di bidang pendidikan.
5. Secara praktis, bagi yang berkompeten dalam bidang pengajaran bahasa Inggris,
temuan-temuan ini nantinya dapat digunakan sebagai ilmu untuk membantu dalam
pembelajaran bahasa Inggris secara efektif.
Teori & Metodologi
Kajian Teori
Teaching English for Young Learners (TEYL) atau dalam bahasa Indonesia,
pembelajaran Bahasa Inggris bagi anak-anak, merupakan ilmu yang relatif baru berkembang
karena baru menjadi sebuah bidang ilmu pada dua warsa terakhir ini. Bisa dikatakan bahwa
TEYL
merupakan ’anak’ dari TEFL (Teahing English as a Foreign Language), yaitu
pembelajaran Bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang sudah berkembang sejak awal tahun
60-an dan menjadi sebuah bidang ilmu tersendiri sejak gencarnya konsep globalisasi
didengungkan pada tahun delapan puluhan. Lahirnya TEYL dipengaruhi oleh hasil-hasil
penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran bahasa asing akan lebih efektif apabila
dimulai sejak usia sebelum akil baliq (sebelum usia belasan) karena di usia anak-anak,
pebelajar bukan hanya sekadar belajar bahasa ( learning), tetapi memiliki kemampuan untuk
mem-peroleh bahasa mendekati penutur aslinya (acquisition) (Krashen, 1985; Oxford, 1990;
Strevens, 1977). Penelitian lain yang mendukung adalah adanya temuan bahwa pebelajar usia
anak-anak memiliki strategi pembelajaran yang berbeda dari pebelajar usia dewasa (Fillmore,
dkk., 1979).
To make situation of the teaching of English to children (young learners) communicative,
the English teachers should comprehend the communicative principles which are proposed
by John and Morrow (1983: 60-64) as follows.
a. Know what you are doing.
b. The whole is more than the sum of the parts.
c. The processes are as important as the forms.
d. To learn it, do it.
e. Mistakes are not always a mistake
Dengan demikian sukses dalam belajar bahasa sangat ditentukan oleh strategi belajar
pembelajar bahasa dalam memahami dan memproduksi bahasa. Sementara itu Spratt
(2005) memberikan definisi strategi belajar sebagai berikut: Learning strategies are the
ways chosen by learners to learn language. They include ways to help students identify
what they need to learn, process new language and work with other people to learn.
Using the right strategy at the right time can help them learn the language better, and
help to make them more autonomous. Menurut Richard dan Schmidt (2002) secara umum
strategi belajar bisa diartikan sebagai “the ways in which learners attempt to work out

the meanings and uses of words, grammatical rules, and other aspects of the language
they are learning.”
Richard dan Schmidt, 2002 menyebutkan bahwa secara umum gaya belajar ini bisa
dibagi menjadi 4 kategori:
a. Strategi kognitif (cognitive strategies), misalnya dengan menganalisa bahasa target
(dalam hal ini bahsa Inggris), membandingkan hal yang baru dengan apa yang sudah
diketahui baik dalam bahasa pertama maupun bahasa kedua, dan mengorganisasi
informasi.
b. strategi metakognitif (metacognitive strategies), misalnya memperhatikan cara
belajar dirinya, membuat rencana ynag tersusun rapi, memonitor perkembangan diri.
c. Strategi social (social strategies), misalnya mencari teman yang juga penutur asli
dari bahasa yang sedang dipelajari (bahasa Inggris) atau bekerja kelompok di kelas.
d. Strategi pengelolaan sumberdaya (resource management strategies), misalnya
merancang waktu regular untuk belajar dan menentukan tempat untuk belajar.
Laurie (2010) mengatakan bahwa penggunaan bahasa ibu oleh para pebelajar
seringkali menjadi kendala bagi para guru dalam menerapkan bahasa kedua seperti bahasa
Inngris. Di samping itu, pembelajaran bahasa Inggris bagi para pemula yang dikenal dengan
istilah YLL (young language learners) dapat terpenuhi jika para guru dapat menyeimbangkan
ilmu bahasa bahasa disertai dengan desain kurikulum yang terencana dengan baik. Selain itu
penggabungan metode TL (teaching language) dan juga L1 (language first) dapat digunakan
dalam mencapai target pembelajaran bahasa asing (English as foreign language).
Penelitian yang lakukan oleh Horst (2010) berasumsi bahwa L2 (second language)
dan L1 (first language) dapat tercapai dengan memahami pendekatan lintas linguistik (ilmu
bahasa). Ciri-ciri linguistik juga memainkan peranan penting guna pembelajaran bahasa
Inggris sebagai bahasa asing. Pemerolehan bahasa bagi pemula khususnya anak-anak berada
pada masa emas karena kemampuan anak pada fase ini lebih berkembang dengan cara
berfikir konsep operasional konkret. Krashen (1981) menyebutkan bahwa strategi
pembelajaran bahasa kedua atau asing kepada pebelajar pemula harus diarahkan kepada
pencapaian kompetensi dan rasa percaya diri (confidence). Lebih jauh, ahli pendidikan ini
mengatakan bahwa target pembelajaran adalah acquisition bukan semata-mata belajar
bahasa.
Krashen (1982) mendefinisi-kan acquisition sebagai pemerolehan bahasa dengan
usaha sendiri. Dengan kata lain, pebelajar (khusus-nya yang tingkat pemula) mendapat kesan
yang menyenangkan dalam belajar sehingga menumbuhkan keinginan belajar terus menerus
dalam berbagai konteks (tidak hanya di dalam kelas saja) dan tidak selalu harus dalam
pengawasan guru. Dengan kata lain pembelajaran yang diberikan di sekolah semestinya
mampu memberikan dorongan kepada siswa untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan
proses belajarnya di luar kelas dengan menggunakan Bahasa Inggris yang dipelajarinya
dalam kehidupan nyata.

Kompetensi berbahasa Inggris pada tingkat awal ini sangat penting dan strategis
karena merupakan dasar pembelajaran untuk pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat lebih
lanjut dan kesalahan yang mungkin terjadi karena penyimpangan proses pembelajaran akan
terbawa seumur hidup dan mempengaruhi pembelajaran Bahasa Inggris siswa selanjutnya.
Senada dengan Luarie, Neris (2010) juga mengungkapkan bahwa pebelajar muda yang
berada di tingkat pemula seperti Sekolah Dasar merupakan masa yang amat tepat untuk
menerapkan pembelajaran bahasa asing yang akan dapat memperoleh pencapaian yang
maksimal jika terdapat penerapan metode pemerolehan kosakata. Dalam hal ini, metode ELL
(english language learners) dapat diaplikasikan dengan pemerolehan kosakata bagi anak
(vocabulary aqcuisition).
Memahami demikian pentingnya pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak di
Kabupaten Bondowoso dan menyadari ketidaktersediaannya model pembelajaran yang bisa
digunakan guru sebagai panduan dalam proses pembelajaran, maka penelitian yang
bermaksud mengembangkan model pembelajaran konseptual yang berbasis kearifan lokal ini
sangat mendesak untuk dilakukan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat yang
siginifikan tidak hanya kepada guru tetapi juga kepada pihak pengambil keputusan agar
pembelajaran Bahasa Inggris bisa berlangsung dengan benar dan professional.
Metodologi Penelitian
Jenis dan Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Populasinya terdiri dari
sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bondowoso dan tehnik pemilihan sampel dilakukan
dengan konsep multi-stage sampling technique dengan memperhitungkan sekolah yang ada
di Kabupaten Bondowoso.
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama satu semester dari bulan bulan Juli – Desember di
Kabupaten Bondowoso dengan pertimbangan; Pertama, karena luasnya wilayah objek
penelitian, maka pengambilan sekolah sebagai objek penelitian dilakukan pada wilayah
Kecamatan Tegal Ampel.
Populasi dan Sampel
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulan, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2002:72). Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh perangkat sekolah/instansi pendidikan
yang berkenaan. Mengingat jumlah populasi relatif besar dan tidak memungkinkan untuk
diteliti secara keseluruhan (sensus), maka dilakukan tehnik sampling.
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multistage
Sampling (Sugiarto dkk, 2003) dalam Arifin. Berdasarkan metode tersebut, maka penelitian

ini menggunakan dua tahap, yaitu : Tahap Pertama, adalah memilih cabang berdasarkan
lokasi atau wilayah yang dijadikan sampel. Pada tahap ini, pemilihan cabang berdasarkan
lokasi sebagai sampel dilakukan dengan memilih lokasi sekolah yang ada di wilayah
Kecamatan Tegal Ampel. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa, ke enam lokasi ini
memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif besar. Selanjutnya, pada tahap
kedua adalah menentukan sampel tenaga pengajar/guru dari masing-masing sekolah
berdasarkan
lokasi yang telah dipilih sebagai sekolah sampel. Setiap sampel diambil
sedemikian hingga satuan elementer atau unit populasi.
Dengan pendekatan ini, maka sampel acak diharapkan menjamin penelitian dapat
dievaluasi objektif karena terpilihnya satuan elementer sampel secara objektivitas, terhindar
dari subjektivitas peneliti. Alasan memilih para tenaga pengajar adalah adalah karena mereka
yang secara langsung melaksanakan pengajaran bagi siswa. Untuk itu efektivitas suatu
keberhasilan pengajaran sangat tergantung dari kemauan, usaha, dan kemampuan mereka
dalam melaksanakan pengajaran tersebut.
1. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode atau tehnik wawancara,
kuesioner, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data
awal serta informasi awal dalam hubungannya dengan subjek maupun objek penelitian.
Pelaksanaan wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan jawaban yang bersifat
terbuka kepada pihak sekolah. Penggunaan tehnik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan
data sekunder yang akan digunakan untuk memperoleh analogi yang berguna dalam
perumusan teori, dan landasan dalam menganalisis data primer, serta memperkuat dugaan
dalam pembahasan masalah.
Pembahasan
Ada beberapa hal yang harus dititikberatkan oleh pemerintah dalam upaya untuk
meningkatkan mutu pendidikan. Ketiga hal tersebut adalah kurikulum, metode pengajaran
dan sumber kepustakaan (bahan-bahan sebagai acuan untuk mengajar). Kurikulum
mempunyai arti dan tujuan yang luas. Kurikulum mencerminkan bagaimana dan sampai
sejauh mana pengembangan system pendidikan serta bagaimana pengabdiannya terhadap
masyarakat yang terus berubah akibat kemajuan ilmu penegtahuan dan teknologi yang
ditunjang pula oleh system komunikasi modern. Namun aspek relevansi dan kebutuhan
masyarakat juga harus ada di dalam masyarakat, dalam arti kata menyelaraskan isi kurikulum
dengan kebutuhan pembangunan. akan tetapi, penerapan kurikulum juga harus berhati-hati
karena cenderung menghasilkan lulusan yang praktis semata. Suatu kurikulum yang baik
hanya akan terwujud apabila ditunjang oleh bentuk pengajaran yang baik pula, yaitu yang
tidak bersifat satu arah atau otoriter.
Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah maupun instansi
pendidikan khususnya di Kabupaen Bondowoso adalah berkaitan dengan metode pengajaran
melalui strategi belajar. Metode pengajaran di sini adalah bagaimana strategi belajar yang
tepat dalam memahami bahasa Inggris terutama di tingkat Sekolah Dasar. Adapun strategi

maupun metode mengajar yang diterapkan oleh para pendidik dewasa ini adalah dengan
mengandalkan pola-pola yang sudah ada seperti instruksi sederhana dengan tindakan dalam
konteks kelas dan juga memperagakan instruksi-instruksi tersebut. Namun, terdapat juga
strategi yang dapat diandalkan untuk para pendidik khususnya yang ada di Kabupaten
Bondowoso yakni dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kearifan local dalam proses
pembelajaran di sekolah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan local ke dalam
pembelajaran diharapkan juga dapat memperkokoh rasa nasionalisme di tengah-tengah
derasnya arus globalisasi.
Sekolah dasar merupakan lembaga formal yang menjadi peletak dasar pendidikan
untuk jenjang sekolah di atasnya. Pendidikan di Sekolah Dasar merupakan bagian dari system
pendidikan nasional yang memiliki peranan yang amat penting dalam meningkatkan sumber
daya manusia. Melalui pendidikan di Sekolah Dasar diharapkan akan menghasilkan manusia
Indonesia yang berkualitas (Suharjo, 2006: 1). Dengan demikian, maka dapat dikatakan
bahwa manusia yang berkualitas tidak hanya terbatas pada tataran kognitif, tetapi juga afektif
dan psikomotor. Sehubungan dengan itu, penanaman nilai nasionalisme di era globalisasi
sekarang ini terkait dengan satu lembaga formal seperti Sekolah Dasar. Mengingat
pembelajaran menggunakan nilai nasionalisme merupakan pembelajaran yang bersifat
abstrak, maka pendidik atau guru harus mampu mengemas bahasa Inggris dengan metode
yang tepat agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat sampai kepada siswa sesuai
dengan tujuan yang direncanakan. Dalam upaya mempelajari bahasa Inggris bagi siswa, guru
dapat memanfaatkan nilai-nilai kearifan local sebagai sumber pelajaran. Penggunaan sumber
belajar ini diharapkan akan berperan serta dalam meningkatkan rasa nasionalisme perserta
didik.
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di beberapa Sekolah Dasar di
Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, maka terdapat beberapa factor yang
menjadi kendala dalam proses belajar dalam memahami Bahasa Inggris bagi siswa seperti:
1. Terbatasnya buku-buku sumber sebagai teks bacaan.
2. Terbatasnya jam mengajar bagi tenaga pengajar.
3. Tidak adanya kegiatan penunjang seperti mengikuti kursus bahasa Inggris
bagi siswa.
4. Tenaga pengajar bukan berasal dari jurusan bahasa Inggris.
Kearifan Lokal
Kearifan lokal atau budaya lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (Wisdom) dan
lokal (local). Secara umum, maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan
setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti
oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal tersebut terbentuk sebagai keunggulan budaya
masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan
produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup.
Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.
Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah,

petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan
local biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah
berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan local akan tercermin dalam nilai-nilai yang
berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.
Sutarno (2008: 7-8) mengatakan bahwa penerapan budaya lokal dalam pembelajaran
di tingkat Sekolah dasar dapat dikategorikan ke dalam empat hal yaitu:
1. Belajar tentang budaya, yaitu menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya
dipelajari dalam program studi khusus, tentang budaya dan untuk budaya. Dalam hal ini,
budaya tidak terintegrasi dengan bidang ilmu.
2. Belajar dengan budaya, terjadi pada saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara
atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar dengan budaya meliputi
pemanfaatan beragam untuk perwujudan budaya. Dengan demikian budaya dan
perwujudannya merupakan menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi
konteks dalam contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran,
serta menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran.
3. Belajar melalui budaya, merupakan strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk
menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata
pelajaran melalui ragam perwujudan budaya.
4. Belajar berbudaya, merupakan bentuk mengejawantahkan budaya itu dalam perilaku
nyata siswa sehari-hari.
Sementara itu Sutarno (2008: 7-10) menuliskan ada tiga macam model pembelajaran
berbasis budaya, yaitu:
1. Model pembelajaran berbasis budaya melalui permainan tradisional dan lagu-lagu
daerah.
2. Model Pembelajaran berbasis budaya melaui cerita rakyat.
3. Model pembelajaran berbasis budaya melalui penggunaan alat-alat taradisional.
Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar
Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dapat diaktualisasikan ke dalam mata pelajaran yang ada
di Sekolah Dasar, salah satunya adalah mata pelajaran Bahasa Inggris. Hal ini juga terkait
dengan penanaman semangat nasionalisme kepada siswa. Dengan diintegrasikannya nilainilai kearifan lokal dalam pembelajaran di Sekolah Dasar diharapkan siswa akan memiliki
pemahaman tentang kearifan lokalnya sendiri, sehingga menimbulkan kecintaan terhadap
budayanya. Proses penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar
bisa dilakukan untuk semua bidang studi, tak terkecuali bahasa Inggris.
Dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran di Sekolah Dasar
tentunya harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak Sekolah Dasar, disesuaikan
dengan materi/mata pelajaran yang disampaikan, dan metode pembelajaran yang
disampaikan. Pembelajaran berbasis nilai-nilai kearifan lokal mengajarkan siswa untuk
selalu dekat dengan situasi konkrit yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan kata lain, model

pembelajaran ini mengajak kita semua untuk selalu dekat dan menjaga keadaan sekitar yang
bersifat nilai yang berada di dalam masyarakat tersebut.
Model pembelajaran ini dapat diidentifikasi dengan beberapa hal sebagai berikut:
1. Gagasan dan dasar hukumSeorang pendidik tidak cukup hanya dengan berpengetahuan
banyak dan berwawasan luas, akan tetapi untuk merefleksikan transfer of knowledge
juga harus disertai dengan emotion skill yaitu bagaimana seorang pendidik harus bisa
masuk ke dalam dunia dimana anak didik tersebut berada. Dalam masalah ini ada satu hal
yang harus diingat yaitu “seorang anak didik yang dating ke 30 sebuah kelas atau sekolah
tidaklah seperti gelas kosong, akan tetapi mereka sudah membawa pengetahuan dan
kebiasaan-kebiasaan dari tempat di mana ia tinggal. Dengan kata lain bahwa lingkungan
yang menjadi tempat tinggal seorang anak didik yang satu akan berbeda dengan
lingkungan anak didik yang lainnya. Dengan begitu sudah barang tentu bahwa status
sosial dan ekonomi mereka pun pasti berbeda. Begitu juga dalam lokal masyarakat, di
dalam sebuah lokal masyarakat yang satu pasti akan berbeda dengan lokal masyarakat
yang lain. Pendidikan bebasis kearifan lokal sebenarnya adalah bentuk refleksi dan
realisasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19/ 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, yaitu pasal 17 ayat 1 yang menjelaskan bahwa ”kurikulum tingkat satuan
pendidikan SD- SMA, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan
satuan pendidikan, potensi daerah, sosial budaya, dan peserta didik”.
2. Tujuan dan manfaat dari pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal Tujuan dari
pendidikan berbasis kearifan lokal ialah sesuai dengan nasional yang telah termaktub
dalam undang- undang nasional yaitu Undang- undang (UU) No 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Sedangkan manfaat dari pendidikan yang berbasis kepada kearifan
lokal antara lain ialah:
a. Melahirkan generasi- generasi yang kompeten dan bermartabat
b. Merefleksikan nilai- nilai budaya
c. Berperan serta dalam membentuk karakter bangsa
d. Ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa
e. Ikut andil dalam melestarikan budaya bangsa
3. Arti penting sebuah nilai Maksud dari nilai tersebut adalah sebuah integritas yang akan
menjadi identitas dalam suatu bangsa. Dengan nilai tersebut maka suatu bangsa akan
menjadi maju dan bermartabat. Begitu juga yang terjadi di dunia pendidikan. Seorang
pengajar, tidak akan pernah bisa lepas dari sebuah kata sederhana yang disebut nilai.
Karena dengan nilai tersebut maka seorang pengajar akan memiliki sebuah integritas

yang pada akhirnya akan menjadi sebuah identitas, dan dengan identitas tersebut maka
seorang pengajar akan memiliki sebuah kekhasan yang akan membedakan dengan para
pengajar yang lain. Di sinilah biasanya terdapat suatu kecenderungan yang biasa terjadi
di kalangan para pengajar adalah, mereka sering berlomba- lomba dengan metode
pengajaran yang dimiliki dan sudah dipelajarinya. Mereka tidak sadar bahwa sebuah
integritas tidak bisa disederhanakan hanya dengan sebuah kata metode. Dengan kata lain
bisa dikatakan sebagus apapun metode, jika tanpa disertai dengan integritas yang ada di
dalam diri pengajar tersebut maka metode tersebut tidak akan menjadi efektif. Cara yang
bisa dilakukan oleh seorang pepelaku pendidikan, baik itu pengajar ataupun peserta didik
adalah dengan menggali berbagi potensi nilai yang ada dalam sebuah lokal masyarakat
tersebut. Dari situlah maka seorang pelaku pendidikan tersebut akan bisa melakukan
perubahan pada dunia pendidikan yang dijalani dan ditekuninya.
4. Pengenalan identitas lingkungan melalui media pembelajaran. Metode yang bisa
digunakan untuk pengenalan lingkungan dalam pembelajaran yang berbasis pada kearifan
lokal sebenarnya sangatlah variatif. Untuk siswa SMP - SMA, bagi guru bahasa
Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jawa, dapat menugaskan para siswa untuk
membuat karangan tentang potensi wisata kota. Bagi guru seni rupa, anda bisa
mengajarkan bagaimana cara menggambar rumah serotongan, limasan dan joglo khas
Jawa. Bagi guru matematika, dapat mengenalkan bentuk-bentuk geometris kepada para
siswa melalui bentuk atap rumah adat. Metoda lain yang dapat dipraktekkan adalah lewat
kegiatan bercerita atau mendongeng, dengan menyertakan gambar, foto, boneka, iringan
musik, miniatur rumah adat, atau barang bawaan guru yang menarik.
Cara semacam ini sangat efektif untuk mendidik siswa di tingkat Kelompok Bermain,
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan
kearifan lokal terdapat beberapa factor yang menjadi kendala dan
harus
dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris berbasis budaya
local khususnya di Kabupaten Bondowoso adalah: (1) Fasilitas, (2) Kurikulum (acuan
ilmu pengetahuan), (3)Tenaga pengajar, (4)Pelayanan, (5)Evaluasi.
Kerangka Konseptual dalam Penerapan kearifan local
Kerangka konseptual yang dapat dipakai oleh tenaga pengajar di tingkat sekolah
dengan memasukkan unsur kebudayaan local ke dalam proses pembelajaran bahasa Inggris
seperti:
1. Mengkaji masalah-masalah yang berkembang dalam suatu komunitas.
a. Mengkaji masalah-masalah terbatu
b. Memberikan suatu pencerahan dan memilih masalah utama
c. Memilih sumber-sumber pembelajaran untuk dikembangkan
2. Membangun kelompok dan pengembangan potensi kelompok
a. Memilih teori-teori/pendekatan-pendekatan yang tepat
b. Mengkaji model sumber pembelajaran/pusat pembelajaran
c. Mengembangkan kelompok penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran

d. Menguji sumber-sumber pembelajaran tersebut
e. Berpartisipasi dalam proses perencanaan pengembangan model pembelajaran.
3. Paritisipasi dalam pengembangan perencanaan
a. Membangun
kegiatan
untuk
pengembangan
model
dari
sumber
pembelajaran/menentukan indikator kesuksesan
b. Mengadakan try out model pembelajaran.
4. Mengevaluasi dan menyimpulkan
a. Mengevaluasi penampilan kelompok kerja
b. Menyimpulkan implementasi temuan-temuan dalam pengembangan sumber
pembelajaran
Kesimpulan & Saran/Conclusion & Suggestion
Simpulan
Bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang banyak digunakan oleh siapapun dapat
memberikan kontribusi yang cukup berarti. Bahasa Inggris tidak hanya diterapkan dalam
bidang formal namun juga pada kegiatan-kegiatan informal lainnya. Dengan kata lain, bahasa
Inggris merupakan bahasa kedua. Sebagai penduduk yang mendiami daerah yang memiliki
tujuan wisata historis, anak-anak muda di Kabupaten Bondowoso dituntut memiliki
kompetensi berbahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena sebagai daerah tujuan wisata, setiap
orang diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada orang asing mengenai
segala sesuatu tentang Bondowoso yang dikenal dengan Kota Tape dan memilik Kawah Ijen,
sehingga mereka tidak kehilangan peluang untuk memperoleh pekerjaan di dunia pariwisata.
Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bondowoso seharusnya menerapkan
kebijakan untuk memasukkan bahasa Inggris sebagai pembelajaran inti.
Dalam hal ini, dikembalikan lagi kepada kearifan local dan budaya yang dimiliki
masyarakat setempat, dengan potensi dan motivasi menuju masyarakat yang edukatif. Demi
terciptanya suatu proses pembelajaran dan pendidikan kepribadian terhadap peserta didik di
lembaga pendidikan khususnya di sekolah, pemerintah setempat diharapkan dapat
menyediakan akses-akses pendidikan yang dapat membantu terciptanya proses belajar
mengajar dengan baik.
Saran
Dengan adanya penelitian ini yang berjudul Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis
Kearifan Lokal di Kabupaten Bondowoso, maka diharapkan akan menjadi pemacu bagi
penelitian selanjutnya yang juga mempunyai tujuan yang sama. Sehingga penelitian ini dapat
dijadikan bahan tambahan akan penelitian lain yang dapat membawa kesempurnaan.
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