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I. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam hal meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia selalu 

mengalami penyempurnaan, hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Di Indonesia pendidikan diharapkan mampu menghasilkan 

manusia dan masyarakat Indonesia yang demokratis- religius yang berjiwa 

mandiri, bermartabat, menjunjung tinggi harkat kemanusiaan dan menekankan 

keunggulan masyarakat diberbagai bidang sehingga tercapai kemajuan dan 

kemakmuran (Djunaedi 2001 : 2). Menurut Undang- Undang tentang sistem 

pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003, 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, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara (Guza, 2009 : 2). 

 

Pendidikan memiliki fungsi yaitu mempersiapkan siswa agar mampu 

mengembangkan pendidikan sebagai pribadi, mengembangkan pendidikan 

untuk masyarakat, mengembangkan kehidupan untuk berbangsa, 
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mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan sarana yang berperan dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan yaitu untuk menghasilkan generasi muda yang 

produktif, kreatif, mandiri serta dapat membangun dirinya dan masyarakatnya 

(Hasbullah, 1999:139).  Oleh karena itu, sekolah yang terdiri atas para 

pendidik berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya dengan 

cara meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas.   

 

Sistem pendidikan otoriter mengakibatkan sikap siswa menjadi manusia yang 

patuh akibatnya siswa tidak mampu mengembangkan kemampuannya sesuai 

dengan keadaan lingkungannya sehingga sumber belajar hanya berpusat pada 

guru & buku (teks). Dapat dimaknai bahwa siswa diarahkan pada tekstual 

sentris, yang menjauhkan kehidupan siswa dari keadaan nyata di lingkungan. 

Hal inilah yang masih terjadi dalam sistem pendidikan saat ini.  

Reformasi di bidang pendidikan khususnya kurikulim selalu mengalami 

penyempurnaan. Kurikulum yang sedang diterapkan di sekolah-sekolah saat 

ini adalah kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) yang didalamnya 

memuat kompetensi yang merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang terwujud dalam kebiasaan berfikir yang harus dicapai oleh seorang 

siswa. 

  

Kompetensi yang mendapatkan perhatian yaitu life skill (kecakapan hidup). 

Kecakapan hidup diharapkan dapat dicapai melalui pengalaman belajar siswa 

baik di dalam kelas ataupun di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga siswa 
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dapat memanfaatkan pengetahuan, konsep dan prinsip yang telah mereka 

pelajari untuk memecahkan masalah baru dalam bentuk kecakapan hidup. 

Life skill adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berani 

menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa 

tertekan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi 

untuk mengatasinya (Arief, 2002 : 9). Life skill yang dimiliki oleh siswa 

menjadi suatu hal yang penting karena adanya life skill siswa dapat memiliki 

kemampuan membaca, menulis, menghitung, merumuskan dan memecahkan 

masalah, mengelola sumberdaya alam, bekerja dalam tim, terus belajar 

ditempat kerja dan mempergunakan teknologi sehingga siswa dapat 

mengembangkan kreativitasnya untuk kehidupan jangka panjang. 

 (Sartori dalam Anwar, 2002 : 20).  

 

 Life skill diharapkan dapat dicapai melalui pengalaman belajar siswa baik 

didalam kelas ataupun  diluar kelas. Life skill yang dapat dikuasai oleh siswa 

mencakup aspek kecakapan personal dan kecakapan sosial. Kecakapan 

personal terdiri dari  kecakapan kesadaran diri meliputi (kecakapan mengenal 

diri dan kecakapan berfikir rasional) dan kecakapan berpikir rasional meliputi 

(kecakapan menggali informasi, kecakapan mengolah informasi, kecakapan 

mengambil keputusan, kecakapan memecahkan masalah). Kecakapan sosial 

terdiri dari kecakapan komunikasi lisan, kecakapan komunikasi tulisan dan 

kecakapan bekerjasama. 

 

Berdasarkan hasil observasi di SDN pulau Pahawang, diketahui bahwa life 

skill pada siswa kelas VI tergolong sedang yaitu sebesar sebesar 55% . Life 
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skill yang diamati pada saat pembelajaran ada dua yaitu kecakapan personal 

dan kecakapan sosial. Aspek life skill siswa pada saat observasi yang masih 

kurang maksimal hal tersebut terlihat pada beberapa aspek life skill siswa. 

Persentase life skill siswa yang diamati pada aspek ekstensi diri sebesar 76%,  

potensi diri sebesar 26,6%,  menggali informasi sebesar 48%, mengolah 

informasi sebesar 64 %,  menggambil keputusan sebesar 24% , memecahkan 

masalah sebesar 20%, komunikasi tulisan sebesar, komunikasi lisan sebesar 

27,5%, bekerja sama sebesar 86% . Masih kurang maksimalnya life skill siswa 

tersebut dikarenakan kegiatan pembelajaran yang  kurang dalam pembelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup, penyampaian materi pendidikan Lingkungan 

Hidup dikelas VI oleh guru belum menggunakan sumber pembelajaran, siswa 

masih terlihat pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, rendahnya 

keterlibataan siswa dalam proses pembelajaran, siswa masih sering membuang 

sampah disembarang tempat. Maka diperlukan usaha guru untuk 

meningkatkan life skill pada siswa salah satunya dengan menggunakan lembar 

kerja siswa berbasis lingkungan melalui proses  pembelajaran pendididikan 

lingkungan hidup.  

 

Cara yang dilakukan  untuk meningkatkan life skill siswa diantaranya dengan 

memperbaiki proses pembelajaran yang harus diarahkan pada keaktifan 

belajar siswa. Sangat penting dipahami, bahwa pola cara belajar siswa aktif, 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan berbagai teknologi pendidikan 

lainnya yang dikembangkan, kesemuanya bermuara pada kapasitas seorang 

guru. Kemampuan berekspresi dan berkreasi sangat dibutuhkan dalam 

meningkatkan life skill siswa. Untuk membantu meningkatkan life skill 
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tersebut diperlukan adanya sumber belajar yaitu lingkungan dan media 

bacanya secara spesifik melalui Lembar Kerja Siswa berbasis lingkungan 

(LKS berbasis lingkungan). Lembar kerja siswa adalah suatu bentuk program 

berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat 

untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan (Riantoh 1997 : 25). 

Lembar kerja siswa berbasis lingkungan merupakan salah satu alternatif  

media pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Penggunaan LKS berbasis lingkungan  dalam hal ini dikarenakan 

lingkunganlah yang nantinya sebagai sumber objek pembelajaran secara 

langsung.                                                                                                                                                   

Dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup terjadi beberapa proses 

yaitu mengamati, menginterpresentasikan, meramalkan, mengaplikasikan 

konsep, merencanakan, melakukan percobaan serta komunikasi hasil 

penemuanya yang bertujuan  agar pelajar memiliki pengetahuan, sikap, dan 

perilaku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan 

pengelolaan sumberdaya alam sehingga lingkungan hidupnya tetap terjaga, 

dapat meningkatkan kualitas atau kesejahtraan hidup diri dan masyarakat serta 

generasi mendatang (Prawiroatmodjo 1997:115). Hal tersebut berkaitan 

dengan ciri dari pembelajaran life skill siswa meliputi proses penyadaran 

untuk belajar bersama, proses penguasaan kecakapan personal dan kecakapan 

sosial yang meliputi proses merumuskan masalah dan memecahkan masalah, 

memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar lingkungan sebagai  media 

pembelajaran, menggali informasi dan mengolah informasi yang di dapat saat 

proses pembelajaran, bekerjasama dalam suatu kelompok. Melalui pendidikan 
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lingkungan hidup maka akan membuka wawasan siswa serta kreatifitas siswa 

sehingga akan meningkatkan life skill pada siswa tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukakan penelitian mengenai 

penggunaan  lembar kerja siswa berbasis lingkungan untuk meningkatkan life 

skill pada siswa kelas VI SDN pulau Pahawang kecamatan Punduh Pidada. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah:  

Penggunaan LKS berbasis lingkungan untuk meningkatkan life skill siswa kelas 

IV SDN Pahawang kecamatan Punduh Pidada ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah “ untuk mengetahui peningkatan life skill 

siswa dengan penggunaan LKS berbasis lingkungan pada kelas VI SD pulau 

Pahawang kecamatan Punduh Pidada.” 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa; memperoleh pengalaman belajar dengan penggunaan LKS 

berbasis lingkungan sehingga dapat meningkatkan life skill siswa, 

terutama pada aspek kecakapan personal dan kecakapan sosial. 

2. Bagi guru; sebagai salah satu alternatif pembelajaran untuk mengatasi 

masalah-masalah pembelajaran di kelas. 

3. Bagi peneliti; memberikan pengalaman yang sangat berharga sebagai 

calon guru serta dapat menambah wawasan  
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4. Bagi Sekolah; memberikan sumbangan pemikiran sehingga diharapkan 

mutu pembelajaran di sekolah khususnya dan pendidikan umumnya. 

5. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi LSM mitra bentala agar 

lebih berperan dalam hal pemberian Pendidikan Lingkungan Hidup di 

daerah binaan lainya   

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

a) LKS berbasis lingkungan merupakan lembar kerja siswa yang 

memanfaatkan daya  dukung lingkungan sekolah sebagai suatu proses 

pembelajaran. 

b) Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani 

menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa 

tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan 

solusi untuk mengatasinya. 

c) Life skill yang diamati yaitu kecakapan personal dan kecakapan sosial. 

d) Penelitian ini dilakukan pada siswa pada siswa kelas VI semester ganjil di 

SDN pulau Pahawang kecamatan Punduh Pidada Tahun Pelajaran 

2010/2011. 

e) Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampah,  

kerusakan dan pencemaran lingkungan, mangrove. 

 

 

 

 



 8 

F. Kerangka Pikir 

Pada proses pembelajaran pendidikan lingkungan hidup belum menggunakan 

alat bantu pembelajaran sehingga dalam pelaksanaannya kurang memberikan 

hasil pembelajaran yang optimal. 

Penggunaan LKS berbasis lingkungan diharapkan dapat meningkatkan life 

skill siswa melalui pendidikan lingkungan hidup. Penggunaan LKS berbasis 

lingkungan  dalam penyampaian materi pokok sampah, pengelolaan 

lingkungan dan mangrove melalui Pendidikan Lingkungan Hidup dapat 

melibatkan anak secara langsung untuk aktif memberikan pandangan tentang 

suatu konsep. Dengan demikian siswa lebih termotifasi dalam 

pembelajarannya serta dapat meningkatkan life skill siswa. 

 

Dalam LKS berbasis lingkungan terdapat kegiatan–kegiatan yang harus 

dikerjakan, soal yang menghubungkan siswa dalam hubungan komunikasi 

dengan guru dan hasil observasi langsung dengan lingkungan sekitar. Adanya 

hubungan ini memungkinkan siswa mendapatkan tingkat pengalaman yang 

lebih tinggi, memungkinkan siswa meningkatkan life skill.  

 

Pada saat proses pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, guru hanya 

menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan alat bantu 

pembelajaran. Sehingga peninggkatan life skill siswa  belum mengalami 

peningkatan. Dalam mengerjakan LKS berbasis lingkungan siswa di tuntut 

untuk terjun langsung ke lingkungan sekitar dan membaca buku pelajaran 
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Pendidikan Lingkungan Hidup, sehingga siswa dapat menjawab LKS berbasis 

lingkungan dan dapat mencapai life skill.  

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y.  Variabel X 

adalah variabel bebas yaitu lembar kerja siswa berbasis lingkungan dan 

variabel Y adalah variabel terikat yaitu life skill siswa. 

 Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram berikut ini :   

 

 

Gambar 1.    Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

Keterangan : X = Lembar kerja siswa berbasis lingkungan,   

      Y = Life skill siswa. 

 

 

G. Hipotesis Tindakan 

 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah :  

Penggunaan LKS berbasis Lingkungan dapat  meningkatkan life skill pada 

siswa kelas VI  SDN Pulau Pahawang kecamatan Punduh Pidada. 
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