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Penggunaan Bahasa Inggris sebagai Metode 
Pengajaran SMK 
 
Workshop Koordinasi Mutu 
Malang, 5 Desember 2016 

“We touch one, we touch all” 
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 Partner School                   Model School 

“PENGGUNAAN  
BAHASA INGGRIS SEBAGAI 

METODE PENGAJARAN 
SMK” 
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MENGAPA  
MUSTI  

MENGUASAI  
BAHASA INGGRIS? 

 
 
 
 

 

 

 

 

KOMPETENSI 

Karakter/Attitude 

Skill/Keterampilan Knowledge/Pengetahuan 

Kompetensi 
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Tentang MEA 

• Membuka pasar tunggal  

    (single market) meliputi: 
• Barang, 

• Jasa, 

• Modal, 

• Investasi, 

• Tenaga Kerja Terlatih 
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8 PROFESI 
BERSAING DI ERA 
MEA 

 
 
 
 

 

 

 

 

PERJALANAN 
MANUSIA GLOBAL 

Karakter/Attitude :  

→lahir dan dibentuk serta terasah 
sejak manusia dilahirkan, tumbuh 
dan berkembang sampai dewasa 

dan menjadi dirinya sendiri. 

 

 

Skill/Keterampilan: 

→Diperoleh dengan 
menjalankan praktik nyata 

baik di lembaga pendidikan, 
lembaga pelatihan maupun 

di dunia kerja/usaha/industri 

 

 

Knowledge/Pengetahuan: 

→Didapat baik melalui 
pendidikan formal dan atau 

informal baik melalui 
sekolah maupun media 
pembelajaran yang lain 

Kompetensi 
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RASIONALITAS dan REALITAS 

• SMK sebagai salah satu SUMBER BESAR  penghasil SDM  yang 
professional dan berintegritas 

• Kemampuan menguasai Bahasa Inggris sudah menjadi suatu 
KEHARUSAN atau NILAI TAMBAH bagi SDM 

• SDM yang menguasai Bahasa Inggris dan atau Bahasa asing memiliki 
DAYA SAING yang lebih kuat 

• Tata kelola dalam mengoptimalisasikan manfaat penguasaan 
Bahasa Inggris secara benar, arif dan bijaksana akan 
menciptakan dan melestarikan SDM yang professional dan 
berintegritas  
 

 

 
 

 

 

BAGAIMANA MEWUJUDKANNYA 
SEHINGGA BERHASIL DENGAN 

SANGAT BAIK? 
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BERBAGI PENGALAMAN dari SWISSCONTACT 
WISATA 

LANDASAN HUKUM 

 
 

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79 TAHUN 2014  

TENTANG MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013 
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Pasal 2  
(1) 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.  

(2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali peserta 
didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk: a. mengenal dan 
mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan b. melestarikan dan 
mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya 
dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 

Pasal 3 Muatan lokal dikembangkan atas prinsip: a. kesesuaian dengan perkembangan 
peserta didik; b. keutuhan kompetensi; c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan 
waktu penyelenggaraan; dan d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan 

menghadapi tantangan global.  
 
 
 
 
Pasal 4 
(1) Muatan lokal dapat berupa antara lain: 
a. seni budaya, 
b. prakarya, 
c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 
d. bahasa, dan/atau 
e. teknologi. 

 

Inspirasi Muatan 
Lokal  

• English for Tourism (Tours & Travel di  
Tanjung Puting dan Akomodasi 
Perhotelan di Wakatobi) 

• Design yang istimewa mengangkat 
khasanah budaya lokal 

• Lay-out yang “youth friendly” (rancak 
warna, bentuk huruf yang menarik, 
kreativitas dalam penempatan 
icon/simbol) 

• Pesan moral berupa kalimat-kalimat bijak 
bermakna, mengangkat filosofi kearifan 
local dipakai sebagai pelecut semangat 
belajar dan bangga terhadap bangsa 

• Menjadinya content menarik dan 
menimbulkan minat belajar dan 
mempraktikkan secara teratur dan 
berkesinambungan. 
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Strategi 
pengajaran: 
Sinergi dan 
terintegrasi 
 

• Terangkai dengan mata pelajaran lain di SMK  

• Kapasitas dan jumlah guru yang memadai 

• Mendukung kesiapan siswa dalam 
melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan/Praktik Kerja Industri 

• Siswa diberi kesempatan “mengekspresikan 
dan mengaktualisasikan diri” dalam 
berbahasa Inggris melalui beragam kegiatan 
internal maupun eksternal sekolah misal 
menjadi MC, lomba pidato, menulis kreatif, 
music dan lagu, teater, penelitian, dll. 

• Forum Remaja:  

• a. Off-line : English Club, book club 

• b. On-line : e-learning & discussion, 
electronic platform ramah remaja. 

 

 

 

 

RAGAM METODE PENGAJARAN 
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“MARI KITA PRAKTIKKAN” 
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Para Guru Hebat 
melahirkan 
Generasi yang 
Hebat Pula! 
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BAGI TANAH AIR  DAN PENERUS 
BANGSA 

Mercya Soesanto 
Component Manager Education & Training 
M : 0812 4647 9008 
E   : mercya.susanto@swisscontact.org 
 


