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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sebuah proses berkelanjutan mempunyai 

peran yang sangat penting dan strategis dalam menumbuh kembangkan 

nilai-nilai sebagai bentuk internalisasi pembentukan karakter peserta 

didik. Nilai-nilai yang di bangun bukan semata-mata transmisi 

kebudayaan secara pasif tetapi perlu mengembangkan kepribadian secara 

utuh dengan menumbuhkan secara optimal potensi fitrah peserta didik. 

Sistem pendidikan  yang bersifat tradisional tidak dapat lagi memberikan 

masukan untuk menjalani kehidupan bagi jenis kompleksitas yang telah 

berkembang secara modern imbas dari meningkatnya kecanggihan 

tehnologi yang di kuasai penduduknya. Menurut WHO (1997), 

internalisasi keterampilan dasar kehidupan penting membantu anak untuk 

mengatasi masalah di dunia modern dengan cara yang bermartabat dan 

matang yang membawa kesuksesan pada mereka. "Keterampilan hidup 

adalah keterampilan, kekuatan dan kemampuan yang membantu individu 

menghadapi masalah kehidupan sehari-hari mereka dengan sikap positif 

dan menjalani tugas sehari-hari secara efektif. (Joseph, 2008). 

Pendidikan Anak Usia dini merupakan Pendidikan dasar sebagai 

upaya pembinaan bagi anak yang dari anak dari lahir sampai usia 6 tahun, 

dengan memberikan rangsangan Pendidikan dalam membantu 
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pertumbuhan jasmani dan rohani agar berkembang maximal sehingga 

siap memasuki Pendidikan yang lebih lanjut. Malik fajar (2002) 

mengatakan bahwa life skill adalah kecakapan yang dibutuhkan untuk 

bekerja selain kecakapan dalam bidang akademik. Sementara Depdiknas 

mendefinisikan bahwa life skill adalah kecakapan yang dimiliki oleh 

seseorang agar berani dan mau menghadapi segala permasalahan 

kehidupan dengan aktif dan proaktif sehingga dapat menyelesaikannya. 

Pengenalan life skill terhadap peserta didik bukanlah untuk 

mengganti kurikulum yang ada, akan tetapi untuk melakukan reorientasi 

terhadap kurikulum yang ada sekarang agar benar-benar merefleksikan 

nilai-nilai kehidupan nyata. Jadi, pendidikan life skill merupakan upaya 

untuk menjembatani kesenjangan antara kurikulum yang ada dengan 

tuntutan kehidupan nyata saat ini, bukan untuk merombaknya. 

Penyesuaian-penyesuaian kurikulum terhadap tuntutan kehidupan perlu 

dilakukan mengingat kurikulum yang ada memang dirancang per mata 

pelajaran yang belum tentu sesuai dengan kehidupan nyata yang 

umumnya bersifat utuh (Tim Broad Based Education Depdiknas, 2002).   

 Dari hasil observasi di lapangan tepatnya di BA Aisyiyah Jombor, 

Kelurahan Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten permasalahan 

yang di hadapi di BA Aisyiyah Jombor  terletak pada Anak yang belum 

siap mandiri sehingga pendidik mengalami kesulitan dalam mengasah 

ketrampilan life skill anak selain itu juga kurangnya pengetahuan 

pendidik tentang pembelajaran life skill yang berdampak pada penyajian 
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pembelajaran yang di gunakan masih dalam konsep klasikal dan 

monoton,  guna meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik hendaknya 

menyusun administrasi sebagai langkah persiapan sebelum mengajar 

sesuai dengan kurikulum yang sudah terinsersi dengan Pendidikan life 

skill, Inovasi dan kreatifitas perlu selalu hadir setiap saat untuk menarik 

minat anak dalam mengikuti proses pembelajaran berbasis life skill, 

disesuaikan dengan kondisi anak dan lingkungannya, namun memiliki 

prinsip-prinsip umum yang sama 

Pendekatan pembelajaran yang di gunakan adalah model 

pendekatan Montessori yaitu mengoptimalkan seluruh kemampuan anak 

melalui stimulasi yang dipersiapkan. Guru perlu membuat perencanaan 

secara rinci dan mempersiapkan lingkungan pembelajaran yang tenang 

dan teratur agar anak merasa nyaman untuk belajar. Kelas yang terdiri 

dari bermacam latar belakang keluarga yang berbeda membuat anak dapat 

belajar dari kawan yang lain di samping dari gurunya sendiri. Walaupun 

anak belajar secara individual, tetapi ia tetap dilatih agar bisa mandiri. 

Lingkungan dipersiapkan dengan materi yang telah terstruktur, salah 

satunya dalam  Materi kehidupan praktis. Materi pembelajaran ini yang 

diberikan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh guru 

untuk memberikan mainan yang sudah terpola dan berurutan secara ketat 

perlu untuk menciptakan kreatifitas anak dalam mengeksplorasi 

mainannya. Dengan anak belajar secara  mandiri, maka kesempatan anak 

untuk berinteraksi dengan teman berkembang dengan pesat. 
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Landasan Yuridis  Pembelajaran berbasis Life skill mengacu pada 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan  pendidikan adalah 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  Jadi pada akhirnya tujuan Pendidikan untuk membantu peserta 

didik agar nantinya mampu meningkatkan dan mengembangkan dirinya 

sebagai pribadi dan anggota masyarakat. 

Dari uraian diatas maka diperlukan sebuah pengelolaan 

pembelajaran berbasis life skill sebagai salah satu upaya mewujudkan 

kualitas pembelajaran yag baik. Pentingnya penggelolaan pembelajaran 

dengan program yang sesuai dengan tujuan merupakan factor penting 

dalam sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini di fokuskan pada “Bagaimana pengelolaan 

pembelajaran berbasis Life Skill di BA Aisyiyah Jombor ?”. Fokus 

penelitian ini di rinci menjadi tiga rumusan masalah, yaitu: 

a. Bagaimanakah karakteristik persiapan pembelajaran berbasis life 

skill di BA Aisyiyah Jombor ? 
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b. Bagaimanakah karakteristik pelaksanaan pembelajaran berbasis life 

skill di BA Aisyiyah Jombor? 

c. Bagaimanakah karakteristik  evaluasi pembelajaran  berbasis life 

skill di BA Aisyiyah Jombor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk mendiskripsikan 

pengelolaan pembelajaran berbasis life skill di BA Aisyiyah Jombor. Dan 

tujuan khusus di penelitian ini adalah: 

a. Mendiskripsikan karakteristik persiapan pembelajaran berbasis life 

skill di BA Aisyiyah Jombor. 

b. Mendiskripsikan karakteristik pelaksanaan Pembelajaran berbasis 

life skill di BA Aisyiyah Jombor 

c. Mendiskripsikan kaakteristik evaluasi Pembelajaran berbasis life 

skill di BA Aisyiyah Jombor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan masukan dalam upaya pengembangan 

ilmu Pendidikan yang berkaitan dengan  pengelolaan pembelajaran 

berbasis lifeskill bagi  peserta didik. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), hasil 

penelitian ini merupakan sumber kajian bagi mahasiswa baik 

sebagai pengayaan maupun untuk penelitian. 

2.  Bagi Perpustakaan, hasil penelitian ini merupakan input untuk 

menambah koleksi khazanah kepustakaan. 

3.  Bagi BA Aisyiyah Jombor, hasil penelitian ini merupakan 

potret diri sebagai bahan refleksi untuk peningkatan kualitas 

pengelolaan pembelajaran berbasis life skill. 

4.  Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan pengalaman yang 

berharga untuk memperluas cakrawala pemikiran dan 

memperluas wawasan. 

5.  Bagi Masyarakat luas, hasil penelitian ini merupakan salah 

satu alternatif pengelolaan pembelajaran, yakni pengelolaan 

pembelajaran berbasis life skill diharapkan dapat menjadi 

salah satu alternatif dalam memecahkan problem pendidikan. 

 


