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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan ini berisikan tentang ide dan gagasan yang akan 

dipaparkan dengan tulisan dan dibagi menjadi sub bagian 1) latar belakang 

permasalahan, yakni menjelaskan rasionalisasi atau justifikasi penelitian dilihat 

dari latar belakang pemilihan permasalahan yang diteliti, 2) fokus penelitian, 

menjelaskan inti/batasan penelitian yang akan dibahas dan dirumuskan dengan 

menggunakan kalimat  pernyataan yang lugas dan jelas, 3) rumusan masalah 

menjelaskan permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian  dan 

dirumuskan dengan  menggunakan kalimat  pertanyaan yang lugas dan jelas, 4) 

tujuan penelitian, yakni menyatakan target penelitian yang akan dicapai dan 

dirumuskan sesuai banyaknya rumusan masalah penelitian, 5) manfaat penelitian, 

yakni menjelaskan manfaat hasil penelitian baik yang bersifat teoritis maupun 

praktis, dan 6) Penegasan istilah, yakni menjelaskan tentang definisi operasional 

dalam penelitian,  

 

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian. 

Pendidikan pada dasarnya proses pengembangan diri dan  proses 

kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh dalam berbagai bidang 

kehidupan sesuai dengan keberadaan manusia (Jalaludin, 2005:147).  Dalam 

arti yang luas menurut Syamsudin (2002:22), pendidikan  dapat mencakup 

seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengang 
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lingkungannya, baik secara formal, nonformal maupun informal dalam 

rangka mewujudkan dirinya sesuai dengan tahapan tugas perkembangannya 

secara optimal, sehingga ia mencapai suatu taraf kedewasaan tertentu. 

Dengan pendidikan, manusia dapat mencapai kualitas diri dan aktualisasi 

diri sesuai esensi dan eksistensinuya sebagai manusia.  

Proses pendidikan tidak hanya mempersiapkan anak didik untuk 

mampu hidup dimasyarakat kini, tetapi mereka juga harus disiapkan untuk 

hidup di masyarakat yang akan datang yang semakin lama semakin sulit 

dipridiksi. Kesulitan mempridiksi karakteistik masyarakat yang akan datang 

disebabkan oleh kenyataan bahwa di era global ini perkembangan 

masyarakat tidak linier lagi. Perkembangan masyarakat penuh dengan 

lomnpatan-lompatan dan percepatan-percepatan dalam berbagai aspek 

kehidupan seiring dengan perkembangan IPTEK. Keberthasilan kita masa 

lalu belum tentu memiliki validitas untuk menangani dan menyelesaikan 

persoalan-persoalan kehidupan dan khususnya pendidikan masa kini dan 

masa yang akan datang. 

Dalam era global sekarang ini, manusia seolah-olah telah menjadi 

satu komunitas yang saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Menurut 

Raharjo (2010:42), terdapat beberapa konskuensi yang harus kita terima 

sebagai bagian dari masyarakat global ini: 1) persaingan antar Negara dan 

organisasi dalam merebut pasar (dalam berbagai aspeknya) semakin tajam; 

2) usaha untuk menghasilkan kinerja dan kualitas produk jasa yang 

berkualitas menjadi semakin tinggi; 3) tuntutan yang tinggi dari berbagai 

macam organisasi terhadap SDM yang berkualitas; 4) terkait dengan poin 
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ketiga, setiap organisasi dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM-nya 

melalui berbagai program pengembangan. 

Peran sekolah sebagai salah satu organisasi atau institusi publik yang 

berkenaan dengan masalah pendidikan, harus mampu memberdayakan 

masyarakat secara luas. Dengan sistem pendidikannya, pendidikan harus 

dikonseptualisasikan sebagai suatu usaha dan proses untuk pemberdayan 

masyarakat, khususnya peserta didik. Dan ini harus disadari dan diusahakan 

secara kolektif, yang perlu dilakukan oleh individu sendiri yang sedang 

belajar, keluarga dan masyarakat serta pemerintah dalam rangka melakukan 

investasi masa depan individu dan bangsa. Pendidikan nasional dengan 

demikian harus mampu menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat 

umumnya dan peserta didik khususnya, agar memiliki sikap hidup yang 

toleran, saling mempercayai, sehingga pada akhirnya masyarakat kita 

memiliki kecakapan untuk hidup dalam berbagai bentuk pluralitas 

kehidupan. 

Dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan 

bahwa siswa adalah individu atau peserta didik yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu, agar kelak menjadi orang 

dan anggota masyarakat serta warga Negara yang baik sesuai dengan tujuan 

pendidikan Nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional 

bab 2 pasal 3, bahwa; Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Dirjen. Pendis. Depag RI, 2006:8). 

Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan seperti yang dicita-citakan 

dalam Undang-Undang tersebut, maka setiap sekolah harus 

menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang telah diprogramkan. 

Program pendidikan  dapat terselenggara dengan baik dan akan berhasil 

dengan sukses apabila program tersebut diimplementasikan sesuai dengan 

perencanaan strategis yang telah ditetapkan, seperti perencanaan 

pembiayaan, SDM, waktu, sarana dan prasarana, kurikulum dan sebagainya. 

Tanpa adanya perencanaan strategi yang baik dalam penyelenggaraan 

program pendidikan, maka kegiatan pendidikan tidak akan dapat berhasil 

dan sukses mencapai mutu dengan baik serta mencapai tujuan atau 

kualifikasi yang dicita-citakan atau sesuai visi dan misi sekolah tersebut 

maupun cita-cita masyarakat secara luas. Dan sebaliknya, perencanaan 

sebagus apapun tanpa implementasi sama saja dengan bohong. 

Terkait dengan mutu pendidikan, mutu pendidikan harus diupayakan 

untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. 

Menurut Sagala (2010:170), peningkatan mutu pendidikan dapat diperoleh 

melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi 

pada akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus 

ditempuh mancapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan 

zaman, dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada 

ketrampilan hidup (life skill) yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan 
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yang berlandasan luas, nyata dan bermakna, khususnya dalam kehidupan 

siswa sehari-hari. Hal ini berarti, indikator sekolah bermutu itu tidak hanya 

ditentukan oleh nilai akhir ujian sekolah bagi siswa atau peserta didik yang 

menamatkan sekolahnya pada suatu jenjang dan jenis tertentu, tetapi juga 

ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti performen SDM disekolah itu 

dan implementasi program-program kegiatan pendidikan baik program intra 

kurikuler maupun ekstra kurikulernya.  

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sagala (2010), bahwa sekolah yang 

berhasil mencapai mutu itu indikatornya adalah tidak hanya ditentukan oleh 

tingginya nilai ujian akhir bagi peserta didik yang menamatkan sekolahnya 

pada suatu jenjang dan jenis sekolah tertentu, tetapi juga ditentukan oleh 

bagaimana kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan, bagaimana kompetensi 

guru dan tenaga kependidikan disekolah tersebut ditingkatkan, bagaimana 

fasilitas dan perlengkapan pembelajaran disediakan  apakah cukup dan layak 

pakai, termasuk pula apakah sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan 

ekstra kurikuler dengan baik. Dan dari indikator keberhasilan ini akan 

berdampak luas pada beberapa aspek, salah satunya adalah output sekolah 

penekanannya kepada lulusan yang mandiri , bisa memenuhi syarat 

pekerjaan (qualified) yang sehat jasmani rohani, berakhlak mulia, baik, 

ramah, sopan, benar, jujur, taqwa, disiplin serta kreatif-aktif-inovatif, saling 

mengingatkan, menghormati, mengasihi dan saling menyayangi. Dengan 

kata lain lulusan atau output sekolah itu memiliki kecakapan hidup secara 

holistik, sehingga berani menghadapi problema  hidup dengan wajar, tanpa 

tertekan dan secara proaktif mampu mengatasinya. 
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Dari uraian di atas, pelaksanaan program  pendidikan kecakapan 

hidup (life skill) yang dikemas dalam kegiatan ekstra kurikuler, merupakan 

salah satu faktor pendukung tercapainya peningkatan mutu di suatu sekolah, 

yakni menghasilkan lulusan / output sekolah yang memiliki keberanian 

dalam menghadapi problema  hidup dengan wajar, tanpa tertekan dan secara 

proaktif mampu mengatasinya. Bahkan bagi sekolah yang memahami 

maksud dan tujuan diselenggarakannya pendidikan kecakapan hidup (life 

skill) tersebut, pelaksanaan program kegiatan ekstra kurikuler sebagai salah 

satu bentuk pelaksanaan program  pendidikan kecakapan hidup (life skill), 

bisa juga dijadikan sebagai program unggulan di suatu sekolah dalam 

percaturan persaingan mutu baik di tingkat regional, nasional maupn 

internasional.  

Pengaruh program pendidikan kecakapan hidup (life skill) terhadap 

peningkatan mutu sekolah, dapat ditunjukkan secara empiris dilapangan. 

Sebagai salah satu contoh, misalnya Drum Band MIN Mandaranrejo 

Pasuruhan dapat mengubah imej kenakalan anak “lorban” (MPA 292, 

Januari 2011). Dijelaskan dalam artikel tersebut oleh Asy’ari sebagai kepala 

sekolah MIN Mandaranrejo Pasuruan, untuk mengubah imej masyarakat 

bahwa madrasah itu adalah sekolah yang tidak bermutu dan dipandang 

sebelah mata oleh masyarakat karena mayoritas lulusannya tidak berkualitas, 

tidak bisa diterima di SMP Negeri serta siswanya nakal-nakal yang 

mayoritas berasal dari utara rel kereta api (lorban), maka perlu inovasi 

program pendidikan baik intra maupuin ekstra kurikuler. Untuk menumbuh-

kembangkan minat dan bakat siswa baik secara jasmani dan rohani sehingga 



 7

tahan fisik, pukulan dan mental tidak cukup hanya kegiatan intra kurikuler 

yang ada dalam pembelajaran dikelas saja, tetapi perlu kegiatan ekstra 

kurikuler. Kemudian disiapkanlah berbagai macam kegiatan ekstra 

kurikuler, seperti drum band, samroh, kaligrafi, pramuka, tari, catur, qiro’ah, 

cipta karya hingga puisi. Setiap siswa harus mengikuti salah satu kegiatan 

ekstra tersebut, karena terbukti kegiatan ini dapat mendongkrak kecerdasan 

siswa. Kegiatan ekstra kurikuler dapat menyeimbangkan kinerja otak kanan 

dan kiri. Dari hasil evaluasi prestasi oleh sekolah sendiri dan penelitian  oleh 

pihak luar, telah terbukti siswa yang memiliki nilai bagus adalah siswa yang 

aktif mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan memiliki skill / ketrampilan 

khusus.  

Dari berbagai jenis ekstra kurikuler yang ada, Drum Band menjadi 

icon MIN Mandaranrejo Pasuruhan. Dengan Drum Band sekolah ini menjadi 

berprestasi/unggul, tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, siswa 

bertambah banyak dan santun serta lebih berakhlakul karimah,  bahkan 

secara regional dan nasional sering meraih juara dan yang membanggakan 

mereka diundang tampil untuk upacara Surya Senja (penurunan bendera) di 

gedung  Grahadi Surabaya pada tanggal 17 Maret 2011 mendatang.  

Ironisnya, tidak semua lembaga pendidikan menyelenggarakan  

pendidikan kecakapan hidup (life skill)  dalam bentuk program kegiatan 

ekstra kurikuler dengan baik. Padahal untuk pengembangan diri dan/atau 

kecakapan hidup peserta didik baik secara fisik maupun psikologis, tidak 

cukup hanya pembelajaran di kelas melalui mata pelajaran yang ada, tetapi 

perlu wahana lain yaitu kegiatan ekstra kurikuler yang bisa diikuti oleh 
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peserta didik diluar jam pelajaran sesuai dengan bakat dan minat masing-

masing. 

Pendidikan sampai saat ini masih tetap menjadi permasalahan yang 

sangat kompleks apalagi bila dikaitkan dengan kondisi pendidikan 

diberbagai lembaga yang berlangsung dewasa ini di Indonesia. 

Permasalahan tersebut yaitu rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang 

dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Secara kualitas atau mutu  lulusan pendidikan atau output yang 

diharapkan tidak sekedar memiliki nilai ujian akhir yang tinggi, tetapi lebih 

dari itu nilai-nilai normative dan moralitas yang menjadi dasar kehidupan 

dalam prilaku sehari-hari bagi siswa juga harus dimilikinya, seperti nilai-

nilai kedisiplinan, kejujuran, kesatuan, persatuan, rasa mencintai, 

menghormati, menghargai, tanggungjawab, kerjasama, toleransi dan lain-

lain. Dan bila kita amati atau kita rasakan pembentukan nilai-nilai tersebut  

masih dan sering tertinggal/diabaikan dari proses pendidikan kita, sehingga 

perkembangan moralitas generasi muda bangsa kita, sebagai salah satu hasil 

dari program pendidikan kita sangat mengenaskan. 

 Akhir-akhir ini, moralitas dan prilaku remaja-remaja kita yang 

tercermin dalam pola kehidupan sehari-hari telah menjadi sorotan media 

massa. Sebab berdasarkan  data empiris kesimpulan data dari BKKBN 

(Badan Koordinasi Keluarga Berencana) yang di sampaikan oleh  Humphry, 

bahwa 50%  lebih remaja putri Indonesia telah kehilangan virginitasnya. 

Sungguh mencengangkan. Dalam data itu di deskripsikan, bahwa hamper 

512% remaja di Jabotabek telah melakukan hubungan suami istri pra nikah. 
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Sedangkan di Surabaya mencapai 47%, di Bandung menunjukkan angka 

54%, dan di Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan kota pelajar, tingkat 

keperawanan remaja mencapai 37%.  Bahkan hanya 37,3% rata-rata remaja 

putri di seluruh wilayah Indonesia yang masih perawan (MPA  292 Januari 

2011). 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Murphrey,  hasil survey dari 

Komnas Perlindungan Anak, di 33 propinsi selama medium januari s/d juni 

2008 yang silam, dapat disimpulkan bahwa 97% remaja SMP/SMA pernah 

menonton film porno, bahkan 93,7% dari mereka sudah pernah melakukan 

aktivitas seksual seperti ciuman, merabah-rabah alat kelamin dan oral seks 

melalui mulut. Akibatnya 21% Dari populasi remaja itu pernah melakukan 

aborsi. Hal ini masih diperparah lagi dengan ditemukannya data, bahwa dari 

3,2 juta jiwa pengguna narkoba, 78%-nya adalah berusia remaja. Di sisi lain 

jumlah penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Berdasarkan data dari Kemenkes per akhir juni 2010 kemarin, terdapat 

21.770 kasus AIDS dan 47,157 kasus HIV positif dengan persentase 

pengidap pada usia 20 -29 tahun sebesar 48,1% dan usia 30 -39 tahun 

sebanyak 30,9% (MPA  292 Januari 2011). 

Inilah data yang menunjukkan, bahwa prilaku remaja kita sebagai 

generasi penerus bangsa sudah sangat menghkawatirkan dan semakin marak. 

Kehidupannya semakin tidak bermakna. Sebenarnya kebermaknaan dalam 

kehidupan yang dirasakan oleh individu sangat berkaitan erat dengan 

kecakapan hidup (life skill) yang dimilikinya. Individu yang memiliki 

kecakapan hidup secara holistik, salah satu indikatornya adalah individu 
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tersebut mampu mengarahkan konsep dirinya secara positif pula, sehingga 

mampu berfikir seecara kritis, rasional dan eksis / aktual di masyarakat serta 

mampu memecahkan masalah-masalah hidup dengan wajar. Ia tidak terjebak 

pada hal-hal yang merugikan diri dan masyarakat disekitarnya.  Tentunya ini 

juga menjadi permasalahan besar bagi pendidikan kita. Bisa dikatakan juga 

inilah hasil pendidikan kita yang mengagung-agungkan atau menonjolkan 

aktivitas pembelajaran ke ranah kognitif dan mengabaikan ranah 

psikomotorik dan afektif yang sangat penting bagi siswa dalam menjalani 

kehidupan agar lebih bermakna.   

Sedikit atau banyak pendidikan  punya andil adanya masalah tersebut 

dan harus bertanggung jawab dan ikut serta mencarikan solusi dan upaya-

upaya yang setrategis melalui kebijakan yang ditetapkan, agar mutu 

pendidikan kita berkualitas. Karena pada dasarnya pendidikan adalah proses 

pembudayaan, proses perubahan, proses segala aktivitas kehidupan setiap 

individu dalam mencapai kualitas diri, dan akhirnya individu tersebut dapat 

mencapai aktualisasi diri serta mampu eksis di keluarga, masyarakat, dan 

negaranya. Ini mustahil bisa diwujudkan bila peserta didik tidak memiliki 

kesiapan mental-spiritual dan memiliki semangat yang tinggi untuk selalu 

maju, berusaha untuk tetap berada dalam jalan yang benar. Untuk itu semua, 

menguasai dan memiliki  kecakapan hidup (life skill) sejak dini oleh peserta 

didik menjadi suatu keharusan, dan harus diupayakan baik melalui 

pendidikan formal, non formal, dan in formal serta harus diupayakan paling 

tidak mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas. 
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Sebenarnya segala upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

tersebut terus dilakukan, mulai dari meningkatkan kualitas guru melalui 

pelatihan-pelatihan, kurikulum selalu mengalami penyempurnaan secara 

periodik, sarana dan prasarana terus dilakukan perbaikan, sampai dengan 

peningkatan mutu manajemen sekolah dan peningkatan kesejahteraan 

melalui sertifikasi.  Namun dari semua usaha yang telah dilakukan, mutu 

pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.  

Menyadari hal di atas, dirasakan perlunya  implementasi program 

pendidikan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

secara keseluruhan, khususnya kualitas sekolah atau satuan pendidikan 

dilihat dari output (lulusan sekolah) yang tidak hanya memiliki kecakapan 

intelektual tinggi, tetapi secara holistik memiliki kecakapan hidup yang luas; 

yakni  implementasi  pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang bisa 

dilaksanakan dalam bentuk pendidikan intra kurikuler maupun ekstra 

kurikuler.  

Dari hasil penelitian terdahulu, menunjukkan beberapa sekolah telah 

berusaha untuk mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup (life 

skill) ini. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Mirah Saribanon 

pada tahun 2008 mengenai ”Program pendidikan kecakapan hidup (life skill) 

sebagai upaya perluasan bagi peserta didik”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan; program pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang 

dimaksudkan untuk memberikan pilihan yang lebih luas pada peserta didik 

dalam mengembangkan potensi dirinya, ternyata sulit diimplementasikan, 

karena terbatasnya usaha sekolah dan komite, kurangnya stimulasi 
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pemerintah terhadap pihak-pihak yang terkait. Dan juga penelitian yang 

dilakukan oleh Suwono pada tahun 2008 mengenai ”Implementasi 

pendidikan kecakapan hidup (life skill) dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) (Studi kasus di SDN Kampungdalem I Tulungagung)”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan: bahwa program pendidikan kecakapan 

hidup (life skill) di SDN Kampungdalem I terlaksana dengan baik. Ada dua 

jenis pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang diimplementasikannya, 

yaitu Pendidikan Tehnologi Dasar (PTD) dan Pendidikan Lingkungan Hidup 

(PLH). Bahkan dua jenis pendidikan kecakapan hidup (life skill) tersebut 

akhirnya dalam struktur kurikulum tingkat SD/MI dijadikan muatan lokal 

untuk daerah Tulungaung. Dan meskipun pendidikan kecakapan hidup (life 

skill) bisa terlaksana dengan baik, hambatanpun tetap ada, seperti ; belum 

semua guru memiliki berkualifikasi sarjana, tenaga kependidikan rata-rata 

masih berstatus tidak tetap, dan kebijakan pemerintah yang terkadang tidak 

sesuai dengan kondisi riel disekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, tentang penyelenggaraan  pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) yang telah diterapkan oleh beberapa lembaga 

atau satuan pendidikan tersebut, masing-masing lembaga memiliki kebijakan 

dan kemampuan dalam menerapkan pendidikan kecakapan hidup (life skill), 

memiliki keunikan dan kecenderungan yang berbeda yang disesuaikan 

dengan kondisi setiap lembaga masing-masing.  

Dengan menyadari akan pentingnya implementasi pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) yang baik (efektif dan efisien) dalam  proses 

pendidikan bagi peserta didik, maka penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian dengan masalah; ”Implementasi Kebijakan Pendidikan Kecakapan 

Hidup (life skill) di SMP Jawahirul Hikmah Besuki Tulungagung”. Dengan 

alasan bahwa implementasi pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang 

bisa dilaksanakan dalam bentuk pendidikan intra kurikuler maupun ekstra 

kurikuler dengan baik,  juga turut menentukan mutu/kualitas lulusan dari 

suatu satuan pendidikan. Maka suatu satuan pendidikan atau lembaga 

pendidikan harus dapat mengembangkan dan merencanakan, serta 

mengimplementasikan program-program pendidikan, khususnya pendidikan 

pendidikan kecakapan hidup (life skill).  Pendidikan kecakapan hidup (life 

skill) tersebut, bisa dilaksanakan dalam bentuk pendidikan intra kurikuler 

maupun ekstra kurikuler yang di pandang unik (sesuai kebutuhan sekolah) 

dan banyak bermanfaat  bagi sekolah umumnya dan bagi peserta didik 

khususnya dalam kehidupan peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman. 

Alasan penulis mengambil lokasi di SMP  Jawahirul Hikmah Besuki 

Tulungagung sebagai tempat penelitian ini, meskipun  lokasi  lembaga sekolah 

tersebut berada di daerah yang jauh dari keramaian, akan tetapi siswa-

siswanya sangat antusias dalam mengikuti program-program pendidikan yang 

diselenggarakan di pondok Jawahirul Hikmah Besuki Tulungagung, baik  

program pendidikan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.  

Penyelenggaraan program-program pendidikan ini, secara akademik maupun 

non akademik sering memperoleh penghargaan baik di tingkat daerah, 

wilayah / regional, nasional dan bahkan internasional. Uniknya lagi, meskipun 

jauh dari keramaian dan sarana prasarana kurang memadai Badan Akreditasi 

Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) pada tanggal 30 Oktober 2010, 
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dengan no.Dp.008081 menetapkan bahwa SMP Jawahirul Hikmah yang 

bernomor NSS/NIS/NSM: 202051614106, dengan alamat di Dsn. Tumpuk 

RT:06RW:01, Ds. Besuki, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, telah dapat 

memperoleh akreditasi dengan peringkat  A (96) dari akumulasi delapan 

standart pendidikan yang ditetapkan (Sertifikat terlampir). 

 

1.2. Fokus Penelitian. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diarahkan   

pada: 

1.2.1 Perencanaan program pendidikan kecakapan hidup (life skill) di SMP 

Jawahirul Hikmah Besuki Tulungagung yang telah ditetapkan. 

1.2.2 Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (life skill) di SMP Jawahirul 

Hikmah Besuki Tulungagung 

1.2.3 Faktor pendukung dalam  pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (life 

skill) di SMP Jawahirul Hikmah Besuki Tulungagung 

1.2.4 Faktor yang penghambat dalam implementasi pendidikan kecakapan 

hidup (life skill) di SMP Jawahirul Hikmah Besuki Tulungagung 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus pepelitian yang ditetapkan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

    1.3.1 Bagaimana perencanaan  program pendidikan kecakapan hidup (life skill) 

di SMP Jawahirul Hikmah Besuki Tulungagung? 

    1.3.2 Bagaimana Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (life skill) di SMP 

Jawahirul Hikmah Besuki Tulungagung? 

    1.3.3 Faktor apa saja yang mendukung dalam implementasi pendidikan 

kecakapan hidup (life skill)  di SMP Jawahirul Hikmah Besuki 

Tulungagung? 

    1.3.4.Faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) di SMP Jawahirul Hikmah Besuki 

Tulungagung. 

 

1.4  Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah,  penelitian ini bertujuan: 

1.4.1 Untuk mendiskripsikan tentang perencanaan  program pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) di SMP Jawahirul Hikmah Besuki 

Tulungagung. 
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1.4.2  Untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup 

(life skill) di SMP Jawahirul Hikmah Besuki Tulungagung. 

1.4.3 Untuk mendiskripsikan tentang faktor pendukung dalam implementasi 

pendidikan kecakapan hidup (life skill) di SMP Jawahirul Hikmah Besuki 

Tulungagung. 

1.4.4 Untuk mendiskripsikan tentang  faktor penghambat dalam pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) di SMP Jawahirul Hikmah Besuki 

Tulungagung. 

 

1.5  Manfaat Penelitian. 

Diharapkan hasil penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis 

dapat direkomendasikan kepada lembaga tempat penelitian, lembaga 

pendidikan lain dalam meningkatkan persaingan mutu/kualitasb sekolah 

dengan mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup  (life skill) 

sesuai situasi dan kondisi kebutuhan masing-masing, dan direkomendasikan 

kepada pemerintah baik ditingkat  daerah, wilayah, dan di tingkat 

pusat/nasional agar lebih bijaksana dalam merumuskan dan menindaklanjuti 

kebijakan-kebijakannya, terutama yang terkait dengan implementasi 

pendidikan kecakapan hidup (life skill). 

1.6 Penegasan Istilah  

Agar lebih mudah dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami 

konsep pada penelitian yang berjudul; ”Implementasi Kebijakan pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) di SMP Jawahirul Hikmah Besuki Tulungagung”, 
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maka perlu dijelaskan penegasan istilah secara konseptual dan secara 

operasionalnya. Secara konseptual; 

• Implementasi adalah penerapan dari suatu kebijakan yang telah 

dirumuskan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan 

sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya ((Raharjdo, 2010). 

• Kebijakan; adalah  seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-

program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, 

serta undang-undang atau peraturan-peraturan (Raharjdo, 2010) 

• pendidikan kecakapan hidup (life skill); adalah pendidikan yang 

memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual, dan kecakapan 

vokasional untuk bekerja dan / atau usaha mandiri (Depag RI; 2005). 

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas, secara 

operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan penerapan / 

penyelenggaraan  program-pragram  pendidikan kecakapan hidup (life skill) 

dari sisi perencanaan/persiapan, pelaksanaan, dan  faktor  pendukung serta 

faktor penghambat program-program pendidikan kecakapan hidup (life skill) 

yang diselenggarakan di SMP Jawahirul Hikmah Besuki Tulungagung. 

Adapun yang dimaksud dengan faktor pendukung disini adalah, hal-hal yang 

dapat memperlancar pelaksanaan pendidikan kecakapan hidud (life skill). 

Sedangkan yang dimaksud dengan factor penghambat adalah hal-hal yang 

dapat mengurangi kelancaran dalam pelaksanaan pendidikan kecakapan hidud 

(life skill). 

 


