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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah  satu  tujuan  negara  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  

Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan. Pendidikan sangat diperlu-

kan dalam memajukan  kehidupan  bangsa. Undang-Undang Republik  Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal  1 ayat 1 

memuat arti pendidikan sebagai berikut : 

“Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  

mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  

peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi dirinya  untuk  

memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Lembaga pendidikan merupakan suatu jasa serta proses pelayanan untuk 

mentransfer pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik. Karena kemajuan bangsa 

dimasa sekarang dan masa mendatang sangat dipengaruhi oleh sektor pendidikan. 

Dengan adanya bantuan pendidikan, maka setiap individu akan dapat berkembang 

lebih baik. Lewat pendidikan pula semua orang mengharapkan supaya semua 

bakat dan kemampuan serta perilaku yang dimiliki bisa dikembangkan secara 

maksimal, salah satunya melalui pendidikan kecakapan hidup (life skill). 

Pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang 

secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam 

persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, 

sikap yang didalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang 

berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu 

menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan (Depdiknas, 2007:5). 
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Pendidikan kecakapan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan intra dan 

ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan 

karakteristik, bakat, dan minat peserta didik. 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, banyak sekali usaha-usaha yang 

dilakukan lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta dengan menerapkan 

system atau kurikulum yang dirasa pas untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah 

satu diantaranya ialah sistem full day school. Full day school sendiri merupakan 

istilah dari proses pembelajaran yang dilaksanakan secara penuh, aktifitas anak 

lebih banyak dilakukan di sekolah dari pada di rumah. Dapat dikatakan bahwa 

sistem pembelajaran full day school ialah sebuah sistem yang dilakukan secara 

sadar untuk mengatur adanya tindak belajar yang direncanakan, dilaksanakan, dan 

dievaluasi dengan cara yang menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa 

takut dan bosan walau mereka belajar seharian. (Setiyarini, 2014:7). Di mana 

dalam full day school proses pembelajarannya tidak hanya bersifat formal, tetapi 

juga banyak suasana yang bersifat informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa 

dan membutuhkan kreativitas dan inovasi bagi guru. 

Melalui penerapan full day school yang memberikan kesempatan belajar 

lebih lama di sekolah, guru diharapkan dapat mengoptimalkan kecerdasan dan 

kecakapan hidup siswa. Dengan adanya pendidikan kecakapan hidup untuk 

menyalurkan bakat peserta didik, dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

generasi muda untuk menjadi pribadi yang mandiri, kreatif serta memberi faedah 

untuk siap menjalani hidup serta menghadapi perannya dimasa yang akan datang. 

Salah satu paradigma baru untuk mencetak output yang memiliki 

keterampilan yaitu pendidikan kecakapan hidup (life skill). Pendidikan kecakapan 
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hidup memang bukan sesuatu yang baru. 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. 

Kecakapan hidup (life skill) merupakan modal yang perlu dimiliki setiap 

orang, baik itu orang bekerja, pelajar atau ibu rumah tangga, karena life skill 

merupakan kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, 

kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi untuk 

mengatasinya.” Setiap orang tentu mempunyai problem dalam kehidupan, baik itu 

masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan masalah lainnya. Dengan 

memiliki kecakapan hidup yang memadai, segala masalah kehidupan akan dapat 

dihadapi dan diatasi dengan baik. 

Pendidikan life skill mengorientasikan siswa untuk memiliki kemam-

puan dan modal dasar agar dapat hidup mandiri dan survive di lingkungannya. 

Pendidikan life skill diperlukan dan mendesak untuk diterapkan di Indonesia 

karena muatan kurikulum di Indonesia cenderung memperkuat kemampuan 

teoritis-akademik (academic skill). Berbagai kebutuhan dan persoalan empirik 

lingkungan tempat siswa tumbuh kurang diperhatikan. Hal ini menyebabkan siswa 

kurang mampu mengaplikasikan kemampuan belajarnya dengan kebutuhan dunia 

kerja dan persoalan yang terjadi dalam masyarakatnya. 
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Sekolah diharapkan bisa menghasilkan output (manusia) yang mem-

punyai kecakapan hidup (life skill). Menurut Prabowo (2010:199) Kecakapan 

hidup merupakan satu unsur penting dalam pendidikan yang harus dikuasai oleh 

siswa dalam jenjang pendidikan apapun. Secara umum pendidikan berorientasi 

pada kecakapan hidup bertujuan untuk memfungsikan pendidikan sesuai dengan 

fitrahnya, yaitu mengembangkan  potensi  peserta  didik  untuk  menghadapi  

perannya  di masa datang. 

Sejalan dengan tujuan pendidikan untuk menciptakan peserta didik yang 

memiliki keterampilan dan pendidikan bermutu/berkualitas. Pendidikan berbasis 

life skill (kecakapan hidup) memang perlu dikenalkan kepada peserta didik sejak 

jenjang sekolah dasar supaya peserta didik mampu mengembangkan potensi diri 

dengan lembaga sekolah sebagai fasilitator untuk usaha mengembangkan 

kemampuan yang mereka miliki. Pada kenyataanya pendidikan life skill ini belum 

merata dikenalkan kepada peserta didik melalui mata pelajaran wajib, hanya mata 

pelajaran muatan lokal saja yang sudah diselipkan, karena pendidikan berbasis life 

skill bukan merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri melainkan hanya 

muatan saja yang di selipkan di mata pelajaran, maka sulit di implementasikan.  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 Januari 

2016 melalui wawancara kepada Ibu SS selaku guru kelas II-A di SD 

Muhammadiyah 1 Babat Lamongan menyatakan bahwa SD Muhammadiyah 1 

Babat Lamongan merupakan sekolah full day. Pelaksanaan pembelajaran program 

full day school di SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan, diatur langsung oleh 

pihak kepala sekolah beserta staf pengajarnya yang di setujui oleh majelis 

DIKDASMEN Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat dan bertanggung jawab 
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penuh dalam penerapan full day school, dengan harapan pendidikan tidak hanya 

meningkatkan daya pikir, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan menanamkan 

kecakapan hidup sesuai dengan bakat dan daya perkembangan peserta didik.  

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 Januari 

2016 menyatakan bahwa pembelajaran full day school tidak hanya dilakukan di 

dalam kelas tetapi juga di luar kelas seperti out bond, mengunjungi tempat-tempat 

industri, dan mengunjungi tempat tertentu untuk membekali siswa keterampilan 

hidup untuk terjun di masyarakat. SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan telah 

meraih banyak prestasi. Salah satu prestasi siswa yang merupakan yang masuk 

dalam jenis kecakapan akademik seperti ekstrakurikuler robotik, salah satu dari 

kelompok atau tim robotik SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan telah 

menjuarai lomba robotik tingkat internasional di Malaysia. 

SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan merupakan sekolah yang 

menjadi pilot project atau sekolah percontohan dalam mensosialisasikan dan 

menerapkan kurikulum 2013. Sekolah ini letaknya sangat strategis karena terletak 

di pusat kecamatan, SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan merupakan sekolah 

yang berorientasi memadukan pendidikan umum dan agama. Siswa dibekali 

pendidikan akhlak dan kecakapan hidup, sehingga relevan dengan topik penelitian 

peneliti mengenai implementasi pendidikan kecakapan hidup berbasis full day 

school. Berdasarkan dari permasalahan diatas dan melihat kenyataan kecakapan 

hidup siswa yang kurang terimplementasi selama ini, untuk itu penelitian ini oleh 

penulis diberi judul “Implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) 

Berbasis Full Day School di SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana implementasi pendidikan kecakapan hidup (life skill) berbasis 

full day school di SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan ? 

2. Kendala apa saja yang menghambat pengimplementasian pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) berbasis full day school di SD 

Muhammadiyah 1 Babat Lamongan ? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam imple-

mentasi pendidikan kecakapan hidup (life skill) berbasis full day school 

di SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi pendidikan kecakapan hidup (life skill) 

berbasis full day school di SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan. 

2. Mendeskripsikan kendala apa saja yang menghambat pengimple-

mentasian pendidikan kecakapan hidup (life skill) berbasis full day school 

di SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan. 

3. Mendeskripsikan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan 

dalam pengimplementasian pendidikan kecakapan hidup (life skill) 

berbasis full day school di SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di 

bidang kecakapan hidup di sekolah full day, yang berkaitan dengan implementasi 

pendidikan kecakapan hidup (life skill) siswa di full day shcool SD 

Muhammadiyah 1 Babat Lamongan. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi berkaitan dengan kemampuan siswa 

dalam menumbuhkan kemandirian siswa. Untuk mengembangkan wawasan dan 

pengetahuan keilmuan penulis tentang pendidikan kecakapan hidup berbasis full 

day school. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang dapat 

menambah khasanah pustaka dunia pendidikan. 

2. Secara Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pembimbing yang dalam hal ini ialah guru mengenai implementasi pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) di full day school. Sebagai bahan evaluasi bagi 

sekolah atau lembaga pendidikan dalam pelaksanaan dan pengimplementasian 

pendidikan kecakapan hidup (life skill) untuk meningkatkan kemandirian dan 

kreatifitas siswa di full day school SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian, penulis mengambil batasan yang mengacu 

pada implementasi pendidikan kecakapan hidup berbasis full day school di pada 

kelas bawah (kelas II-A) dan kelas atas (kelas V-A) SD Muhammadiyah 1 Babat 

Lamongan. maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:   
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1. Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan meliputi :  

Ruang lingkup penelitian ini mengacu pada implementasi pendidikan 

kecakapan hidup berbasis full day school di pada kelas bawah (kelas II-A) dan 

kelas atas (kelas V-A). maka penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

a. Penerapan pendidikan kecakapan hidup berbasis full day school di SD 

Muhammadiyah 1 Babat Lamongan. 

b. Bentuk pendidikan kecakapan hidup berbasis full day school di SD 

Muhammadiyah 1 Babat Lamongan. 

c. Tujuan implementasi pendidikan kecakapan hidup di SD Muhammadiyah 

1 Babat Lamongan. 

d. Respon guru dan siswa terhadap pengimplementasian pendidikan 

kecakapan hidup berbasis full day school di SD Muhammadiyah 1 Babat. 

e. Hambatan-hambatan dalam pengimplementasian pendidikan kecakapan 

hidup berbasis full day school di SD Muhammadiyah 1 Babat Lamongan.   

f. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pada implementasi 

pendidikan kecakapan hidup berbasis full day school di SD 

Muhammadiyah 1 Babat Lamongan. 

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan kecakapan 

hidup berbasis full day school :  

a. Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 

b. Meningkatkan kinerja guru dalam memberikan pendidikan kecakapan 

hidup kepada siswa. 

c. Pengelolaan dana pendidikan dan peningkatkan sarana dan prasarana 

penunjang pengimplementasian pendidikan kecakapan hidup. 
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F. Definisi Istilah 

1. Implementasi 

Implementasi adalah aktifitas atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang 

telah dirumuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai 

dengan aturan-aturan yang ditetapkan sebelumnya, untuk mencapai tujuan dan 

hasil yang diharapkan. 

2. Pendidikan Kecakapan Hidup  

Pendidikan kecakapan hidup dapat dipahami sebagai usaha untuk 

membantu dan membimbing potensi peserta didik untuk mencapai sejumlah 

kompetensi, baik berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai, yang 

bertujuan untuk membekali peserta didik terhadap kemampuan memecahkan 

permasalahan hidup, menjalani kehidupan secara mandiri, serta proaktif dalam 

mengatasi masalah yang sedang dihadapi 

3. Full Day School 

Full day school merupakan suatu inovasi baru dalam sistem pendidikan 

yang menerapkan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar sehari penuh 

dengan memadukan dengan menambah jam pelajaran untuk pendalaman materi 

pelajaran serta pengembangan diri dan kreatifitas pada peserta didik.  

 


