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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan memiliki peranan penting untuk mempersiapkan generasi muda 

yang memiliki kecakapan dan kecerdasan emosional yang tinggi. Hal tersebut 

tidak lain adalah untuk menyiapkan manusia yang memenuhi kualifikasi sesuai 

dengan tuntutan zaman dan masyarakat saat ini yang dikenal dengan tantangan 

abad 21. Greenstein (2012) berpendapat bahwa siswa yang hidup pada abad 21 

harus menguasai keilmuan, keterampilan metakognitif, mampu berpikir kritis dan 

kreatif serta bisa berkomunikasi atau berkolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, 

pendidikan di Indonesia harus siap menghasilkan generasi muda yang dibekali 

keterampilan abad 21, di antaranya yaitu dengan mengembangkan kecakapan 

hidup siswa. 

Kecakapan hidup merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau 

dan berani menghadapi problema kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, 

kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga 

akhirnya mampu mengatasinya (Depdiknas, 2002). Kecakapan tersebut yaitu 

seperti kecakapan dalam menyampaikan gagasan baik lisan maupun tulisan. 

Komunikasi akan memunculkan kerja sama. Seseorang yang kesulitan dalam 

memecahkan suatu masalah, ia akan membutuhkan orang lain untuk membantu 

penyelesaiannya. Oleh karena itu perlu dikembangkan kemampuan bekerja sama. 

Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat terbiasa menemukan solusi dari setiap 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  

BSNP mencantumkan bahwa kurikulum SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, 

SMA/MA/SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup 

yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik 

dan/atau kecakapan vokasional (Harahab et al, 2012). Berdasarkan hal tersebut, 

upaya yang akan dilakukan peneliti untuk membekali kemampuan pada peserta 

didik agar dapat hidup, menghadapi persoalan hidup dan bersaing di dunia kerja 

salah satunya melalui pelaksanaan pembelajaran kecakapan hidup generik. 
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Depag RI Ditjen Pendis (2005) mengemukakan bahwa kecakapan hidup 

generik (general life skill) merupakan kecakapan yang diperlukan semua orang, 

baik mereka yang bekerja, belum bekerja, tidak bekerja maupun mereka yang 

masih menempuh pendidikan. Kecakapan hidup generik dibagi menjadi 

kecakapan mengenal diri (personal skill), kecakapan berpikir rasional (thinking 

skill), dan kecakapan sosial (social skill). Kecakapan personal mencakup 

kecakapan spiritual, kesadaran akan potensi diri dan kecakapan berpikir. 

Sedangkan dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi dan 

kecakapan bekerjasama.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMAN 3 Sukabumi, pada 

umumnya ketika pelaksanaan pembelajaran siswa tidak mampu mencari informasi 

dengan baik, siswa tidak mampu memproses materi, siswa yang terlihat membaca 

hanya beberapa saja, ketika pelaksanaan diskusi siswa masih banyak yang hanya 

terfokus pada buku paket, yang mampu bekerja sama dan bertukar pikiran dengan 

semua teman sekelompoknya hanya beberapa siswa saja sehingga dapat dikatakan 

bahwa kecakapan hidup generik siswa masih rendah. Berdasarkan hasil 

pembelajaran Biologi diperoleh nilai rata-rata ulangan harian siswa-siswi kelas X 

SMAN 3 Sukabumi tahun ajaran 2018/2019 sebagai berikut:  

Tabel 1.1. Nilai Ulangan Harian Biologi 

No. Kelas KKM Nilai Rata-Rata  

1. X1 75 73,21 

2. X7 75 72,34 

(Sumber: Kelas X SMAN 3 Kota Sukabumi) 

 

Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai rata-rata ulangan harian siswa 

belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM). Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa belum mampu menyelesaikan persoalannya. Siswa harus mampu 

mengasah berbagai pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berkomunikasi 

dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, harus ada alat penghubung yang dapat 

mengarahkan siswa untuk mampu menyelesaikan persoalan dalam kehidupannya 

melalui kecakapan hidup generik siswa. Adapun alat penghubung yang dimaksud 

adalah Advance Organizer berbantuan proyek. 
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Advance Organizer yang dikemukakan oleh Ausubel (dalam Parkash & 

Hooda, 2016) adalah deduktif, ekspositori, strategi pengajaran interaktif dan 

sekuensial. Joyce et al (2016) mengemukakan bahwa fungsi Advance Organizer 

adalah untuk memberi dukungan informasi baru untuk memudahkan dalam 

menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep yang telah ada pada struktur 

kognitif siswa sehingga terjadi pembelajaran bermakna. Penelitian Tasiwan et al 

(2014) dengan judul “Pengaruh Advance Organizer Berbantuan Proyek Terhadap 

Kemampuan Analisis-Sintesis Siswa” menunjukkan bahwa siswa mengalami 

peningkatan kemampuan analisis-sintesis dalam aspek menguraikan, 

mengkategorikan, mengidentifikasi, merumuskan pernyataan, merekontruksi, 

menentukan konsep dan menganalisis konsep. Model Advance Organizer dalam 

tahapannya selalu menghubungkan dan mengaitkan materi yang telah dipelajari 

dengan materi yang akan dipelajari. Menurut Kowshik (2015) model Advance 

Organizer (AO) memiliki tiga tahap kegiatan. Tahap pertama presentasi advance 

organizer, tahap kedua presentasi tugas atau materi pembelajaran dan tahap ketiga 

penguatan pengolahan kognitif. Pada tahap presentasi tugas atau materi 

pembelajaran siswa diharapkan mampu memecahkan masalah untuk menemukan 

konsep-konsep yang dikembangkan melalui pembelajaran berbantuan proyek. 

Pembelajaran berbantuan proyek berfokus pada konsep dan prinsip, 

memfasilitasi siswa untuk berinvestigasi, pemecahan masalah, tugas-tugas 

bermakna, berpusat pada siswa, serta menghasilkan produk nyata sesuai yang 

dikemukakan oleh Santyasa (dalam Susanti, 2013).  Selain itu menurut Klein et al 

(dalam Susanti, 2013) dengan melakukan proyek dapat membangun pengetahuan, 

keterampilan, kompleksitas serta memungkinkan siswa untuk berpikir secara 

mendalam dan menganalisis topik yang memiliki makna bagi siswa. Dalam hal ini 

topik yang dipilih yaitu materi sistem ekskresi pada manusia. Materi mampu 

membantu siswa menerapkan konsep-konsep sistem ekskresi pada manusia yang 

telah dimilikinya ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menuntun siswa 

untuk mengembangkan kecakapan hidup generiknya. Sistem ekskresi sangat 

berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia karena sistem inilah yang 

memiliki peran vital untuk mengeluarkan racun-racun sekaligus zat-zat yang 
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sudah tidak berguna lagi bagi tubuh manusia. Oleh karena itu kerusakan dari 

sistem eksresi akan sangat mempengaruhi kesehatan manusia dan menimbulkan 

beberapa gangguan atau penyakit. Untuk meyelesaikan masalah-masalah tersebut 

siswa dituntut dapat mengambil keputusan dengan tepat, mencari solusi atas 

masalah atau mencari informasi yang dilakukan dengan cara berdiskusi dan 

bekerja sama dalam menyelesaikan tugas proyek yang diberikan yakni berupa 

pembuatan video. Hal ini secara tidak langsung dapat melatihkan kecakapan hidup 

generik siswa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

tentang “Pengaruh Advance Organizer Berbantuan Proyek terhadap 

Kecakapan Hidup Generik Siswa SMA Pada Materi Sistem Ekskresi 

Manusia”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaruh advance 

organizer berbantuan proyek terhadap kecakapan hidup generik siswa SMA pada 

materi sistem ekskresi manusia?.” Rumusan masalah tersebut dijabarkan menjadi 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kecakapan hidup generik siswa yang menggunakan Advance 

Organizer berbantuan proyek pada materi sistem ekskresi manusia?   

2. Bagaimanakah perbandingan kecakapan hidup generik siswa yang 

menggunakan Advance Organizer berbantuan proyek dan yang 

menggunakan Advance Organizer pada materi sistem ekskresi manusia?  

3. Bagaimana respon siswa terhadap Advance Organizer berbantuan proyek? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui kecakapan hidup generik siswa yang menggunakan 

Advance Organizer berbantuan proyek pada materi sistem ekskresi manusia 

2. Untuk mengetahui perbandingan kecakapan hidup generik siswa yang 

menggunakan Advance Organizer berbantuan proyek dan yang 

menggunakan Advance Organizer pada materi sistem ekskresi manusia 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap Advance Organizer berbantuan 

proyek. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Advance Organizer berbantuan proyek dapat memberikan pengalaman 

langsung sehubungan dengan penemuan konsep-konsep yang telah 

dimiliki sebelumnya 

b. Mampu menumbuhkan kecakapan hidup generik siswa dalam 

kehidupan dan sebagai upaya mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

2. Bagi Guru 

Menambah wawasan kepada guru-guru dalam memilih model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam 

pelajaran biologi khususnya. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam melakukan penelitian dengan 

ruang lingkup yang lebih luas sehingga mendapatkan hasil maksimal.  

 

E. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian dapat terarah, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI8 dan XI5 SMAN 3 

Sukabumi tahun ajaran 2018/2019. 

2. Indikator kecakapan hidup generik siswa pada penelitian ini menurut Depag 

RI Ditjen Pendis (2005). 

3. Sintak Advance Organizer pada penelitian ini sesuai dengan sintak yang 

dikemukakan Joyce et al (2009). 

4. Pembelajaran yang digunakan di kelas eksperimen adalah model 

pembelajaran Advance Organizer berbantuan proyek sedangkan 

pembelajaran yang digunakan di kelas kontrol adalah model pembelajaran 

Advance Organizer. 

5. Topik dalam penelitian ini yaitu materi sistem ekskresi pada manusia. 


