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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu ujung tombak dari kemajuan suatu negara terletak pada sumber 

daya manusia (SDM) yang berada dalam negara tersebut. Salah satu upaya dalam 

membentuk SDM yang berkualitas ialah dengan memberikan pendidikan yang 

layak bagi seluruh warga negara, melalui lembaga-lembaga pendidikan. 

Pendidikan yang layak yaitu pendidikan yang dapat mengembangkan potensi 

siswanya serta mencetak siswanya menjadi seorang yang memiliki SDM 

berkualitas. Salah satu jalur untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah 

melalui lembaga formal yaitu lembaga pendidikan (sekolah). 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.  

Untuk menciptakan sekolah dengan suasana pembelajaran yang demokratis 

serta menyenangkan, dibutuhkan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem 

pendidikan. Perubahan tersebut berkaitan dengan kurikulum, karena kurikulum 

merupakan suatu perangkat yang penting yang digunakan sebagai pedoman 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Berkaitan dengan pentingnya kebutuhan akan 

kurikulum dengan karakteristik tersebut maka pemerintah Indonesia 

mengembangkan kurikulum terbaru yaitu Kurikulum 2013. Selain berbasis 

kompetensi sekaligus karakter, Kurikulum 2013 juga memiliki beberapa
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karakteristik seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Adapun karakteristik tersebut 

sebagaimana sebagai berikut. 

“Karakteristik Kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang 

mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual 

dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan 

intelektual dan psikomotorik.” (Permen No.67) 

 

Kurikulum 2013 juga bertujuan menguatkan kembali esensi dari sekolah 

sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. 

Siswa dilatih menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan 

memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Adanya kurikulum yang 

terprogram, diharapkan setiap individu akan dapat berkembang lebih baik. Untuk 

itu, pendidikan perlu diorientasikan pada pemecahan masalah yang sifatnya 

mendasar dalam penghidupan dan kehidupan peserta didik. Fungsi pendidikan 

pada hakikatnya, adalah untuk menyiapkan peserta didik “menyiapkan” diartikan 

bahwa peserta didik pada hakikatniya belum siap, tetapi perlu disiapkan dan 

sedang menyiapkan dirinya sendiri. 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). Hal ini merujuk pada proses yang berlangsung sebelum peserta 

didik itu siap untuk terjun di dalam kehidupan yang nyata. 

Menurut Arju (2014) Pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan 

Kurikulum 2013 dirancang dalam format pembelajaran tematik. Pemberlakuan 

pembelajaran tematik ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian 

kompetensi peserta didik melalui pengintegrasian berbagai mata pelajaran di 
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bawah naungan tema tertentu. Kompetensi peserta didik mencakup semua ranah 

kecakapan hidup (life skill). Tema yang digunakan dalam proses pelajaran 

merupan alat pedagogi artinya hakekat pembelajarannya bukan pada tema itu 

sendiri, pembelajaran tetap tertuju pada hakekatnya yaitu life skill yang telah 

dimasukan dalam kompetensi dan indikator-indikatornya.  

Menurut Sumarni (2002:172) Pendidikan bila dikaitkan dengan 

pembahasan kecakapan hidup (life skills) difokuskan pada sekolah dan sistem 

persekolahan, berangkat dari universalisasi yang terus meluas dan meningkat. 

Kecakapan hidup, terutama kecakapan hidup sehari-hari (day to day life skills) 

semakin dirasakan pentingnya bagi kehidupan personal dan kolektif yang sering 

kali berhadapan dengan fenomena kehidupan dengan berbagai persoalan di tingkat 

pribadi, lokal, nasional, regional dan global. Sekolah diharapkan dapat 

menghasilkan siswa (lulusan) yang mempunyai keterampilan hidup (life skill). 

Pendidikan kecakapan hidup pada dasarnya menyiapkan siswa agar mampu, 

sanggup, dan terampil dalam melangsungkan kehidupan di masa mendatang. Hal 

ini sesuai dengan tujuan diterapkannya pembelajaran tematik (kurikulum 2013) 

yaitu menuntut adanya pembelajaran yang bukan hanya terfokus pada aspek 

kognitif saja, tetapi juga peningkatan aspek afektif dan psikomotorik. 

Menurut Anwar (2004:14) Salah satu konsep yang sangat sentral dari 

program pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan diharapkan mampu 

untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul karena itu pendidikan harus 

dapat mensinergikan berbagai pelajaran menjadi sebuah kecakapan atau 

ketrampilan hidup dengan harapan bahwa para lulusan itu nantinya akan mampu 

memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan ia hadapi. Salah satu konsep 
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yang sangat sentral dari program pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan 

diharapkan mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul karena itu 

pendidikan harus dapat mensinergikan berbagai pelajaran menjadi sebuah 

kecakapan atau ketrampilan hidup dengan harapan bahwa para lulusan itu 

nantinya akan mampu memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan ia 

hadapi. 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). 

Pendidikan kecakapan hidup dapat diterapkan di dalam pembelajaran, muatan-

muatan keterampilan disampaikan dan dikolaborasikan dengan pembelajaran 

dikelas. 

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. 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.  
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Amram (2010:5) Penerapan life skill pada pembelajaran tematik ini sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu salah satunya yaitu amram rede. Dalam 

penelitiannya menyumpulakan bahwa penerapan pendidikan kecakapan hidup 

pada pembelajaran tematik dapat meningkatkan kecakapan hidup siswa dalam 

menyikapi persoala pemanasan global. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 1 Februari 

2017 melalui wawancara kepada Bapak AHI selaku guru kelas IV-B di SD 

Muhammadiyah 1 Malang menyatakan bahwa SD Muhammadiyah 1 Malang 

merupakan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Pelaksanaan 

pembelajaran pada kurikulum 2013 (tematik) diatur sendiri oleh guru kelas, 

dengan disesuaikan dengan perkembangan atau tumbuh kembang peserta didik, 

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 1 Februari 2017 

menyatakan bahwa sesuwai dengan peraturan  mentri pendidikan dan  

kebudaayaan republic Indonesia pembelajaran dilakukan dengan cara tematik. 

Tidak hanya dilakukan di dalam kelas tetapi juga di luar kelas seperti out door, 

mengunjungi tempat-tempat industri, dan mengunjungi tempat tertentu untuk 

membekali siswa keterampilan hidup untuk terjun di masyarakat. Pada 

kenyataanya, pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (life skill) di SD 

Muhammadiyah 1 Malang sudah diselipkan dalam mata pelajaran muatan lokal, 

karena pendidikan berbasis life skill bukan merupakan mata pelajaran yang berdiri 

sendiri melainkan hanya muatan saja yang di selipkan di mata pelajaran. 
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Selain diselipkan di pelajaran muatan lokal, pendidikan kecakapan hidup 

juga disampaikan ketika siswa melakukan kunjungan ke tempat-tempat industri, 

siswa secara langsung belajar mengenai proses pembuatan beberapa makanan 

yang ada di tempat industri tersebut. SD Muhammadiyah 1 Malang telah memiliki 

sarana dan prasarana yang cukup untuk perkembangan siswanya sehingga 

pendidikan kecakapan hidup diberikan sesuai dengan keadaan yang ada di 

sekolah, seperti beberapa media pembelajaran yang menunjang kecakapan 

akademik, seperti: atlas, globe, mikroskop, dll. Jika dilihat fasilitasnya memiliki 

sedikit hambatan terhadap mengembangkan pendidikan kecakapan hidupnya dari 

segi vokasionalnya, seperti keberadaan kayu rotan yang dijadikan untuk membuat 

beberapa karya kriya anyam.  

Pada penerapan pembelajaran tematik siswa dituntut untuk mengalami 

peningkatan tentang kecakapan hidupnya baik dari personal, sosial maupun 

akademiknya, bahkan kecakapan vokasional. Pihak sekolah melakukan kerja sama 

dengan para orang tua dalam kegiatan keputrian yang dilakukan oleh siswi kelas 4 

sampai 6, kegiatan keputrian mengajarkan siswa mengenai kegiatan memasak, 

menjahit, membuat pernik-pernik, dll. Diharapkan kegiatan ini dapat membekali 

siswa dalam menghadapi dunia kerja pada masa mendatang. Pendidikan 

kecakapan hidup yang diajarkan di sekolah diharapkan dapat diterapkan dan 

dikembangkan dirumah.  

Proses pendidikan kecakapan hidup dalam pembelajaran tematik di desain 

langsung oleh masing-masing guru kelas. Dalam pembelajaran tematik terdapat 

beberapa indikator, misalnya: KD Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi 

dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dibidang pekerjaan, sosial dan 
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budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi.provinsi. Indikator muatan IPS 

Melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk 

tulisan. Pada indikator ini pada buku tematik hanya dijelaskan mengenai profesi 

dalam yang menghasilkan jasa dan profesi yang menghasilkan barang. Guru 

dalam menyampaikan materi ini menggunakan metode bermain peran, siswa 

diberikan tugas untuk memerankan berbagai macam profesi, baik profesi yang 

menghasilkan jasa maupun profesi yang menghasilkan barang. Terdapat siswa 

yang menjadi penjual dan menjadi pembeli, siswa yang menjadi penjual 

membawa barang dagangan dari rumah untuk dijual kepada teman sekelas. 

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan mengenalkan siswa untuk cakap dalam 

pendidikan kecakapan hidup pada aspek vokasional. 

SD Muhammadiyah merupakan sekolah dasar yang sudah menerapkan 

kurikulum 2013 yang dikombinasikan dengan pendidikan karakter. Sekolah ini 

letaknya sangat strategis karena terletak di pusat kota, SD Muhammadiyah 1 

Malang merupakan sekolah yang berorientasi memadukan pendidikan umum dan 

agama, sehingga relevan dengan topik penelitian peneliti mengenai implementasi 

pendidikan kecakapan hidup pada pembelajaran tematik. Berdasarkan dari 

permasalahan diatas dan melihat kenyataan kecakapan hidup siwa dapat terlihat 

pada pembelajaran kelas IV tema 2 selalu berhemat energi, untuk itu penelitian ini 

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

pada Pembelajaran Tematik Kelas IV-B di SD Muhammadiyah 1 Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 
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1. Bagaimana implementasi pendidikan kecakapan hidup (life skill) pada 

pembelajaran tematik kelas IV-B di SD Muhammadiyah 1 Malang ? 

2. Pembelajaran apa saja yang menghambat pengimplementasian pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) pada pembelajaran tematik kelas IV-B di SD 

Muhammadiyah 1 Malang ? 

3. Bagaimana hambatan dan solusi untuk mengatasi  implementasi pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) pada pembelajaran tematik kelas IV-B di SD 

Muhammadiyah 1 Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implementasi pendidikan kecakapan hidup (life skill) 

pada pembelajaran tematik kelas IV-B di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat pengimplementasian 

pendidikan kecakapan hidup (life skill) pada pembelajaran tematik kelas IV-

B di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan 

implementasi pendidikan kecakapan hidup (life skill) pada pembelajaran 

tematik kelas IV-B di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

dibidang kecakapan hidup pada pembelajaran tematik. Bagi ilmu 

pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 
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berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menumbuhkan 

kemandirian siswa. 

2. Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan keilmuan penulis 

tentang pendidikan kecakapan hidup pada pembelajaran tematik. 

3. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang dapat 

menambah hasanah pustaka dunia pendidikan. 

b. Secara Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pembimbing yang dalam hal ini adalah Guru tentang implementasi 

pendidikan kecakapan hidup (life skill) pada pembelajaran tematik. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan 

akademik dan para peneliti berikutnya, sebagai bahan kajian untuk 

melakukan penelitian lebih luas dan mendalam. 

3. Sebagai bahan evaluasi bagi sekolah atau lembaga pendidikan dalam 

pelaksanaan dan pengimplementasian pendidikan kecakapan hidup 

(life skill) untuk meningkatkan kemandirian dan kreatifitas siswa pada 

pembelajaran tematik di SD Muhammadiyah 1 Malang. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam ruang lingkup penelitian, penulis dan mengambil batasan yang 

mengacu pada implementasi pendidikan kecakapan hidup yang diberikan kepada 

siswa kelas 4 di SD Muhammadiyah 1 Malang. Upaya-upaya yang dilakukan 

dalam mempersiapkan kecakapan hidup siswa kelas 4-B:  

- Meningkatkan Kualitas Kecakapan Hidup siswa kelas 4-B SD Muhammadiyah 

1 Malang  
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- Meningkatkan Kualitas Guru dalam memberikan pendidikan kecakapan hidup

1.6 Definisi Oprasional 

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan pelaksanaan dari suatu ketentuan yang

telah dirumuskan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang

ditetapkan sebelumnya, untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

2. Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan kecakapan hidup adalah 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 dalam menjalani kehidupan secara mandiri,

dan dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

3. Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang terdiri dari

beberapa tema yang melibatkan beberapa muatan pelajaran untuk

memberikan pengalaman berharga pada peserta didik (siswa).


