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ABSTRAK 

 

SD Negeri Purwodadi 01 Malang sebagai salah satu pengemban pendidikan dasar 

di Kota Malang berusaha untuk menyiapkan generasi emas di tahun 2045 nanti dengan 

memberikan Life Skill Basic kepada seluruh peserta didik, dengan harapan peserta didik 

dapat berkembang secara holistik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan Life 

Skill Basic di SDN Purwodadi 01 Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian terdapat peningkatan 

Life Skill Basic sebesar seratus persen (100%) peserta didik sangat senang dengan 

peningkatan life  skill basic yang mereka lakukan dalam pemecahan masalah. Mereka 

menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi diri mereka. Mereka juga sangat 

berharap Bapak Ibu guru akan lebih intensif lagi dalam mendampingi peningkatan life  

skill basic ini.  

 

Kata Kunci: Life Skill Basic, Generasi Emas Yang Tangkas dan Kuat 

 

ABSTRACT 

 

 SD Negeri Purwodadi 01 Malang as one of the primary education caretakers in 

Malang City trying to prepare the gold generation in 2045 later by giving Life Skill Basic 

to all students, in the hope learners can develop holistically. The purpose of this research is 

to know the improvement of Basic Life Skill in SDN Purwodadi 01 Malang. The research 

method used is descriptive qualitative with descriptive data analysis. The results of the 

study there is an increase in Basic Life Skill of one hundred percent (100%) of students are 

very happy with the improvement of basic life skills they do in solving problems. They 

claim that this activity is very useful for themselves. They also really hope Mr Ms. teacher 

will be more intensive in accompanying improvement of this basic life skill. 

 

Keywords: Basic Life Skill, Agile and Strong Gold Generation 
 

 

PENDAHULUAN 

 

 Pendidikan merupakan tanggungjawab orang tua, pemerintah dan masyarakat. 

Sekolah tidak dapat memberikan semua kebutuhan pertumbuhan danperkembangan peserta 

didiknya, sehingga diperlukan keterlibatanbermakna dari orangtua/keluarga dan anggota 
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masyarakat. Anak-anak akan dapat belajar dengan lebih baik dan lebih bermakna bila 

didukung oleh  lingkungan sekitarnya orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya serta 

masyarakat sekitar.Sehingga sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan “tri sentra 

pendidikan” yang sangat penting untuk dapat menjamin pertumbuhananak secara optimal. 

Untuk itu, perlu dibangun kemitraan antara sekolah,keluarga, dan masyarakat. 

Kemitraan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat dalammembangun ekosistem 

pendidikan sejalan dengan visi KementerianPendidikan dan Kebudayaan yaitu 

“Terbentuknya insan serta ekosistempendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan 

berlandaskangotong royong” (Petunjuk teknis Pendidikan Keluarga Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun 2016). Oleh karena itu, diharapkan kemitraan antar tri sentra 

pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermakna. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin sibuk, 

sehingga mengurangi perhatian terhadap putra-putri mereka di rumah. Kondisi tersebut 

membuat tugas sekolah khususnya guru semakin bertambah mengingat semakin tingginya 

tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan pendidikan, maka sekolah perlu melakukan 

pendekatan/strategi agar didapatkan hasil yang meningkat. SD Negeri Purwodadi 

01Malang sebagai salah satu pengemban pendidikan yang berada di tengah kota Malang 

berupaya untuk memberikan pelayanan dan pendampingan secara maksimal kepada 

seluruh peserta didik. Implementasi kurikulum 2013 telah dilaksanakan oleh seluruh 

sekolah secara lengkap dan utuh walaupun masih ada revisi sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan dapat berlangsung secara maksimal. 

 Masa anak pada saat menempuh pendidikan di sekolah dasar adakah yang 

terpanjang bila dibandingkan dengan pendidikan yang mereka lalui dijenjang berikutnya. 

Oleh karena itu Sekolah Dasar diharapkan memberikan pendampingan dan pendidikan 

yang kuat agar bisa memberikan bekal pada saat anak melanjutkan ke jenjang berikutnya. 

Bekal yang dimaksudkan bukan hanya berupa pengetahuan, tetapi juga keterampilan dasar 

atau life skill basic yang harus mereka pahami dan dalami supaya bisa survive di 

kehidupan bermasyarakat nantinya.  

 Keterampilan yang dibutuhkan mereka tentunya sesuai dengan tingkat 

perkembangan, karena masa usia sekolah adalah masa yang matang untuk belajar atau 

masa untuk sekolah. Disebut masa matang untuk belajar karena mereka sudah berusaha 

untuk mencapai sesuatu, sedang masa matang untuk sekolah, karena mereka sudah 
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menginginkan kecakapan-kecakapan baru, yang dapat diberikan oleh sekolah Conny, 

2008: 29). 

 Masa sekolah adalah usia 6-12 tahun, pada masa ini anak memasuki masa belajar 

didalam dan diluar sekolah. Banyak aspek perilaku dibentuk melalui penguatan 

(reinforcement) verbal, keteladanan dan identifikasi (Ahmadi, 2005: 70) 

 Secara intelektual anak sudah bisa mereaksi rangsangan intelektual atau 

melaksanakan tugas-tugas belajar menurut kemampuan intelektual atau kemampuan 

kognitifnya.Perkembangan bahasa anak pada usia ini adalah masa berkembang pesatnya 

kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan bahasa. Sedang untuk 

perkembangan sosial pada masa ini adalah anak mulai memiliki kesanggupan 

menyesuaikan diri kepada yang kooperatif (bekerja sama) atau sosientris (mau 

memperhatikan kepentingan orang lain sehingga diterima menjadi anggota kelompok).  

 Sekolah sebagai penangungjawab dan pelaksana pendidikan memiliki 

tanggungjawab yang sangat besar dalam membimbing dan mendampingi seluruh peserta 

didik agar dapat berkembang sesuai dengan talenta yang dimiliki. Peranan guru tentunya 

tidak dapat di sepelekan, karena masa depan perkembangan anak berada ditangan guru 

selaku garda terdepan pelaksana pendidikan dan pembelajaran. Peran tersebut dalam upaya 

memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh peserta didik. 

 SD Negeri Purwodadi 01 Malang, merupakan salah satu sekolah dasar yang berada 

di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kami berada di pinggir jalan raya Malang-

Surabaya dengan jumlah rombongan belajar 11, dan jumlah peserta didik 330 anak. Jumlah 

guru dan karyawan 22 orang. Sebagai SD Inti kami harus mampu memberikan contoh bagi 

sekolah-sekolah yang ada di wilayah gugus VII Kecamatan Blimbing, Kota Malang 

dengan prinsip maju dan berprestasi bersama.  

 Peserta didik yang kami miliki memiliki latar belakang yang sanga beragam, 

sehingga tugas Kepala Sekolah bersama Bapak Ibu Guru dan karyawan adalah 

mempormula keberagaman yang ada untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki 

kemampuan kognitif yang hebat serta diikuti dengan memiliki keterampilan basic yang 

cakap untuk bisa hidup  mandiri ditengah-tengah masyarakat yang sangat dinamis melalui 

PeningkatanLife Skill Basic di SD Negeri Purwodadi 01 Malang.  

 Bersadarkan hasil angket yang sampaikan kepada anak bersama orang tua diperoleh 

data sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil keterampilan Basic Skill 

No Kelas  Jumlah  

Peserta Didik 

Keterampilan Basic Hasil 

Belum Bisa Bisa 

1.  

1 

52  Melepas dan menali 

sepatu sendiri  

98% 2% 

2.    Berganti pakaian dan 

melepas pakaian 

95% 5% 

3.  2   Membuat dan 

menyajikan roti isi 

95% 5% 

4.  3  

 

 Menyisir rambut 90% 10% 

5.  4  

 

 Menyapu lantai 95% 5% 

6.  5   Menjahit sederhana 100% 0% 

 

Hasil angket yang tersaji di atas yang mendasari penulis untuk melakukan 

peningkatan dalam bentuk dampingan keterampilan basic agar semua peserta didik mampu 

mandiri di era yang saat ini. Hal lain yang menggerakan hati penulis adanya guru kelas 

rendah (1, 2, dan 3) yang senantiasa harus mendampingi anak didiknya pada saat harus ke 

kamar mandi maupun saat berganti baju saat akan dilaksanakannya pelajaran Pendidikan 

jasmani dan olah raga. Kami sadar sepenuhnya bahwa tugas kami tidak hanya 

memberirikan pengetahuan kognitig tetapi kami juga harus memberikan bekal 

keterampilan untuk hidup di masyarakat. Kegiatan pandampingan life skill basic, kami 

secara telaten. Agar mendapatkan hasil maksimal tentunya peran orang tua sangatlah besar, 

sehingga kegiatan yang kami lakukan juga melibatkan orang tua secara aktif.  

  

METODE PENELITIAN  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menjelaskan 

fenomena yang terjadi pada obyek yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan lembar 

observasi untuk mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan indikator yang akan 

diungkap sebagai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis data menggunakan 

analisis deskriptif. 

Penulis menyusun strategi berdasarkan permasalahan dan data yang ditemukan 

serta analisis kebutuhan life skill basic bagi siswa SD Negeri Purwodadi 01 Malang kelas 1 

sampai dengan kelas 5 kemudian dilanjutkan dengan menyusun metode pemecahan 

masalah akan difokuskan pada 4 hal tersebut. 
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Gambar 1 life skill basic 
 

 

 

 

Tabel 2. Daftar life skill basic   

 

Kelas  Life skill basic 

1 1. 7 Langkah memcuci tangan  

2. Mencuci perlengkapan makan 

3. Melepas dan menali sepatu sendiri 

4. Memasang kancing baju 

2 1. 7 langkah mencuci tangan  

2. Adab makan 

3. Mencuci perlengkapan makan 

4. Menggosok gigi 

5. Membuat dan menyajikan roti isi 

3 1. 7 langkah mencuci tangan  

2. Adab makan 

3. Mencuci perlengkapan makan 

4. Menggosok gigi 

5. Menyisir rambut dengan benar 

4 1. Menyapu lantai 

2. Mengepel lantai 

3. Menjahit sederhana 

4. Menyisir rambut 

5. Melipat baju 

5 1. Menyapu lantai 

2. Mengepel lantai 

3. Menjahit sederhana 

 

A. Analisis hasil angket 

B. Pemetaan  life skill Basic untuk 

peserta didik kelas 1 sampai 

dengan 5 

 

1. Pelaksanaan Peningkatan  ke 1 

2. Pengamatan Hasil 

3. Pemberian reward 

1. Pelaksanaan Peningkatan ke 2 

2. Pengamatan Hasil 

3. Pemberian reward 

 

1. Analisis respon peserta didik 

setelah kegiatan dilakukan 

2. Kesimpulan  
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4. Menyisir rambut 

5. Melipat baju 

 

Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri Purwodadi 01 Kota Malang, pada bulan Agustus 

sampai dengan September 2017. Subjek penelitian adalah kelas 1 sampai dengan kelas 5 

sebanyak 293 peserta didik.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini diawali dari keprihatinan penulis terhadap siswa yang belum mampu 

melakukan beberapa kegiatan yang sangat mendasar, yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Bahkan guru kelas sering kerepotan dan terganggu tugas mengajarnya karena 

harus mendampingi anak-anak ke kamar mandi, dan juga membetulkan tali sepatunya.   

1 Pelaksanaan peningkatan Life skill basic 

Untuk peserta didik kelas 1 kegiatan yang dilakukan adalah (1) 7 Langkah memcuci 

tangan, (2) Mencuci perlengkapan makan, (3) Melepas dan menali sepatu sendiri, (4) 

Berganti pakaian dan melepas pakaian, (5) Memasang kancing baju. Setelah dilakukan 

pemdampingan selama 3  minggu (hari Senin sampai dengan Kamis) didapatkan data 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. 7 Langkah memcuci tangan100% peserta didik dapat melakukan dengan 

baik. (Sumber:  Pittet, et al.  2009. WHO ) 

 

Konsep mendasar yang penulis sampaikan kepada peserta didik  sebagai berikut. 

Cuci tangan adalah salah satu hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan 

tubuh. Terkadang, mencuci tangan dianggap merupakan hal yang sepele. 

Kebanyakan orang hanya menggosok tangan dengan air tanpa menggunakan sabun. 

Hal ini menyebabkan kuman masih banyak yang menempel ditangan. 

1. Mengapa Harus Mencuci Tangan? 

Tangan adalah anggota tubuh yang sering kita gunakan seperti berjabat 

tangan dengan orang lain, makan, mencuci piring, menulis, dan lain-lain. Dari 

contoh-contoh tersebut, saat beraktivitas pastilah sudah banyak kuman dan bakteri 

yang menempel pada tangan kita. Karena bentuk dan ukuran kuman yang kecil,Kita 

tidak tahu berjuta-juta bakteri yang hinggap ditangan. 

2. Apa Akibatnya Jika Kurang Menjaga Kebersihan Tangan? 

Akibat jika kurang menjaga kebersihan tangan adalah kita jadi mudah 

terserang penyakit. Bakteri atau virus yang ada di tangan yang tidak bersih ini 

masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan yang kita konsumsi. Bisa 

menyebabkan terkena penyakit diare, cacingan, ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut), dan lain-lain 
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3. Kapan Kita Harus Melakukan Cuci Tangan? 

Sebenarnya kegiatan mencuci tangan sebaiknya dilakukan setiap sebelum 

dan sesudah mengerjakan sesuatu, tapi ada waktu-waktu penting yang 

menganjurkan kita untuk mencuci tangan, di antaranya : 

a. Sebelum dan sesudah makan 

Hal ini untuk mencegah terkontaminasinya makanan yang akan dikonsumsi 

agar terhindar dari kuman serta mencegah kuman masuk ke dalam tubuh.  

b. Sebelum dan Sesudah Mengolah Bahan Makanan  

Tujuannya agar kehigienisannya terjamin. 

c. Setelah Buang Air Besar dan Air Kecil 

d. Setelah Menyentuh Binatang 

Bulu binatang adalah penyumbang bakteri dan kuman yang sangat besar. 

Banyak kutu-kutu atau bakteri kecil yang tidak nampak pada mata saat kita 

memegangnya.  

e. Setelah Memegang Benda/Fasilitas Umum 

Semakin banyak orang yang menggunakan, berarti semakin menumpuk bakteri 

dan kuman yang menempel pada benda tersebut. 

 

     Foto Kegiatan:  

 
Gambar  3 dan 4 

Peserta didik mencuci tangan dengan 7 langkah (Dokumen Kartini 2017) 

 

2  Mencuci perlengkapan makan 
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 Kegiatan ini dilakukan tengan tujuan agar peserta menjadi  mandiri, dan setelah 

dilakukan pendampingan 100% peserta didik mampu dan mau melakukan setiap hari 

setelah makan siang di sekolah. Foto Kegiatan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  

Peserta didik mencuci peralatan makan. (Dokumen Kartini 2017) 

 

 

 

3 Melepas dan menali sepatu sendiri 

Kegiatan ini dilakukan tengan tujuan agar peserta menjadi  mandiri, dan setelah 

dilakukan pendampingan 100% peserta didik mampu dan mau melakukan setiap hari.  

Foto Kegiatan: 

 
Gambar 6. 

Peserta didik melepas dan menali sepatu sendiri (Dokumen Kartini 2017) 
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4. Menggosok gigi 

 Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyukuri salah nikmat Allah yaitu gigi. Gigi 

harus kita pelihara agar bersih dan terhindar dari penyakit.  

 
Gambar 7. Peserta didik menggosok gigi (Dokumen Kartini 2017) 

 

 

5. Menyapu dan Mengepel lantai  

 Kegiatan yang dilakukan adalah menyapu lantai. Dengan tujuan agar peserta didik 

tanggap terhadap kebersihan kelas dan rumah. Menurut pengamatan tidak semua peserta 

didik mau melakukan. Guru kelas mampu memberikan menanaman dan pengarahan 

tentang kegiatan tersebut agar semua peserta didik ada “care” terhadap kebersihan kelas 

dan sekolah. Foto kegiatan: 

 
Gambar 8. Peserta didik menyapu dan mengepel lantai (Dokumen Kartini 2017) 

6.Menjahit sederhana 
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     Kegiatan yang dilakukan adalah menjahit sederhana. Adapun beberapa hal yang 

mendasari kegiatan ini adalah: 

1. Banyak peserta didik yang kancing baju lepas saat bermain bersama teman-temannya 

2. Banyak peserta didik yang baju dan celananya sobek saat bermain bersama teman-

temannya.Seluruh peserta didik sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini.  

Foto kegiatan: 

 
Gambar 9. Peserta didik menjahit sederhana (Dokumen Kartini 2017) 

7 Menyisir Rambut 

Kegiatan dilakukan karena berdasar pengamatan penulis, sering menjumpai peserta 

didik yang tidak menyisir rambut pada saat berangkat ke sekolah, dengan alasan tidak bisa 

atau kadang tergesa. Ada juga yang menyampaikan bahwa biasanya rambut mereka disisir 

oleh ibuknya. Foto kegiatan:  

 
Gambar 10. Peserta didik berlatih menyisir rambut (Dokumen Kartini 2017) 

8. Pembahasan 

 Kegiatan peningkatan life skill basic akan memberikan pengalaman langsung 

kepada seluruh peserta didik. Kegiatan ini memerlukan ketelatenan dari pendamping 

(guru) agar didapatkan hasil yang maksimal. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini 
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didapatkan data bahwa seratus persen peserta didik menginginkan kegiatan ini akan 

dilaksanakan secara terus menerus sehingga membentuk jiwa mandiri pada diri mereka.  

 Dilaksanakannya kegiatan ini juga membangkitkan rasa  percara diri dan jiwa 

mandiri pada peserta didik. Seluruh peserta didik menyambut kegiatan peningkatan life 

skill basic dengan sangat gembira hal terlihat dari wajah polos mereka saat mengikuti 

kegiatan di bawah bimbingan guru kelas mereka.  

   

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, 

dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

Seratus persen (100%) peserta didik sangat senang dengan peningkatan life  skill basic 

yang mereka lakukan. Mereka menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi diri 

mereka. Bapak Ibu guru akan teru mendampingi secara intensif lagi dalam peningkatan life  

skill basic ini. Peningkatan life skill basicmampu membentuk jiwa mandiri dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemandirian peserta didik akan meringankan beban 

guru/pengajar, sehingga bisa fokus melaksanakan proses belajar mengajar.  

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dengan mengacu pada temuan-

temuan selama penelitian adalah salah satu tugas sekolah adalah menyiapkan generasi 

unggul dan mampu bersaing di eranya nanti, sehingga semua warga sekolah harus 

bergotong royong, saling bau-membau untuk memberi contoh, membimbing dan 

meningkatkan kepeduliannya terehadap perkembangan peserta didik baik ilmu 

pengetahuan, maupun menyiapkan life skill basic menuju generasi mandiri. Sekolah perlu 

memperluas peningkatan life skill basic pada kegiatan sehari-hari yang lain agar peserta 

didik semakin mandiri dalam menyongsong hari depan mereka. Sekolah perlu 

menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap agar peserta didik mendapatkan tambahan 

keterampilan hidup dan berkehidupan.  
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