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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). Bahwa setiap sekolah harus dapat mengembangkan 
kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dengan mengacu 
kepada standar nasional yang telah ditetapkan. Dengan demikian sekolah harus 
betul-betul paham tentang karakter dan potensi yang dimilikinya. 
Kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill) merupakan salah satu cara bagi 
sekolah dalam melaksanakan amanat tersebut. Karena dengan adanya 
kurikulum tersebut memudahkan sekolah untuk dapat menggali serta mampu 
mengarahkan visi, misi, serta tujuan sekolah. Karena kurikulum berbasis 
kecakapan hidup (life skill) adalah kurikulum yang dikembangkan dan 
dilaksanakan berdasarkan pada kecakapan hidup setiap wilayah atau sekolah itu 
berada. 
Berdasarkan data di lapangan diperoleh hasil bahwa penerapan kurikulum 
berbasis kecakapan hidup (life skill) di sekolah dasar belum secara optimal 
dilaksanakan, karena masih rendahnya tingkat pemahaman guru tentang 
pelaksanaan kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill) ini. Walaupun 
setelah dianalisis secara tidak sadar guru tersebut sebenarnya sudah 
melaksanakan kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill), namun demikian 
masih perlu adanya bimbingan dan arahan tentang konsep serta prosedur 
pelaksanaan kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill) ini. Supaya sekolah 
mengerti bagaimana pelaksanaan kurikulum berbasis kecakapan hidup (life 
skill) dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan kurikulum yang diharapkan.  

 
Kata Kunci: Implementasi Kurikulum Berbasis Kecakapan Hidup (Life Skills) 

 
 
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  
Pembangunan pendidikan nasional saat ini sedang mengalami 

tantangan berat, yakni adanya penurunan kemampuan pemerintah dan 
orang tua di beberapa daerah di Indonesia untuk mengalokasikan dana  
pendidikan. Alokasi dana yang minim ini tentunya mengakibatkan 



 
Jurnal Penelitian Vol.10 No.2 
Oktober 2009 

 

2 

rendahnya mutu pendidikan yang selama ini memang belum sepenuhnya 
mampu teratasi.  Memang benar bahwa dalam tiga dasawarsa terakhir, 
dunia pendidikan Indonesia secara kuantitatif telah berkembang sangat 
cepat. Pada tahun 1965 jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 53.233 
dengan jumlah murid dan guru sebesar 11.577.943 dan 274.545 telah 
meningkat pesat menjadi 150.921 SD dan 25.667.578 murid serta 
1.158.004 guru (Pusat Informatika, Balitbang Depdikbud, 1999). Jadi, 
dalam waktu sekitar 30 tahun jumlah SD naik sekitar 300%. Sudah barang 
tentu perkembangan pendidikan tersebut patut disyukuri.  

Perkembangan pendidikan secara kuantitatif tersebut ternyata tidak 
diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sepadan. Akibatnya, 
muncul berbagai ketimpangan pendidikan di tengah-tengah masyarakat, 
termasuk yang sangat menonjol adalah: a) ketimpangan antara kualitas 
output pendidikan dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan b) 
ketimpangan kualitas pendidikan antar desa dan kota, antar Jawa dan luar 
Jawa, antar penduduk kaya dan penduduk miskin. Disamping itu, di dunia 
pendidikan juga muncul dua problema yang lain yang tidak dapat dipisah 
dari problem pendidikan yang telah disebutkan diatas. Pertama pendidikan 
cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial dan kedua, pendidikan sistem 
persekolahan hanya mentransfer kepada peserta didik apa yang disebut the 
dead knowledge, yakni pengetahuan yang terlalu bersifat text bookish, 
sehingga pendidikan tidak relevan dengan perkembangan dan kehidupan 
yang ada di masyarakat. 

Berkaitan dengan implementasi kurikulum di sekolah, khususnya 
ketika kurikulum disusun oleh masing-masing satuan pendidikan maka 
diperlukan suatu kajian yang mempelajari implementasi kurikulum  
tersebut yang dapat meningkatkan secara optimal kemampuan hidup (life 
skill) siswa.  

 
B. Perumusan Masalah 

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini secara rinci dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana guru memahami kuikulum yang berbasis kecakapan hidup 

(life skill)? 
b. Bagaimana guru merancang silabus yang berbasis kecakapan hidup 

(life skill)? 
c. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh guru dalam merancang 

silabus yang berbasis kecakapan hidup (life skill)? 
d. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi? 
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e. Bagaimana guru mengembangkan model pembelajaran yang berbasis 
kecakapan hidup (life skill)? 

 
C. Keterkaitan dengan Payung Penelitian 

Ruang lingkup dan focus  kajian dalam penelitian ini terkait dengan paying 
penelitian yang telah disusun oleh Jurusan Kurikulum dan Teknologi 
Pendidikan, khususnya yang terkait dengan tema Pengembangan Model-
model Kurikulum dan Pembelajaran. 

 

D. Tujuan Penelitian 
Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk : 
a. Mengidentifikasi pemahaman guru tentang kurikulum yang berbasis 

kecakapan hidup (life skill). 
b. Memperoleh data tentang rancangan silabus yang berbasis kecakapan 

hidup (life skill) 
c. Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam 

merancang silabus yang berbasis kecakapan hidup (life skill). 
d. Mengidentifikasi upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh guru 

untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 
e. Memperoleh data tentang bagaimana guru mengembangkan model 

pembelajaran yang berbasis kecakapan hidup (life skill). 
 

E. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
a. Pengembangan Ilmu di Jurusan 

Model implementasi kurikulum yang dihasilkan dari kegiatan 
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 
model-model kurikulum dan pembelajaran sebagai salahsatu kajian 
dari disiplin ilmu di jurusan.  
Model yang dihasilkan dari penelitian ini akan menjadi bahan kajian 
lebih lanjut dan bahkan menjadi suatu model yang dapat 
dikembangkan lebih lanjut, baik pada dimensi pengembangan 
kurikulum maupun pada jenjang pendidikan lainnya. 

b. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi guru, 
khususnya guru pada jenjang pendidikan dasar, untuk 
mengembangkan dan mengimplementasi kurikulum dalam kegiatan 
pembelajaran yang mengoptimalkan pencapaian life skill siswa.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Implementasi Kurikulum  dalam Pembelajaran 

Pengembangan dan implementasi kurikulum pada jenjang 
pendidikan dasar sebaiknya dikembangkan dengan berorientasi kepada 
pengembangan pribadi (kurikulum humanistik), menuju kepada kurikulum 
yang berorientasi pada kehidupan dan alam pekerjaan (rekonstruksi sosial 
dan teknologi). Kurikulum humanistik memang sebaiknya diberlakukan 
pada awal pendidikan dasar, di mana sejumlah kemampuan dasar untuk 
keperluan pengembangan pribadi, seperti: kemampuan membaca, menulis, 
dan berpikir kritis, serta keberanian mengeluarkan ide atau gagasan, dan 
bekerja sama perlu ditonjolkan. Selanjutnya dikembangkan kurikulum 
yang berorientasi pada alam kehidupan dan alam pekerjaan, yaitu 
kurikulum rekonstruksi sosial dan teknologi, dipadukan dengan kurikulum 
subyek akademik dapat digunakan pada pertengahan dan akhir pendidikan 
dasar. Pada jenjang menengah, barulah mereka belajar berdasarkan disiplin 
ilmu (subyek akademik) dengan tetap bersandar pada kehidupan dan 
lingkungan masyarakat sebagai sumber kurikulum (rekonstruksi sosial dan 
teknologi).  

Implementasi kurikulum seharusnya menempatkan pengembangan 
kreativitas siswa lebih dari penguasaan materi. Dalam kaitan ini, siswa 
ditempatkan sebagai subyek dalam proses pembelajaran. Komunikasi 
dalam pembelajaran yang multi arah seyogyanya dikembangkan, sehingga 
pembelajaran kognitif dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa 
tidak hanya penguasaan materi. Selain itu, pembelajaran berpikir 
sebaiknya dikembangkan dengan menekankan pada aktivitas siswa untuk 
mencari pemahaman akan obyek, menganalisis dan merekonstruksi, 
sehingga terbentuk pengetahuan baru dalam diri siswa. Oleh sebab itu, 
pembelajaran bukan hanya mentransfer atau memberikan informasi, 
namun lebih bersifat menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa 
dapat berpikir kritis dan membentuk pengetahuan. 

Kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum ini adalah 
terutama berkenaan dengan: (1) masih lemahnya diagnosis kebutuhan baik 
pada skala makro maupun mikro, sehingga implemetasi kurikulum sering 
tidak sesuai dengan yang diharapkan; (2) perumusan kompetensi pada 
tahapan mikro sering dikacaukan dengan tujuan instruksional yang 
dikembangkan; (3) pemilihan pengalaman belajar yang dikembangkan; 
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dan (4) evaluasi masih sering tidak sesuai dengan tujuan instruksional 
yang dikembangkan.  

Untuk mengantisapasi kendala yang dihadapi, maka perlu 
diupayakan hal-hal sebagai berikut: Pertama, dalam mendiagnosis 
kebutuhan seyogyanya masyarakat, baik Dewan Sekolah ataupun Komite 
Sekolah, dilibatkan sejak awal. Hal ini selain bertujuan untuk 
mendapatkan dukungan, juga kebutuhan masyarakat dapat terdeteksi. 
Dalam menganalisis kebutuhan kurikulum ini kemampuan dasar yang 
dibutuhkan siswa untuk berkembang sesuai dengan perkembangan 
intelektual, emosional dan kebutuhan masyarakat saat itu merupakan hal 
yang perlu diprioritaskan. Kedua, dalam implementasi kurikulum guru 
mempunyai kewenangan penuh dalam mengubah strategi pembelajaran 
dan materi. Dalam merumuskan tujuan, profil kompetensi, unit kompetensi 
dan perubahan perilaku yang diharapkan dalam hal ini sudah 
tergambarkan. 

Keterampilan Hidup (Life Skill)  
Keterampilan atau kecakapan hidup (life skill) merupakan kecakapan yang 
dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan 
kehidupan  secara wajar tanpa merasa tertekan, dan kemudian secara 
proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi pemecahan sehingga 
mampu mengatasiu berbagai persoalan hidup dan kehidupan.  
Keterampilan hidup bukan sekedar keterampilan manual dan bukan pula 
keterampilan untuk bekerja. Tetapi suatu keterampilan untuk hidup yang 
dapat dipilah menjadi lima kategori, yaitu: 

§ Keterampilan mengenal diri sendiri (self awarness) atau keterampilan 
personal (personal skill). 

§ Keterampilan berpikir rasional (thinking skill). 
§ Keterampilan sosial (social skill). 
§ Keterampilan akademik (academic skill). 
§ Keterampilan vokasional (vocational skill). 

 

B. Implementasi Kurikukulum berbasis life skill di Sekolah Dasar 
Sejalan dengan pandangan aliran kurikulum humanistik yang dalam 

tujuan pembelajarannya memperluas kesadaran diri dan mengurangi 
keterasingan dengan lingkungan, pendidian berbasis kecakapan hidup (life 
skill) di Sekolah Dasar menurut Tim Broad Based Education Depdiknas 
(2002) Pada jenjang pendidikan dasar yaitu SD/MI yang sederajat, lebih 
ditekankan bagi pengembangan generik (GLS), disamping (a) upaya 
mengakrabkan peserta didik dengan peri kehidupan nyata di lingungan, (b) 
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menubuhkan kesadaran tentang makna /nilai perbuatan sesorang terhadap 
pemenuhan kebutuhan hidupnya, (c) memberikan sentuhan awal terhadap 
pengebangan keterampilan psikomotorik, dan (d) memberikan opsi-opsi 
tidakan yang dapat memacu kreativitas.Pendidikan berbasis kecakapan 
hidup bukanlah mata pelajaran baru,sehingga tidak harus mengubah 
kurikulum atau mata pelajaran yang sudah ada, tapi yang diperlukan 
adalah orientasi pendidikan yang selama ini berorientasi pada mata 
pelajaran menjadi berorientsi pada kecakapan hidup (life skill). Untuk 
Sekolah Dasar lebih Focus pada kecakapan generik yang mecakup 
kesadaran diri atau kecakapan personal (personal skill) dan kecakpan 
sosial (social skill). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa GLS 
merupakan fondasi kecakapan hidup yang akan diperlukan untuk 
mempelajari kecakapan hidup berikutnya. 

Pelaksanaan pendidikan berbasis kecakapan hidup di Sekolah Dasar 
dilakukan melalui empat cara, yaitu: (a) reorientasi pembelajaran, (b) 
pengembangan budaya sekolah, (c) manajemen pendidian, dan (d) 
hubugan sinergis dengan masyarakat. 

1. Reorientasi Pembelajaran  
Pada reorientasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru 

maupun tim pengembang kurikulum adalah dalam penyusunan silbus 
harus mulai mengintegrasikan pembelajaran berbasis kecakapan hidup 
kedalam mata pelajaran. Caranya dapat dilakukan dengan membuat 
tabel kontribusi mata pelajaran pada pengembangan kecakapan 
hidup.Dari GLS diidentifikasi kemudian dijabarkan ke dalam aspek 
kecakapan hidup kemudian dipetakan keterkaitan antara mata 
pelajaran dengan aspek-aspek kecakapan hidup. Secara visual dapat 
dicermati pada tabel berikut: 

Karena pembelajaran berbasis life skill harus diaplikasikan 
dalam kontes kehidupan sehari-hari maka pelaksanaan pembelajaran 
berbasis life kill dapat menerapkan prinsip- prinsip pemblajaran 
kontekstual (Contextual Teaching Learning) melalui pendekatan CTL, 
mengajar bukan transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa 
dengan menghafal sejumlah konsep-konsep yang sepertinya terlepas 
dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya 
memfasilitasi siswa untuk  mencari kemampuan untuk bisa hidup (life 
skill) dari apa yang dipelajarinya. Dengan demikian pembelajaran 
akan lebih bermakna, sekolah lebih dekat dengan lingkungan 
masyarakat (bukan dekat dari segi fisik), akan tetapi secara fungsional 
apa yang dipelajari di sekolah senantiasa bersentuhan dengan situasi 
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dan permasalahan kehidupan yang terjadi di lingkungannya . Menurut 
(Johnson: 2002) 

2. Pengembangan Budaya Sekolah. 
Pendidikan bisa berlangsung tidak hanya di kelas tetapi bisa 

terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. 
pelaksanaan pembelajaran berbasis life skill menuntut adanya 
perubahan budaya sekolah sebagaimana dikemukakan dalam pola 
pelaksanaan PBKH (2002) Pebelajaran berorientasi kecakapan hidup 
memerlukan dukungan budaya sekolah yag mendorong 
berkembangnya ”budaya belajar” sehingga di sekolah tercipta prinsip 
belajar bukan untuk sekolah tetapi belajar untuk hidup”, belajar 
bukan untuk ujian, tetapi belajar untuk memecahkan problema 
kehidupan palin tidak ada tiga hal yang dapat dikembangkan melalui 
budaya sekolah yaitu pengembangan disiplin diri dan rasa tanggung 
jawab, motivasi belajar dan pengembangan rasa kebersamaan.  

 
3. Manajemen Sekolah 

Dirjen Dikdasmen telah menerbitkan buku tentang Manajemen 
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, walaupun buku tersebut utuk 
SLTP dan SMU tetapi dapat pula digunakan sebagai panduan untuk 
Sekolah Dasar.Dalam buku tersebut sekolah memiiliki wewenang 
untuk mensiasati kurikulum yang berlaku agar sesuai dengan kondisi 
sekolah termasuk pentignya PBKH bagi siswa. Seiring dengan di 
direalisasikanya PP 19 tahun 2005 dimana setiap sekolah harus 
menyusun sendiri kurikulum sebagai acuan operasional yang dikenal 
dengan KTSP, maka perwujudan implementasi 
kurikulum/pembelajaran berbasis life skill bisa masuk ke dalam salah 
satu visi sekolah. Setiap sekolah dapat merancang 
kurikulu/pembelajaran berbasis life skill sejak perancangan sylabus 
dari setiap mata pelajaran. 

 
4. Hubungan Sinergis antara Sekolah dan Masyarakat  

Pendidikan merupakan tanggung jawab Orang Tua, Sekolah 
dan Masyarakat,hubungan sinergis antara sekolah dan masyarakat 
artinya terjadi kerjasama  antara sekolah dengan masyarakat dalam 
konteks implementasi kurikulum. Di lingkungan masyarakat sering 
terdapat ahli dalam bidang tertentu yang sesungguhnya dibutuhkan 
oleh sekolah, mungkin saja orang tua murid, sekolah dapat melibatkan 
orang tua, tenaga ahli dalam bidang tertentu maupun tokoh 
masyarakat yang dapat diundang sebagai narasumber dalam rangka 
implementasi kurikulum berbasis kecakapan hidup. 
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Di sisi lain banyak bidang-bidang yang bergerak dalam sektor 
industri, peternakan, pertanian dan sektor riil lainnya yang dapat 
diakses oleh sekolah dalam upaya menigkatkan pengalaman belajar 
siswa melalui real learning. Pengalaman empirik yang diperoleh 
siswa akan sangat berharga untuk mempersiapkn diri kelak ketika 
suatu saat mereka harus terjun menghadapi dunia nyata yang penuh 
tantangan. Pada pengembangan hubungan sinergis antara sekolah dan 
masyarakat, prinsip dasar yang perlu dikembangkan adalah adanya  
hubungan timbal balik (take and give) . 

 

III. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 
dipaparkan sebelumnya, maka metode penelitian yang akan digunakan 
adalah metode penelitian deskriptif.  Metode penelitian ini dipilih untuk 
memperoleh gambaran secara jelas dan nyata tentang pelaksanaan kurikulum 
berbasis life skill ini.   

Subjek penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah pada jenjang 
sekolah dasar. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah kuesioner dan daftar wawancara.  Sedangkan beberapa teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan tujuan sebagai berikut teknik 
wawancara dan penyebaran kuesioner digunakan untuk memperoleh data 
baik dari guru maupun siswa tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, 
sumber-sumber belajar yang digunakan, dan hasil yang dirasakan serta 
segala hal yang terkait dengan implementasi kurikulum. 

Data yang telah terkumpul dalam penelitian dianalisis melalui kegiatan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Dari hasil sajian data yang lengkap, maka dilakukan penafsiran data 
dan penarikan kesimpulan. Tahap akhir dari analisis data ini adalah 
melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan verifikasi 
terhadap hasil temuan. Kegiatan verifikasi data dilakukan melalui kegiatan 
triangulasi data.  

Data yang diperoleh pada penelitian ini dilakukan dengan cara 
kuantitatif. Data yang berasal dari dokumentasi diolah dengan cara analisis 
dokumentasi. Data atau informasi dari lapangan yang diperoleh melalui 
kuisioner dan observasi dideskripsikan dengan menggunakan analisis 
kuantitatif melalui statistika deskriptif untuk kemudian diseleksi dan 
diklasifikasikan berdasarkan kepentingannya. 
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IV. HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 
1. Pemahaman guru tentang kurikulum yang berbasis kecakapan 

hidup (life skill) 
Secara umum guru memahami tentang kurikulum yang berbasis 

kecakapan hidup (life skill). Hanya tidak semua guru sudah 
melaksanakan kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill). 
Berdasarkan data diperoleh sekitar 46% yang menyebutkan bahwa 
responden tahu dan paham tentang kurikulum berbasis kecakapan 
hidup (life skill). Sekitar 64% responden menjawab belum paham 
kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill). Sehingga masih 
banyak responden yang belum bias menjelaskan tentang kurikulum 
berbasis kecakapan hidup (life skill), karena sebagian dari responden 
belum pernah melaksanakan kurikulum berbasis kecakapan hidup (life 
skill).  

Secara lebih detil guru belum faham bagaimana melaksanakan 
kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill). Hal ini terlihat dalam 
membuat silabus dan RPP yang berbasis kecakapan hidup (life skill). 
sehingga ada beberapa langkah-langkah yang tidak dilakukan dalam 
menyusun rencana pembelajaran berbasis kecakapan hidup (life skill).  

 
2. Bagaimana guru merancang silabus yang berbasis kecakapan 

hidup (life skill) 
Rancangan pembelajaran (silabus) merupakan dasar dalam 

pelaksanaan kurikulum. Silabus merupakan panduan yang harus 
dijadikan patokan oleh dalam melaksanakan proses pembelajaran. 
Hubungannya dengan implementasi kurikulum berbasis life skill 
berdasarkan hasil penelitian, maka  secara keseluruhan responden 
menjawab setiap pembelajaran guru membuat silabus, dalam 
implementasi kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill) guru 
mengembangkan silabus sendiri sebanyak 31%, sedangkan 
berdasarkan pedoman khusus 25%. Dalam mengembangkan silabus 
pembelajaran berbasis kecakapan hidup (life skill) langkah-langkah 
dalam menyusun silabus pembelajaran berbasis kecakapan hidup (life 
skill) yang dilakukan oleh guru  
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Menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan kecakapan 
vokasional yang ada di lingkungan sekolah agar siswa dapat 
memperoleh pengalaman langsung (hands on experience) guru 
melaksanakannya dengan cara: menghubungkan dengan sesuatu yang 
relevan, disesuaikan dengan perkembangan yang ada di lingkungan, 
pengamatan langsung dan teknik wawancara dengan narasumber, 
menerapkan pembelajaran yang kontekstual dengan mengoptimalkan 
media alam. 

Menjalin kerjasama yang sinergis dengan sentra industri, 
pertanian, peternakan, dan dunia kerja lainnya agar siswa memiliki 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan jenjang 
pendidikan SD dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ilmiah; 
mengundang langsung pemateri yang sesuai dengan kebutuhan 
belajar, mengundang narasumber ke sekolah, kunjungan langsung; out 
searching; dialog dan pakar, membawa siswa ke tempat dunia kerja 
yang sebenarnya. 

Kontribusi pengalaman langsung yang telah dimiliki siswa 
terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 
sesuai dengan kecakapan vokasional menjadikan siswa memiliki 
wawasan bertambah; motivasi lebih baik, siswa dapat terlibat dalam 
pembelajaran praktis membuat siswa lebih paham, siswa mengetahui 
fungsi-fungsi profesi dalam kehidupan sehari-hari 

Cara memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh 
sekolah/masyarakat dalam melaksanakan pembelajaran berbasis 
kecakapan hidup (life skill) secara umum melibatkan secara aktif 
peran masyarakat, mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki, 
mengoptimalkan keberadaan komite sekolah.  

Peran manajemen sekolah dalam mendukung pelaksanaan 
pembelajaran berbasis kecakapan hidup (life skill) mendukung dengan 
memberi fasilitas sarana; juga prasarana, walau masih minim atau 
kurang ideal, pemberi motivasi dan inspirasi, memberi keleluasaan 
kepada guru untuk berkreativitas; memberi motivasi; membantu 
sarana dan prasarana 

Hubungan antara sekolah dan masyarakat agar terlaksananya 
pola pembelajaran yang berbasis kecakapan hidup (life skill) 
sebaiknya dilakukan dengan saling mendukung dengan daya dukung 
yang baik; saling mengayomi supaya tercipta sebuah pendidikan yang 
bermakna, terintegrasi melalui hubungan silaturahmi yang baik 
sehingaa siswa memahami kondisi geografis dan keragama daerah 
sekitar sekolah. 
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3. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh guru dalam 
merancang silabus yang berbasis kecakapan hidup (life skill) 
a. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam merancang 

silabus yang berbasis kecakapan hidup (life skill) 
§ keterbatasan waktu, kemampuan siswa yang berbeda 
§ daya dukung masyarakat yang kurang optimal (ortu siswa 

dan masyarakat sekitar); sarana yang kurang ideal 
§ menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan dengan karakter 

kelas 
§ mencarai metode pembelajaran yang konkrit dapat 

dilaksanakan anak; mencari media yang mendukung 
pembelajaran. 

§ keterbatasan waktu karena sistemnya menggunakan jam mata 
pelajaran 

§ dana yang belum mencukupi; waktu yang sulit karena jadwal 
mengajar yang banyak 

§ menetukan indicator yang sesuai 
§ memahami aspek-aspek kecakapan hidup dalam setiap mata 

pelajaran. 
§ mengaplikasikan mata pelajaran dan pokok materi. 
§ Ada kesulitan dalam memahami aspek-aspek kecakapan 

hidup. 
§ Kesulitan terjadi disaat mengidentifikasi mata pelajaran dan 

pokok bahasan. 
b. Kesulitan dalam memahami aspek-aspek kecakapan hidup (life 

skill) dalam setiap mata pelajaran 
§ siswa mempunyai karakter yang berbeda; tingkat kecakapan 

yang dimiliki berbeda; kebiasaan siswa dirumah cukup 
memberikan pengaruh 

§ menentukan tahapan-tahapan untuk setiap level kelas; 
menetukan metode dan media yang tepat 

§ karakteristik usia berbeda; tingkat kecakapan siswa beargam 
§ kurang lengkapnya media pembelajaran yang bisa 

mendukung aspek kecakapan hidup 
§ Di dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan alat 

peraga, proyek, dan praktek lebih memudahkan pembelajaran 
berbasis kecakapan hidup, sedangkan mata pelajaran yang 
berhubungan dengan social, sulit, karena proses kecakpaan 
hidup lebih menekankan pengembangan potensi dan 
keterampilan siswa. 
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§ Dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan social, 
karena proses kecakpan hidup lebih sedikit. Dan proses 
kecakapan hidup lebih menekankan pengembangan potensi 
dan keterampilan sisiwa yang menuntut kepada keterampilan 
dalam lapangan kerja. 

c. Kesulitan dalam mengintegrasikan setiap aspek-aspek kecakapan 
hidup (life skill) dalam setiap pokok materi pada setiap mata 
pelajaran sesuai dengan format yang tersedia? 
§ tidak semua materi mudah untuk langsung diintegrasikan 

dengan aspek life skill 
§ tidak semua  format tersedia dapat diimplementasikan 

dengan baik 
§ dapat disesuaikan 
§ Sulit memilah antara kesadaran eksistensi diri dengan 

kesadaran potensi diri dari setiap pokok bahasan, serta sulit 
untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang relevan. 

§ Sulit memilih antara kesadaran eksistensi dari dan kesadaran 
potensi diri dari setiap pokok bahasan. 

 
d. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh guru untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
§ mencari alternatif metode yang lain tapi tetap disesuaikan 

dengan hal yang ingin dicapai 
§ guru harus lebih dekat dengan siswa sehingga problematika 

siswa lebih mudah diketahui 
§ mencari referensi yang memadai; mengikuti pelatihan 
§ memberikan materi secara sederhana dan tepat; merancang 

silabus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai; mengurangi 
materi yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan 

§ koordinasi dengan masyarakat (orant tua), aparatur dengan 
komite sekolah 

§ Harus banyak belajar tentang konsep dan pelaksanaan 
pembelajaran berbasis kecakapan hidup. 

§ Memberikan materi yang berhubungan dengan kehidupan 
sehari-hari. 

 
4. Bagaimana guru mengembangkan model pembelajaran yang 

berbasis kecakapan hidup (life skill) 
§ disesuaikan dengan materi apa yang akan disampaikan; 

kemmapuan/daya serap siswa (kondisi siswa) 
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§ melihat kurikulum; mnyesuaikan dengan target/harapan; 
menentukan metode dan media 

§ melihat media pelajaran yang sama; praktek langsung 
§ menetukan; metode pembelajaran dan waktu; ada praktek 

langsung di lapangan 
§ disesuaikan dengan materi, menentukan leife skill yang bias 

dicapai oleh siswa 
§ melalui lokakarya sekolah; membuat rancangan silabus 
§ mengidentifikasi targe sesuai kurikulum; menyesuaikan dengna 

siituasi dan koneksi sekolah; mengevaluasi hasil kegiatan 
§ sama seperti pembelajaran standar, hanya lebih dikembangkan 
§ standar kompetensi, konmpetensi dasar indicator, materi, metode, 

sarana prasarana, penilaian 
§ Menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar dan menggunakan 

multimedia.  
 

B. Pembahasan 
1. Pemahaman guru tentang kurikulum yang berbasis kecakapan 

hidup (life skill) 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara umum guru 

belum memahami secara komprehensif apa dan bagaimana kurikulum 
berbasis kecakapan hidup (life skill) dilaksanakan. Sehingga masih 
ada kebingungan-kebingungan yang dirasakan oleh guru dalam 
melaksanakan kurikulum tersebut. 

Jika kita merunut pada konsep kurikulum berbasis kecakapan 
hidup (life skill). Maka secara logika kita dapat meyakini pelaksanaan 
kurikulum berbasis kompetensi pada masa itu dapat berhasil 
dilaksanakan. Hal ini terlihat dari konsep kurikulum berbasis 
kecakapan hidup ini, yaitu kurikulum yang dilaksanakan sesuai 
dengan potensi wilayah dan karakteristik wilayah. Siswa dibawa 
untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
tentang sesuatu hal dihubungkan dengan potensi wilayah yang 
dimiliki, sehingga kebermaknaan dari proses pembelajaran yang 
dilaksanakan berdasarkan pada pengalaman hidup siswa di rumah dan 
masyarakat. Selain itu juga dengan dilaksanakannya kurikulum 
berbasis kecakapan hidup (life skill), siswa dapat mengenal lebih 
dekat potensi daerahnya. 

Selama ini dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah, kita melihat 
bahwa sekolah dan guru seolah tidak mau repot. Ketika ada 
perubahan, ada inovasi dalam pengembangan kurikulum dan 
pelaksanaan kurikulum di sekolah, pihak sekolah tidak pernah 
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melaksanakan kurikulum secara komprehensif. Guru hanya mengenal 
luarnya saja, tidak pernah mau mendalami secara rinci. Padahal 
sebagai pelaksana kurikulum seorang guru wajib tahu arah tujuan dari 
pelaksanaan kurikulum tersebut. 

Kaitannya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 
kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill) bisa memberikan 
jawaban terhadap prinsip kurikulum diversifikasi dalam pelaksanaan. 

 
2. Kemampuan guru dalam merancang silabus yang berbasis 

kecakapan hidup (life skill) 
Berdasarkan jawaban pada pertanyaan penelitian tentang 

pemahaman guru terhadap kurikulum berbasis kecakapan hidup (life 
skill) masih sangat kurang, maka pada pertanyaan selanjutnya tentang 
bagaimana guru merancang silabus yang berbasis kecakapan hidup 
(life skill), tentu tidak akan jauh berbeda. Namun berdasarkan data 
yang diperoleh, secara umum pemahaman guru tentang merancang 
silabus cukup baik. Guru meyakini bahwa silabus merupakan dasar 
atau pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.  

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan untuk melaksanakan 
kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill) dapat dilakukan 
dengan empat cara, yaitu: (a) reorientasi pembelajaran, (b) 
pengembangan budaya sekolah, (c) manajemen pendidikan, dan (d) 
hubugan sinergis dengan masyarakat. 

 
3. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh guru dalam 

merancang silabus yang berbasis kecakapan hidup (life skill) 
Pelaksanaan pembelajaran secara umum, tentu tidak pernah 

terlepas dari segala kesulitan dan kelemahan yang menyertainya. 
Demikian halnya dengan pelaksanaan kurikulum berbasis kecakapan 
hidup (life skill) di sekolah. Kekurang pahaman guru tentang 
implementasi kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill), maka 
akan berimbas pada pelaksanaan kurikulum berbasis kecakapan hidup 
(life skill). Sehingga banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada 
kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill). 
§ keterbatasan waktu, kemampuan siswa yang berbeda 
§ daya dukung masyarakat yang kurang optimal (ortu siswa dan 

masyarakat sekitar); sarana yang kurang ideal. 
§ menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan dengan karakter 

kelas 
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§ mencarai metode pembelajaran yang konkrit dapat dilaksanakan 
anak; mencari media yang mendukung pembelajaran. 

§ keterbatasan waktu karena sistemnya menggunakan jam mata 
pelajaran. 

§ dana yang belum mencukupi; waktu yang sulit karena jadwal 
mengajar yang banyak. 

§ menetukan indicator yang sesuai. 
§ siswa mempunyai karakter yang berbeda; tingkat kecakapan yang 

dimiliki berbeda; kebiasaan siswa dirumah cukup memberikan 
pengaruh 

§ kemampuan life skill anak-anak sangat beragam sehinggas sulit 
untuk memenuhi kecapan semua siswa; kebiasaaan dirumah anak 
berbeda. 

 
seyogyanya kesulitan-kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan 

pembelajaran tersebut tidak serta merta menjadikan kita apriori untuk 
menerapkan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum 
berbasis kecakapan hidup (life skill). Justru dengan kesuitan-kesulitan 
yang dihadapi ini harus dijadikan sebagai motivasi bagi guru untuk 
mencari tahu tentang bagaimana melaksanakan kurikulum tersebut. 
Maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi ini dapat diatasi dan 
diminimalisir.  

Kelemahan kita sebagai manusia dan pengajar terkadang merasa 
malas untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses 
pembelajaran. Kita seolah terlena dan senang dengan hal-hal yang 
berbau konservatif. Sehingga untuk melakukan inovasi menjadi hal 
terberat sepanjang perjalanan hidup di dunia kerja.  

 
4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
Untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru 

dalam melaksanakan pembelajaran yang didasarkan pada kurikulum 
berdasarkan kecakapan hidup (life skill). Sejumlah upaya telah 
dilakukan oleh guru untuk mengurangi kelemahan dan kesulitan yang 
dihadapi. Adapun upaya yang dilakukan adalah: 
§ mencari alternative-alternatif yang lain tapi tetap disesuaikan 

dengan hal yang ingin dicapai 
§ guru berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap siswa 

sehingga problematika siswa lebih mudah diketahui 
§ mencari referensi yang memadai; mengikuti pelatihan 
§ niat yang kuat, sarana dan prasarana mendukung 
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§ memberikan materi secara sederhana dan tepat; selabus dirancang 
sekali dengan tujuan yang akan dicapai; mengurangi materi yang 
tidak berkaitan langusng dengan pelaksanaan 

§ jika permasalahan terletak pada dana, maka guru meminimalkan 
dana agar dapat melaksanakan dengan baik; membuat 
perencanaan dan format 

§ koordinasi dengan masyarakat (orant tua), aparatur dengan 
komite 

§ Harus banyak belajar tentang konsep dan pelaksanaan 
pembelajaran berbasis kecakapan hidup. 

§ Memberikan materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-
hari. 

§ Harus banyak belajar tentang konsep dan pelaksanaan 
pembelajaran berbasis kecakapan hidup. 

 
5. Model pembelajaran berbasis kecakapan hidup (life skill) yang 

dikembangkan guru 
Berdasarkan data hasil penelitian, belum ditemukan model 
pembelajaran yang secara jelas mengungkapkan model pembelajaran 
apa yang sesuai dan cocok dengan kurikulum berbasis kecakapan 
hidup (life skill), karena secara keseluruhan pemahaman guru tentang 
kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill) ini pun masih rendah, 
sehingga model pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan 
pembelajaran, guru cenderung menggunakan metode pembelajaran 
yang selama ini digunakan. Padahal dalam implementasi kurikulum 
harus disertai dengan pemahaman kurikulum serta kesesuaian antar 
masing-masing komponen-komponen pembelajaran.  
Implementasi kurikulum seharusnya menempatkan pengembangan 
kreativitas siswa lebih dari penguasaan materi. Dalam kaitan ini, siswa 
ditempatkan sebagai subyek dalam pembelajaran. Komunikasi dalam 
pembelajaran yang multi arah seyogyanya dikembangkan, sehingga 
melalui pembelajaran kognitif dapat mengembangkan kemampuan 
berpikir siswa tidak hanya penguasaan materi. Selain itu, 
pembelajaran berpikir sebaiknya dikembangkan dengan menekankan 
pada aktivitas siswa untuk mencari pemahaman akan obyek, 
menganalisis dan merekonstruksi, sehingga terbentuk pengetahuan 
baru dalam diri siswa. Pembelajaran bukan hanya mentransfer atau 
memberikan informasi, namun lebih bersifat menciptakan lingkungan 
yang memungkinkan siswa dapat berpikir kritis dan membentuk 
pengetahuan yang bermakna.  
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Terdapat kriteria yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam 
mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam kaitannya yang 
berbasis kecakapan hidup (life skill), kriterianya adalah sebagai 
berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran disusun bertujuan untuk memberikan bantuan 
kepada para pendidik, khususnya guru, agar mereka dapat bekerja dan 
melaksanakan proses pembelajaran secara profesional sesuai dengan 
tuntutan kurikulum. 

b. Pengalaman  belajar memuat rangkaian kegiatan yan harus dilakukan 
oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. 

c. Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa (student centered). Guru 
harus selalu berpikir kegiatan apa yang bisa dilakukan agar siswa 
memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. 

d. Materi  kegiatan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan. 

e. Penentuan urutan langkah pembelajaran sangat penting artinya bagi 
KD-KD yang memerlukan prasyarat tertentu. 

f. Pembelajaran  bersifat spiral (terjadi pengulangan-pengulangan 
pembelajaran materi tertentu). 

g. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal 
mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan 
kegiatan pembelajaran siswa, yaitu kegiatan dan objek belajar. 

 
 
V. KESIMPULAN 

Secara umum kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa implementasi 
kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill) telah dilakukan guru, walaupun 
dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan dan kekurangan yang terjadi 
dalam implementasinya. Bahkan tidak sedikit pula masih ada guru yang belum 
paham apa dan bagaimana kurikulum berbasis kecakapan hidup (life skill). Hal 
ini menunjukkan bahwa tidak meratanya informasi yang diterima guru tentang 
satu kebijakan atau bahkan implementasi suatu model pembelajaran. Perlu 
adanya dukungan dari semua pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk 
membantu terlaksananya implementasi kurikulum berbasis kecakapan hidup 
(life skill) ini. 
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