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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Limbah domestik adalah bahan yang terbuang atau sengaja dibuang 

dari satu sumber yang berasal dari aktivitas manusia dalam rumah. Dimana 

masyarakat bermukim, disanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan, 

besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu sebanding 

dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduk 

tersebut terhadap barang/material. Ada sampah, ada air kakus, dan ada air 

buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya.Melihat keadaan 

lingkungan kita yang setiap hari dipermasalahkan oleh samapah yang 

semakin menggunung seolah sampah ini menjadi masalah atau momok utama 

yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. 

Realita dalam masyarakat di sekitar kita berlomba-lomba 

menyelesaikan hal tersebut. Jika berbicara tentang permasalahan sampah ada 

tiga jenis sampah yaitu sampah organik,sampah anorganik dan sampah 

berbahaya/beracun,oleh karena itu  peneliti lebih berfokus ke jenis sampah 

anorganik yang biasanya berupa limbah domestik seperti botol,kaca,plastik 

dll. 

Pendidikan seni budaya dan ketrampilan yang diberikan pada sekolah 

karena memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kebutuhan  

perkembangan  anak dalam mencapai  tingkat  kecerdasan  yang  optimal. 

Kecerdasan  anak  tidak  hanya dapat  dilihat  dari  seberapa  banyak  

pengetahuan  yang  dimiliki  namun  juga bagaimana  siswa  mampu  

mengekspresikan  melalui  seni  dan  ketrampilan.  Hal tersebut  karena  

masing-masing  individu  mempunyai  perbedaan  dalam kecerdasannya.  

Dalam  multiple  intelegensia  ada  delapan  macam  kecerdasan antara  lain  

interpersonal,  intra personal, kinestetik,  spasial, dll. Seni budaya dan 

ketrampilan  adalah  salah  satu  mata  pelajaran  yang  memfasilitasi  anak  

untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik. Dalam standar pendidikan 
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nasional SBK dibagi menjadi tiga macam yaitu seni rupa, seni tari, dan seni 

musik. Untuk seni rupa terdapat pembelajaran keterampilan yang terdiri dari 

beberapa keterampilan dimana salah satunya yaitu keterampilan meronce 

yang kaitannya dengan limbah domestik atau barang bekas jenis sampah yang 

biasanya berupa limbah domestik seperti botol,sedotan,plastik dll.Sebenarnya 

sampah ini banyak sekali manfaatnya antara lain dimanfaatkan untuk 

membuat kerajinan meronce. Dengan adanya pembelajaran keterampilan 

demi membekali peserta didik dengan cara memberi pembelajaran life skill 

menurut Euis & Rulli (2016:21) mengungkapkan life skill seorang individu 

merupakan hasil sosialisasi seseorang yang didapatkan sejak dini di 

lingkungan keluarga, sekolah formal, kelompok sebaya, masyarakat, tempat 

kerja, dan lingkungan makro lainnya. 

Menyempitnya lapangan pekerjaan salah satu faktor mengapa penulis 

mengambil judul tentang bekal kewirausahaan sejak dini supaya memperluas 

lapangan pekerjaan dengan usaha kecil. Berwirausaha kini menjadi trend di 

kalangan masyarakat Indonesia. Dengan hanya bermodalkan skill dan 

kemampuan dalam mengelolanya mereka bisa mendapatkan profit yang 

cukup menjanjikan, maka dengan masalah-masalah yang ada pada saat ini 

penulis bermaksud mengambil judul “penggunaan limbah domestik dalam 

pembelajaran keterampilan meronce untuk menumbuhkan motivasi 

kewirausahaan pada kelas 5 di SD Muhammadiyah 19 Kemlayan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, perumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja macam-macam penggunaan limbah domestik dalam 

pembelajaran keterampilan meronce untuk menumbuhkan motivasi 

kewirausahaan pada kelas 5 di SD Muhammadiyah 19 Kemlayan? 

2. Bagaimana cara mengolah limbah domestik dalam pembelajaran 

keterampilan meronce untuk menumbuhkan motivasi kewirausahaan pada 

kelas 5 SD Muhammadiyah 19 Kemlayan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan Macam-macam limbah domestik dalam 

pembelajaran keterampilan meronce untuk menumbuhkan motivasi 

kewirausahaan pada kelas 5 di SD Muhammadiyah 19 Kemlayan. 

2. Untuk mendeskripsikan cara mengolah limbah domestik dalam 

pembelajaran keterampilan meronce untuk menumbuhkan motivasi 

kewirausahaan pada kelas 5 SD Muhammadiyah 19 Kemlayan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Penilitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa  

penggunaan limbah dalam pembelajaran keterampilan yang dilakukan 

oleh guru dan siswa dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk 

kewirausahaan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti lainnya 

Sebagai bahan acuan bagi para peneliti yang akan mengadakan 

penelitian sejenis 

b. Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam 

tahapan proses pembinaan diri sebagai calon pendidik. 


