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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya diadakan untuk mempersiapkan siswa 

agar mampu bertahan hidup dan mampu menghadapi perkembangan 

zaman melalui ilmu yang bermanfaat yang dibekalkan kepadanya.   

Durkheim menggambarkan betapa generasi muda memerlukan 
bantuan pendidikan untuk mempersiapkan diri, memasuki 
kehidupan di tengah masyarakat yang memiliki tata nilai tertentu. 
Persiapan itu perlu karena pemuda pada dasarnya belum siap 
memasuki kehidupan masyarakat. Sasaran pendidikan adalah 
mengembangkan kekuatan fisik, intelektual, dan moral yang 
dibutuhkan oleh lingkungan masyarakat politik maupun keseluruhan 
lingkungan di mana mereka berada (Hanum, 2011: 15). 

Anwar (2012: 12) menyebutkan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan lebih dari sekedar memberikan kesiapan diri kepada siswa 

untuk memasuki kehidupan masyarakat, mampu bertahan hidup, dan 

mampu menghadapi perkembangan zaman. Pendidikan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia melalui proses pembelajaran. 

Beranjak dari hal tersebut, dikembangkanlah empat pilar pembelajaran 

oleh Hidayanto yang terdiri dari “pengetahuan, keterampilan, kemandirian, 

dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama” (dalam 

Anwar, 2012: 5). Keempat pilar pembelajaran tersebut menjadi dasar 

dalam penyelenggaraan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai hasil 

belajar aktual. Hasil belajar aktual merupakan akumulasi kemampuan 

konkret dan abstrak untuk memecahkan masalah hidup (problem solving). 
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Berdasarkan hal itu, pendidikan yang diselenggarakan melalui 

proses pembelajaran bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki 

kesiapan dan kemampuan untuk memecahkan masalah (problem solving) 

yang akan dihadapi dalam kehidupan. Proses pembelajaran tersebut 

terutama dilaksanakan oleh lembaga pendidikan formal yaitu sekolah. 

Sekolah kini menjadi tempat yang cukup menentukan keberlangsungan 

hidup siswa dikemudian hari. Karena sekolah pada hakikatnya 

melaksanakan proses pembelajaran yang mengembangkan kecakapan 

hidup (life skills) yang bermanfaat sebagai bekal hidup siswa. Kecakapan 

hidup (life skills) tersebut terdiri dari kecakapan personal (personal skills), 

kecakapan sosial (social skills), kecakapan akademik (academic skills), 

dan kecakapan vokasional (vocational skills) (Anwar, 2012: 28). Jawaban 

atas munculnya pertanyaan mengapa sekolah menjadi tempat yang cukup 

menentukan bagi keberlangsungan hidup siswa dikemudian hari yaitu 

bahwa saat ini seorang anak menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu 

di sekolah atau lembaga pendidikan formal lebih dari sepuluh tahun 

dihitung mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah 

Atas (SMA).  

Proses pembelajaran di sekolah saat ini masih banyak dilakukan di 

dalam kelas meskipun banyak guru mulai mengembangkan pembelajaran 

di luar kelas. Menurut Kunandar (2011: 48), proses pembelajaran yang 

dilakukan guru di kelas menentukan mutu pendidikan. Dengan kata lain, 

apabila proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru 
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berlangsung dengan baik dan bermutu maka menunjukkan mutu 

pendidikan pun baik, begitu pula sebaliknya. Sementara itu, Widoyoko 

(2012: 25-27) menjelaskan bahwa hasil dari proses pembelajaran adalah 

terjadinya perubahan pada diri siswa yang salah satunya disebut output 

yang dapat dibedakan menjadi hard skills dan soft skills. Hard skills terdiri 

dari kecakapan akademik (academic skills) dan kecakapan vokasional 

(vocational skills). Sedangkan, soft skills terdiri dari kecakapan personal 

(personal skills) dan kecakapan sosial (social skills). Apabila dirunut 

kembali, hard skills dan soft skills merupakan bagian dari kecakapan hidup 

(life skills). 

Kondisi nyata yang ditemukan pada proses pembelajaran di kelas 

yaitu pencapaian output yang banyak ditekankan pada pencapaian 

kecakapan akademik (academic skills), yang mana siswa terus menerus 

diarahkan untuk bisa berprestasi secara akademik. Sementara itu, apabila 

dikembalikan pada tujuan penyelenggaraan proses pembelajaran yang 

telah diuraikan di awal adalah untuk membentuk siswa yang memiliki 

kesiapan dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan hidup 

(problem solving). Hook dan Vass (2011: 60) menyebutkan “anak-anak 

sedang berada dalam proses memperoleh keterampilan sosial guna 

membuat pilihan yang baik terkait dengan perilaku mereka”, dengan kata 

lain anak-anak atau siswa yang ada pada usia sekolah sedang menjalani 

proses pembelajaran yang bertujuan untuk melatih kemampuan mereka 
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untuk membuat suatu pilihan atau keputusan yang baik yang akan 

dicerminkan melalui perilaku mereka.  

Departemen Pendidikan Nasional membagi life skills menjadi 

kecakapan personal (personal skills), kecakapan sosial (social skills), 

kecakapan akademik (academic skills), dan kecakapan vokasional 

(vocational skills). Kecakapan personal (personal skills) mencakup 

kecakapan mengenal diri (self awareness) dan kecakapan berpikir rasional 

(thinking skills). Kecakapan mengenal diri (self awareness) merupakan 

modal bagi seseorang untuk mengembangkan diri sebagai individu yang 

bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Sedangkan, kecakapan 

berpikir rasional (thinking skills) mencakup antara lain kecakapan 

menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi, 

kecakapan mengambil keputusan, dan kecakapan memecahkan masalah 

secara kreatif (Anwar, 2012: 29).  

Apabila hal itu dikaitkan antara tujuan awal penyelenggaraan 

proses pembelajaran dan pernyataan Hook dan Vass dengan pembagian 

life skills oleh Departemen Pendidikan Nasional, maka kemampuan untuk 

memecahkan masalah (problem solving)  dan membuat suatu pilihan atau 

keputusan yang baik merupakan bagian dari kecakapan personal (personal 

skills). 
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Secara lebih rinci, Widoyoko menjelaskan mengenai definisi 

kecakapan personal (personal skills) yang menjadi bagian dari salah satu 

hasil dari diselenggarakannya proses pembelajaran yaitu sebagai berikut : 

Kecakapan personal di antaranya meliputi kecakapan 
berpikir kritis dan kreatif, kecakapan mengambil keputusan, 
kecakapan memecahkan masalah, percaya diri, memiliki etos kerja 
.... Kecakapan memecahkan masalah tidak terlepas dari kecakapan 
mengambil keputusan karena memecahkan masalah berarti 
mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang dapat digunakan 
untuk memecahkan masalah (Widoyoko, 2012: 212-213).  

Untuk memperbaiki kondisi tersebut dan agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai, maka perlu diterapkan sebuah metode pembelajaran yang 

ditujukan untuk merangsang dan melatih siswa agar memiliki kemampuan 

memecahkan masalah secara tepat. Metode pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah Metode Belajar Aktif. Uno dan Muhamad (2011: 76) 

menjelaskan bahwa “pembelajaran aktif mengharuskan anak untuk belajar 

memecahkan masalah yang diperoleh dan belajar dengan baik dari 

pengalamannya yaitu dengan cara melakukan, menggunakan indera, dan 

menjelajahi lingkungan baik itu benda, tempat, maupun peristiwa”. Salah 

satunya adalah melalui Learning Journals. Learning Journals mendorong 

siswa untuk menjadi sadar melalui bahasa yang mereka tuangkan dalam 

bentuk tulisan terhadap apa yang terjadi pada diri mereka dan yang terjadi 

di sekitar mereka (Silberman, 2009: 194). Learning Journals mengarahkan 

siswa untuk menjadi peka, berpikir kritis, mandiri, percaya diri, 

bertanggung jawab, dan mampu menjadi problem solver. 
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Pembelajaran sosiologi di SMA dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan  siswa dalam memahami fenomena 

kehidupan sehari-hari. Untuk dapat memahami fenomena kehidupan 

sehari-hari, siswa harus dilatih agar dapat mengidentifikasi sebab dan 

akibat suatu permasalahan, menentukan alternatif pemecahan masalah 

beserta hal-hal yang diperlukan untuk mengimplementasikan masing-

masing alternatif, memilih strategi yang akan digunakan untuk 

melaksanakan alternatif pemecahan masalah yang telah dipilih, dan 

mengimplementasikan strategi pemecahan masalah. Keempat hal tersebut 

merupakan indikator dalam penilaian kemampuan memecahkan masalah 

(problem solving) dalam penguasaan kecakapan personal (personal skills) 

siswa (Widoyoko, 2012: 213). 

Faktanya, pembelajaran sosiologi di kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Muntilan belum menunjukkan hasil pencapaian tujuan 

pembelajaran yang optimal. Pembelajaran sosiologi belum mampu 

mengarahkan siswa untuk dapat memahami fenomena kehidupan maupun 

melatih siswa untuk bisa melakukan suatu pemecahan masalah. Oleh 

sebab itu, sekiranya perlu diterapkan metode Learning Journals dalam 

pembelajaran sosiologi di kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 

Muntilan. Learning Journals dapat digunakan sebagai metode 

pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Sehingga 

diharapkan tujuan dari pembelajaran sosiologi di kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Muntilan dapat tercapai dengan optimal yaitu dengan 
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adanya sebuah peningkatan penguasaan kecakapan personal (personal 

skills) siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan sebuah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) tentang Upaya Meningkatkan 

Kecakapan Personal Siswa melalui Metode Learning Journals dalam 

Pembelajaran Sosiologi Kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

dapat diidentifikasikan beberapa masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Pencapaian output pembelajaran banyak ditekankan hanya pada 

pencapaian kecakapan akademik (academic skills) saja yang mana 

siswa terus menerus hanya diarahkan untuk bisa berprestasi secara 

akademik saja. 

2. Kecakapan personal (personal skills) sebagai salah satu tujuan 

penyelenggaraan proses pembelajaran sering terabaikan. 

3. Pembelajaran sosiologi di kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 

Muntilan belum mampu mengarahkan siswa untuk dapat memahami 

fenomena kehidupan sehari-hari maupun melatih siswa untuk bisa 

melakukan suatu pemecahan masalah. 

4. Perlu diterapkan sebuah metode pembelajaran yaitu Learning Journals 

untuk mendorong siswa menjadi sadar terhadap apa yang terjadi pada 

diri mereka dan yang terjadi di sekitar mereka sehingga siswa dapat 
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memahami fenomena kehidupan sehari-hari dan bisa melakukan suatu 

tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti hanya 

memfokuskan permasalahan pada upaya untuk meningkatkan kecakapan 

personal siswa pada pembelajaran sosiologi di kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Muntilan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian adalah : 

bagaimana meningkatkan kecakapan personal siswa melalui implementasi 

metode pembelajaran Learning Journals dalam pembelajaran sosiologi 

Kelas XI IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Muntilan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai oleh peneliti adalah : Untuk mengetahui bagaimana 

meningkatkan kecakapan personal siswa melalui implementasi Metode 

Learning Journals dalam pembelajaran sosiologi Kelas XI IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Muntilan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak yaitu : 

1. Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian teoritis yang 

berkualitas tentang penggunaan metode Learning Journals yang 

diterapkan dalam pembelajaran sosiologi. 

b.  Penelitian ini diharapkan dapat membuka kemungkinan 

dilakukannya penelitian yang lebih lanjut tentang masalah yang 

sejenis. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi 

penelitian yang lain khususnya bagi penelitian yang sejenis. 

2. Praktis 

a. Bagi siswa 

Proses pembelajaran sosiologi menjadi di kelas XI IPS 1 

SMA Muhammadiyah 1 Muntilan menjadi lebih bervariasi dan 

hasil belajar siswa yang berkaitan dengan kecakapan personal 

(personal skills) meningkat. 

b. Bagi guru 

Memberikan pengalaman pembelajaran kepada guru 

dengan metode pembelajaran variatif yang dapat diterapkan di 

kelas pada saat pembelajaran sosiologi dan menggunakan metode 
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pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan kecakapan 

personal (personal skills) bagi siswa. 

c. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman tentang pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas (PTK) dan menambah pengalaman dalam hal proses 

belajar mengajar di kelas yang bermanfaat untuk ke depannya 

sebagai bekal menjadi guru. 

d. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

Memberi kontribusi dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan pada umumnya dan pengajaran sosiologi pada 

khususnya. 

 




