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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. 

Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan bangsa yang cerdas, 

damai, terbuka, dan demokratis. Bangsa yang maju selalu diawali dengan 

kesuksesannya di bidang pendidikan, serta lembaga pendidikan sebagai 

tempat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadi motor 

kemajuan dan kemakmuran bangsa, pendidikan yang dimaksud adalah 

pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik sehingga 

mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang 

dihadapinya (Anonim 2009)a
. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia merupakan 

salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai inovasi 

dan program pendidikan juga telah dilaksanakan. Namun demikian berbagai 

indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan masih belum meningkat 

secara signifikan (Anwar, 2004). 

Studi Blazely dkk melaporkan bahwa pembelajaran di sekolah 

cenderung sangat teoritik dan tidak terkait dengan lingkungan di mana anak 

berada. Akibatnya peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang 

dipelajari di sekolah guna memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan seakan mencabut peserta didik dari 
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lingkungannya sehingga menjadi asing di masyarakatnya sendiri. 

Pendidikan yang bermutu merupakan syarat pokok untuk peningkatan mutu 

SDM dalam memasuki era globalisasi, oleh karena itu diperlukan langkah-

langkah penyempurnaan yang mendasar, konsisten dan sistematik (Anonim, 

2007)b. 

Kebijakan pemerintah melalui UU No. 22 tahun 1999 mengenai 

pemerintahan daerah tentang pelaksanaan otonomi daerah dan 

penyelenggaraan wawasan demokrasi dalam pelaksanaan pendidikan 

menimbulkan efek perubahan Sistem Pendidikan Nasional (SPN) dari 

sistem sentralisasi menuju pada desentralisasi pendidikan. Desentralisasi 

pendidikan terwujud dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN. Lebih 

lanjut implementasi dari SNP dilaksanakan oleh sekolah/daerah, hal ini 

diwujudkan dengan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang pada proses penyusunannya dilakukan  oleh masing-masing 

tingkat satuan pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah dengan berpedoman 

pada panduan yang disusun oleh BNSP. Selanjutnya dalam PP No. 19 tahun 

2005 tentang standar pendidikan nasional Pasal 13 ayat (1) dinyatakan 

bahwa “kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang 

sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK 

atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan 

hidup”. Atas dasar tersebut maka baik sekolah formal maupun non-formal 

memiliki kepentingan untuk mengembangkan pembelajaran berorientasi 

kecakapan hidup (Anonim, 2009)b. 
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Pendidikan berorientasi kecakapan hidup bagi peserta didik adalah 

sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problema hidup dan 

kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun 

sebagai warga negara. Apabila hal ini dapat dicapai, maka ketergantungan 

terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, yang berakibat pada 

meningkatnya angka pengangguran, dapat diturunkan, yang berarti 

produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap (Anonim, 2003)b. 

Secara garis besar kecakapan hidup (life skills) dapat dikelompokan 

menjadi dua, yaitu kecakapan hidup yang bersifat umum (General Life 

Skills/GLS) dan kecakapan hidup yang bersifat spesifik (Spesific Life 

Skills/SLS) yang masing-masing kecakapan dapat dibagi menjadi sub-sub 

kecakapan. Kecakapan generik mencakup kecakapan personal, dan 

kecakapan sosial. Kecakapan hidup spesifik terdiri atas kecakapan akademik 

dan kecakapan vokasional (Anonim 2007)b. 

Semua jenjang pendidikan memiliki tugas untuk menjalankan fungsi 

berkaitan langsung dengan skill tertentu dalam pengimplementasian 

pendidikan kecakapan hidup. Pada jenjang pendidikan SD/MI dan 

SMP/MTS difokuskan pada kecakapan generik, mencakup kecakapan 

personal dan kecakapan sosial sebagai pondasi dari life skills. Pada jenjang 

pendidikan SMA/MA ditekankan pada kecakapan akademik berupa 

kecakapan berpikir ilmiah  (Anwar 2006). 

Kecakapan akademik seringkali disebut juga kecakapan intelektual 

atau kemampuan berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan 
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pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah 

kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. Kecakapan ini mencakup antara 

lain kecakapan mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan suatu 

fenomena tertentu, merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan 

penelitian. Untuk membangun kecakapan-kecakapan tersebut diperlukan 

pula sikap ilmiah, kritis, obyektif, dan transparan (Anonim, 2005)a.  

Pendidikan Biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung. Karena itu, siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah 

ketrampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitar. Ketrampilan proses ini meliputi ketrampilan mengamati dengan 

seluruh indera, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara 

benar dengan selalu mempertimbangkan keselamatan kerja, mengajukan 

pertanyaan, menggolongkan, menafsirkan data dan mengkomunikasikan 

hasil temuan secara beragam, menggali dan memilah informasi faktual yang 

relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah sehari-

hari (Anonim, 2010)b. 

Menurut Susilowati (2008), dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa aplikasi kecakapan hidup untuk kecakapan akademik dapat berupa 

kegiatan untuk melakukan suatu analisis dan penarikan kesimpulan dalam 

pemecahan suatu masalah. 

 Menurut Jalmo (2009), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

penggunaan pendekatan ketrampilan proses mampu menumbuhkan 

kecakapan hidup pada siswa, dan kecakapan hidup harus dilatihkan secara 
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terencana dan sengaja, sehingga guru harus menjadi fasilitator yang 

sempurna. Setyaningrum (2007), dalam abstraksi penelitiannya menyatakan 

bahwa pada pembelajaran biologi tidak hanya menekankan pada penanaman 

konsep tetapi juga harus mengembangkan ketrampilan proses ilmiah yang 

berupa kecakapan hidup, misalnya kecakapan berpikir rasional, kecakapan 

memecahkan masalah secara logis, dengan demikian siswa akan terbiasa 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

 Pada intinya pendidikan kecakapan hidup yang tergolong kedalam 

kecakapan akademik ini membantu dan membekali peserta didik dalam 

memecahkan persoalan secara kreatif yang tidak hanya menekankan pada 

penanaman konsep tetapi juga pengembangkan ketrampilan proses ilmiah. 

Biologi sebagai salah satu cabang dari IPA di harapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari dirinya sendiri dan 

lingkungan, dikembangkan melalui kemampuan berpikir analitis, induktif 

dan, kreatif. Namun seberapa jauhkah pemahaman pendidik dan peserta 

didik tentang model pendidikan ini, serta bagaimanakah praktik 

pengintegrasian dan pengaplikasiannya dalam mata pelajaran, khususnya 

biologi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “APLIKASI PENDIDIKAN 

KECAKAPAN HIDUP PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI 

UNTUK KECAKAPAN AKADEMIK DI SMA AL ISLAM 1 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2010/2011” 
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B. Pembatasan Masalah 

 Agar tidak terjadi perluasan dalam permasalahan, maka perlu adanya 

pembatasan masalah, yaitu sebagai berikut : 

1. Subyek Penelitian : 

a. Guru biologi SMA AL ISLAM 1 Surakarta  

b. Siswa SMA AL ISLAM 1 Surakarta kelas X, XI IPA, XII IPA 

2. Obyek Penelitian : 

Aplikasi pendidikan Kecakapan Hidup untuk Kecakapan Akademik 

C. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Seberapa jauhkah pemahaman pendidik tentang pendidikan kecakapan      

hidup yang berorientasi pada kecakapan akademik ? 

2. Bagaimanakah bentuk aplikasi pendidikan kecakapan hidup pada mata  

pelajaran biologi untuk kecakapan akademik di SMA Al Islam 1 Surakarta 

pada tahun pelajaran 2010/2011? 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman guru SMA Al Islam 1 

Surakarta mengenai konsep pendidikan kecakapan hidup khususnya 

kecakapan akademik. 

2. Untuk mengetahui bentuk aplikasi pendidikan kecakapan hidup pada mata 

pelajaran biologi untuk kecakapan akademik di SMA Al Islam 1 Surakarta 

pada tahun pelajaran 2010/2011. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1.   Guru, dapat menjadikan informasi pengetahuan mengenai pentingnya 

pendidikan kecakapan hidup yang berorientasi pada kecakapan akademik 

di sekolah sebagai alternatif jawaban terhadap tantangan global dunia 

pendidikan saat ini 

2.   Peneliti, dapat memberikan pemahaman mengenai pendidikan kecakapan 

hidup khususnya pada kecakapan akademik secara komprehensif dan 

aplikasinya di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


