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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Jawaban atas kemajuan era yang sangat pesat telah menggiring 

pemerintah untuk benar-benar memberikan perhatian lebih pada dunia 

pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan pilar penting 

dalam penyambutan era global, pendidikan juga pencetak Sumber Daya 

Manusia (SDM). Persiapan SDM merupakan kunci utama untuk memetik 

kemenangan dalam persaingan era global. Berbagai macan inovasi, kebijakan 

dan perubahan di bidang pendidikan merupakan upaya-upaya pemerintah guna 

mencapai target peningkatan kualitas SDM. Kebijakan dan inovasi tersebut 

tertuang dalam undang-undang (UU) serta peraturan pemerintah (PP) yang 

berkenaan dengan pendidikan (Anwar, 2006; 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 

proses penyusunannya dilakukan oleh masing-masing tingkat satuan 

pendidikan dalam hal ini adalah sekolah dengan berpedoman pada panduan 
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yang disusun oleh BNSP namun harus tetap bersesuaian dengan kondisi, 

kebutuhan dan keadaan sosial dimana sekolah itu berada. 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, 2007
a
). 

Kecakapan hidup  (Life Skill) merupakan kemampuan dan keberanian 

untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, 

mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Dengan bekal life skills 

yang baik, diharapkan para lulusan mampu memecahkan problema kehidupan 

yang dihadapi, termasuk mencari atau menciptakan pekerjaan bagi mereka 

yang tidak melanjutkan pendidikannya. Untuk mewujudkan hal ini, perlu 

diterapkan prinsip pendidikan berbasis luas yang tidak hanya berorientasi pada 

bidang akademik atau vokasional semata, tetapi juga memberikan bekal 

learning how to learn sekaligus lerning how to unlearn, tidak hanya belajar 

teori, tetapi juga mempraktekkannya untuk memecahkan problema kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan hendaknya mengitegrasikan enam pilar yang diajukan 

oleh UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, 

learning to live together, learning to transform dan learning to throught life 

(Anonim, 2010
a
).  
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Madhu Singh (2003) menyatakan bahwasannya, life skills ditafsirkan 

dalam berbagai arti. UNICEF mendefinisikan life skills sebagai kumpulan  

kecakapan  psikososial dan kecakapan interpersonal yang benar-benar penting. 

WHO mendefinisikan life skills sebagai sebuah rancangan untuk memfasilitasi 

praktek kemampuan psikososial untuk beradaptasi dan bersikap positif 

sehingga seseorang dapat mengatasi dengan efektif tuntutan dan tantangan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada dasarnya life skills membantu peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan belajar, menghilangkan kebiasaan dan pola 

pikir yang tidak tepat, kesadaran dan mensyukuri potensi diri guna 

dikembangkan dan diamalkan, menumbuhkan sikap berani menghadapi 

problematika kehidupan dengan memecahkannya secara kreatif. Konsep life 

skills dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu: Kecakapan hidup generik 

(generik life skills/GLS) dan Kecakapan hidup spesifik (spesific life 

skills/SLS). Masing-masing kecakapan tersebut dapat dibagi menjadi sub-sub 

kecakapan. Kecakapan generik mencakup kecakapan personal (personal 

skills) dan kecakapan sosial (social skills). Kecakapan spesifik terdiri atas 

kecakapan akademik (academic skills) dan kecakapan vokasional (vocational 

skills) (Anonim, 2007
c
). 

Sebagaimana tercantum dalam PP No. 19 tahun 2005 Pasal 13 ayat (3) 

bahwasannya pendidikan kecakapan yang sebagaimana  dimaksud dalam ayat-

ayat sebelumnya dapat merupakan bagian dari kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran 
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kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran limu 

pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok 

mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan. Dengan demikian 

dalam setiap kelompok mata pelajaran hendaklah diintegrasikan aspek-aspek 

life skills pada setiap muatan pembahasannya (Anonim, 2007
a
). 

Setiap jenjang pendidikan memiliki tekanan yang berbeda dalam 

pengintegrasian life skills. Pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs 

difokuskan pada kecakapan generik, yang melingkupi kecakapan personal 

serta kecakapan sosial. Hal ini didasarkan bahwasannya kecakapan generik 

merupakan pondasi dari life skills yang diperlukan oleh peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada jenjang pendidikan SMA/MA ditekankan pada 

kecakapan akademik berupa kecakapan untuk berfikir rasional. Adapun pada 

jenjang SMK/MAK penekanannya adalah pada kecakapan vokasional yang 

lebih  berupa pada kecakapan motorik (Anwar, 2006). 

IPA tidak dapat diajarkan sebagai suatu materi pengetahuan, namun 

hendaknya lebih banyak disampaikan melalui pembelajaran siswa aktif. 

Pembelajaran aktif diharapkan membawa siswa belajar dan berlatih untuk 

memiliki dan menguasai konsep-konsep dasar sains secara tuntas (mastery 

learning). Tujuan pendidikan sains di SD dan SMP hendaknya lebih 

menekankan kepada pemilikan kecakapan proses atau kecakapan generik 

dibandingkan dengan penguasaan konsep, karena kecakapan generik 

merupakan prasyarat yang harus dimiliki siswa, agar siswa dapat mempelajari 

bidang studi lainnya sesuai dengan minatnya. Kecakapan generik yang 
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dimiliki siswa SD dan SMP berfungsi sebagai alat bagi siswa untuk menggali 

konsep-konsep keilmuan yang diminatinya pada jenjang pendidikan 

berikutnya serta merupakan pondasi bagi siswa untuk melakukan eksplorasi 

terhadap potensi yang dimilikinya. Selain penguasaan konsep dan kecakapan 

proses yang merupakan keterampilan ilmiah, siswa juga seharusnya 

memperoleh nilai religius, karena pada dasarnya IPA adalah bagaimana 

mempelajari ciptaan Allah swt. Rasa keingintahuan untuk mengamati 

fenomena alam, nilai kejujuran harus melekat pada diri seorang saintis 

(Hurriyati, 2010). 

Gunawan (2006), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa life skills 

mempersiapkan siswa SMK untuk siap menghadapi dunia kerja dan 

mengembangkan pendidikan yang realistis di mana bentuk pengintegrasiannya 

berupa kegiatan yang cenderung untuk memberikan prioritas dalam 

pembejaran praktek. 

Menurut Susilowati (2008), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

aplikasi life skills dapat berupa: aplikasi kecakapan personal berupa kegiatan 

yang dirancang untuk memecahkan masalah, misalnya kegiatan untuk mencari 

dan memproses informasi kemudian membuat keputusan. Aplikasi kecakapan 

sosial berupa penugasan secara berkelompok, pengorganisasian dan 

perancangan kegiatan secara barsama. Aplikasi kecakapan akademik berupa 

kegiatan untuk melakukan suatu analisis dan penarikan kesimpulan dalam 

pemecahan suatu masalah. Aplikasi kecakapan vokasional terutama untuk 

kecakapan vocasional dasar, meliputi: menyajikan gerakan dasar, penggunaan 
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alat; kemampuan menerapkan teknologi (teknologi serba guna), membaca 

sandi, sikap patuh dan produktif 

 Life skills merupakan salah satu inovasi pendidikan yang secara 

sengaja telah desain oleh pemerintah guna meningkatkan SDM Indonesia 

sebagai sebuah upaya menghadapi persaingan di era global. Sehubungan 

dengan belum ditemukannya penelitian mengenai aplikasi life skills untuk 

mata pelajaran IPA yang notabene mata pelajaran ini merupakan mata 

pelajaran yang cukup erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, maka 

penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pemahaman pendidik terhadap life skills dan bagaimana praktik 

pengintegrasian serta pengaplikasiannya dalam mata pelajaran yang pada 

hakekatnya berdampak terhadap tujuan yang hendaknya dicapai.  

Beradasarkan latar belakang tersebut,  maka penuliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”APLIKASI PENDIDIKAN 

KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILLS) PADA MATA PELAJARAN 

ILMU PENGETAHUAN ALAM  UNTUK KECAKAPAN GENERIK DI 

SMP AL-ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010”. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam penafsiran 

judul, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian ini  yaitu  guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam dan siswa di SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2009-

2010. 
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2. Subyek penelitian ini adalah Aplikasi life skills untuk kecakapan 

generik yang difokuskan pada kemampuan berkomunikasi baik secara 

lisan, tulisan maupun penggunaan teknologi komunikasi untuk materi-

materi yang termasuk dalam disiplin ilmu biologi. 

C.  Rumusan Masalah  

  Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan 

sebagai berikut:  

1. Seberapa besar pemahaman guru mengenai life skills? 

2. Bagaimana bentuk aplikasi pengintegrasian life skills untuk kecakapan 

generik oleh guru kepada siswa dalam pembelajaran IPA  di SMP Al-

Islam 1 Surakarta pada tahun pelajaran 2009/2010? 

D.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui seberapa besar pemahaman guru SMP Al-Islam 1 Surakarta 

mengenai konsep pendidikan kecakapan hidup. 

2. Mengetahui bentuk aplikasi penintegrasian life skills  pada mata 

pelajaran IPA yang ada SMP Al-Islam 1 Surakarta khususnya bentuk 

penerapannya  untuk kecakapan generik pada kecakapan berkomunikasi 

lisan, tulisan maupun penggunaan teknologi komunikasi. 

E.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan, yaitu: 
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1. Bagi guru, memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai pentingnya 

pendidikan kecakapan hidup yang merupakan sebuah langkah inovasi 

guna mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan di era 

global, dan evaluasi  atas pengaplikasiannya. 

2. Bagi peneliti, mengetahui lebih dalam baik secara teoritis maupun 

praktis tentang pendidikan kecakapan hidup dan realita aplikasinya di 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


