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Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang 

menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang 
berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan 
lokal yang ada di Kalimantan Selatan salah satu nya adalah pasar terapung muar kuin 
dan lok baintan, mesjid bersejarah Sultan Suriansyah dll. Era globalisasi sekarang ini, 
budaya mulai kehilangan tempatnya sebagai ciri khas suatu Negara tergeser dengan 
kebudayaan barat yang semakin merajalela, maka tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui komponen muatan materi yang berbasis kearifan lokal yang terdapat pada 
buku tematik mauatan SBdp kelas IV pada buku terbitan Kemendikbud. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Library 
research yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas atau yang 
biasa dikenal dengan mengkaji bahan pustaka atau hanya disingkat dengan kajian 
pustaka atau telaah pustaka (literature review). Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
mengadakan survey bahan-bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan, dan study 
literature dengan mempelajari bahan-bahan yang berkenaan dengan objek penelitian. 
Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan UIN Antasari 
Banjarmasin, perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, perpustakaan daerah 
Kalimantan Selatan dan perpustakaan Taman Budaya Kalimantan Selatan. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh simpulan bahwa Kearifan lokal 
Kalimantan Selatan sangat sedikit dan hanya terdapat pada buku tematik tema 7 
Indahnya Keragaman Negeriku, yakni : (1) Lagu daerah Ampar-ampar pisang, baris 
barantai, dan sapu tangan bebuncu ampat (2) Rumah adat Kalimantan Selatan yaitu 
rumah banjar, (3) Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pengantin bagajah gamuling 
baular lulut, (4) Tarian daerah Kalimantan Selatan yaitu tari baksa kambang dan tari 
radap rahayu, (5) Alat musik daerah Kalimantan Selatan yaitu panting.  


