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KECAKAPAN HIDUP UNTUK MURID DAN GURU 
Darwin Pangaribuan* 

 
Pendahuluan 
 
Life skils atau kecakapan hidup adalah topik yang aktual untuk dibahas.  Tema 
kecakapan hidup perlu dimilki oleh setiap murid sekolah dan guru sekolah.  Tanpa 
kecakapan hidup sukar bagi seseorang untuk mencapai maksimal dalam bakat dan 
prestasinya.   Seorang penulis Abduhzen (2002) menjabarkan tentang latar belakang 
kecakapan hidup sebagai berikut. 
 
Pertama, pendidikan tidak berlangsung dalam ruang vakum, melainkan berinteraksi 
dengan lingkungan masyarakat dan politik. Kebijakan politik pemerintah sekarang ini 
mengarah kepada masyarakat kecil (wong cilik), yang merupakan realitas dan basis 
masyarakat kita saat ini. Akibat kesenjangan pendidikan, hanya 11,6% dari penduduk 
usia 19-24 tahun dapat lanjut menuntut ilmu di perguruan tinggi. Sementara 88,4% sudah 
lebih dahulu keluar dari sekolah, menjadi calon tenaga kerja yang tidak terampil 
(unskilled). 
 
Kedua, bagian terbesar penduduk akan menjadi sumber tenaga kerja, pendidikan adalah 
wahana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu sumber 
daya pembangunan nasional. Memasuki era globalisasi pendidikan harus menjadi tempat 
penyiapan tenaga kerja yang cakap. Oleh sebab itu, kurikulum harus berkaitan dan cocok 
(link and match) dengan tuntutan lapangan kerja/industri, dan inovasi pendidikan tidak 
boleh berhenti serta mengacu kepada masa mendatang yang sarat dengan perubahan 
cepat. 
 
Ketiga, kebijakan pendidikan sekarang harus menjembatani kesenjangan yang telah 
terjadi. Selama ini seolah-olah yang berhak mendapat pendidikan terbaik hanyalah orang 
memiliki kecukupan ekonomi, sementara yang tidak mampu terpinggirkan. Maka 
peningkatan mutu pendidikan perlu mengarah kepada komunitas basis ini. 
 
Menilik argumentasi di atas, tampaknya yang dimaksud 'pendidikan untuk hidup' dan 'life 
skills' mengarah pada kejuruan (vocational skills) dan pekerjaan tertentu (accupational 
skills). 
 
Secara harfiah life skills adalah sejumlah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang 
berkaitan dengan kehidupan secara lebih baik. Kata keterampilan dalam bahasa Indonesia 
mengandung pengertian suatu kemampuan yang 'lebih baik' dari yang biasa. Jadi, dapat 
bermakna 'mahir' atau 'keahlian'. 
 
Bahan Seminar Pendidikan: Life Skills Education oleh Yayasan Surya Darma, 14 Juni  
2009.  * Pemrasaran adalah dosen di Universitas Lampung 
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Life skills atau keterampilan hidup saat ini menjadi wacana dalam pendidikan nasional. 
Artinya, tujuan pembelajaran dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, adalah 
untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan apa yang dipelajari itu bermanfaat 
untuk bekal hidup.  
 
Di negara maju, seperti Amerika Serikat life skills meliputi bermacam interaksi 
pengetahuan dan keterampilan yang diyakini perlu bagi kehidupan orang dewasa yang 
mandiri . 
 
Biasanya life skills dikelompokkan dalam keterampilan dasar (basic skills), keterampilan 
hidup sehari-hari (daily living skills), keterampilan personal/sosial (personal/social skills) 
dan keterampilan kejuruan/pekerjaan tertentu (vacational/occupational skills). 
 
Life skills seharusnya dimaknai lebih dari sekadar vokasional dan okupasinal dengan 
mencakup kemampuan menyusun tujuan hidup (managing life-goal skills), kemampuan 
memecahkan masalah (problem solving skills), keterampilan berpikir (thinking skills) 
dlsb. Inti yang bekerja dibalik life skills sebenarnya adalah kecerdasan. Ini yang 
sepatutnya menjadi visi. 
 
Dalam situasi dunia pendidikan yang tengah bergelut dengan berbagai persoalan seperti 
tawuran antarsiswa, narkoba, dan lemahnya semangat juang, maka hadirnya guru-guru 
yang mampu menularkn kecakapan hidup (life skills), terasa sangat mendesak. Mereka 
adalah para guru yang tidak sekadar memberi pelajaran di depan kelas. Mereka 
mengajarkan nilai-nilai kehidupan dalam teori dan praktik. Mereka adalah guru 
kehidupan. 
 
Ciri-ciri keterampilan hidup (life skills) berikut ini barangkali bisa diterapkan dalam 
pendidikan nasional. Pertama, pendidikan nasional harus mampu menciptakan hubungan 
interpersonal yang baik, seperti siswa dapat bekerja dalam tim, memiliki rasa percaya 
diri, bersikap positif pada diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, diperlukan 
strategi pembelajaran yang membiasakan orang bekerja dalam tim, saling membantu dan 
saling memperhatikan. Keberhasilan kelompok adalah keberhasilan individual. 
 
Kedua, pendidikan nasional seharusnya menomorsatukan masalah disiplin, tanggung 
jawab, afeksi sabar, lembut, jujur, berintegritas, bermoral, serta membiasakan diri bekerja 
tanpa pengawasan. 
 
Untuk mewujudkan ciri life skills itu diperlukan guru yang baik, lingkungan belajar yang 
kondusif, sarana dan prasarana belajar yang bagus, dan sistem evaluasi terus-menerus. 
Life skills dapat diperoleh melalui saran-sarana seperti pengajaran, pembelajaran dan 
pelatihan.  Penting bagi guru membedakan ketiga sarana pengembangan life skills 
tersebut.  Bagan dibawah ini menggambarkan perbedaan dari pembelajaran, pengajaran, 
dan pelatihan (Harefa, 2000). Seorang murid atau guru dapat memperoleh kecakapan 
hidup melalui media pengajaran, pembelajaran dan pelatihan. 
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Bagan 1.  Pembelajaran, Pengajaran dan Pelatihan – Akar konsep Tri Tugas Tanggung 
jawab dan Panggilan Kemanusiaan.  Hak Cipta  Andrias harefa – 2000 
 
 Pembelajaran Pengajaran Pelatihan  
Basis Utama - Rumah  

- Lingk hidup 
masyarakat 
- Kelompok 
informal  

- Sekolah 
- Akademi 
- Universitas 
- Organisasi formal 

- Tempat bekerja 
- Kantor  
- Termpat khusus 
 - Organisasi non 
formal 

Tujuan - Membentuk  
karakter 
- Mendewasakan 
- Memandirikan 
- Memberdayakan 
- Memerdekakan 
 

- Membentuk 
konsep/teori 
- Memberi ilmu 
(alam, sosial) 

- Membentuk 
perilaku/praktik 
- Menerampilkan 

Proses - Educating 
- Olah rasa/hati 
- Belajar menjadi 
- Informal 
- Penyelarasan 

-Teaching 
- Olah pikir/otak 
- Belajar bagaimana 
belajar  
- Formal 

- Training 
- Olah raga 
- Belajar melakukan 
- Non formal 
- 

Hasil-hasil -Berkarakter 
- Siap hidup otentik 
- Learning 
individua; 

- Berpengathuan 
- Berilmu 
- Siap belajar 
- Unggul 

- Berketerampilan 
- Siap pakai 
- Kompeten 
- Knowledge worker

Sumber: Harifa, A 2000.  Menjadi Manusia Pembelajar 
 
Kecakapan hidup mendasar yang harus dimiliki oleh murid dan guru adalah sebagian 
(lebih banyak lebih baik) kecerdasan-kecerdasan majemuk dibawah ini: 
 
Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelegencies) 
 
Kecerdasan Majemuk (MI) ialah serangkaian kemampuan dan keterampilan yang terlihat 
(terekspresi) dalam perbuatan dan prestasi seseorang. 
 
Dalam otak manusia kecerdasan ini digambarkan sebagai sebuah ruang-ruang yang saling 
berhubungan, dan tentu saja lebih banyak orang yang mempunyai perbedaan besar 
ukuran ruangnya untuk setiap kecerdasan itu. 
 
Penggambaran ruang-ruang kecerdasan yang saling berhubungan mempunyai   makna 
bahwa semua orang dapat mengembangkan setiap jenis kecerdasannya melalui jenis 
kecerdasan lainnya. Contoh kecerdasan visual bisa kita perbesar ruanganya melalui 
kecerdasan logik dan sebaliknya. Bagaimana kemudian kita dapat mengembangkan ruang 
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kecerdasan itu, kita harus mampu mengenal gaya belajar siswa. (Mengenal gaya belajar 
dilakukan melalui teori kecerdasan majemuk) 
 
Jenis –Jenis Kecerdasan Majemuk  (MI) 
 
1. Kecerdasan Verbal / Linguistik 
 
Kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. 
Kecerdasan ini meliputi kemampuan memanipulasi tata bahasa atau struktur bahasa, 
fonologi atau bunyi bahasa dll. 
 
Karakteristik : 
   1. Sensitif terhadap pola. 
   2. Teratur 
   3. Sistematis. 
   4. Mampu berargumentasi. 
   5. Mengeja dengan mudah 
   6. Suka permainan kata 
   7. Punya ingatan tajam tentang hal-hal sepele. 
   8. Pembicara publik 
   9. Menirukan suara, bahasa, membaca dan menulis dari orang lainnya. 
  10. Belajar melalui menyimak, membaca, menulis dan diskusi. 
  11. Menyimak secara efektif, memahami, menguraikan , menafsirkan dan mengingat 
apa yang diucapkan. 
  12. Membaca secara efektif, memahami, meringkas, menafsirkan atau menerangkan dan 
mengingat apa yang telah di baca. 
 
Contoh :  Pendongeng, orator, politisi, sastrawan, penulis drama, editor, wartawan. 
 
2. Kecerdasan Logika (Logic). 
 
Kemampuan dalam menghitung, mengukur dan mempertimbangkan proporsisi dan 
hipotesis serta menyelesaikan operasi-operasi matematis. 
 
Karakteristik : 
   1. Suka berpikir abstrak. 
   2. Suka pada ketepatan. 
   3. Sangat suka berhitung. 
   4. Suka keadaan teratur. 
   5. Menggunakan struktur logis. 
   6. Sangat suka komputer. 
   7. Sangat suka memecahkan masalah. 
   8. Sangat suka bereksperimen dengan cara logis. 
   9. Suka mencatat secara tertur. 
  10. Mampu merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam lingkungannya. 
  11. Mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitas, waktu dan hubungan sebab akibat. 
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  12. Memahami pola-pola dan hubungan-hubungan 
  
Contoh :  Ilmuwan, ahli matematika, akuntan, insinyur, programer komputer dll. 
 
3.    Kecerdasan Visual / Spasial 
 
Kemampuan untuk membangkitkan kapasitas untuk berpikir dalam 3 cara dimensi. 
Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk merasakan bayangan  eksternal  dan  
internal,  melukiskan   kembali, merubah, atau memodifikasi    bayangan ,   
mengemudikan diri sendiri dan objek melalui ruangan dan menghasilkan atau 
meguraikan informasi grafik. 
 
Karakteristik : 
   1. Berpikir dengan gambar. 
   2. Menghasilkan cerita mental. 
   3. Menggunakan metafora. 
   4. Memiliki indra konfiguratif. 
   5. Suka seni menggambar, memahat dll. 
   6. Mudah membaca peta, grafik dan diagram. 
   7. Mengingat berdasarkan gambar. 
   8. Memiliki indra warna yang yang hebat. 
   9. Menggunakan semua indranya untuk membayangkan. 
  10. Menikmati gambar-gambar tak beraturan, lukisan, ukiran atau objek-objek repro lain 
dalam bentuk-bentruk yang dapat di lihat. 
  11. Menciptakan gambaran nyata atau visual dari informasi. 
  12. Cakap mendesain secara abstrak atau representasional. 
 
Contoh : Pelaut, pemahat, pelukis, arsitek, perancang, fotografer dll. 
 
 4.  Kecerdasan Kinestetis. 
 
Kemampuan seseorang untuk menggerakkan objek dan keterampilan-keterampilan fisik 
yang halus. 
 
Karakteristik : 
   1. Memiliki daya kontrol tubuh yang luar biasa. 
   2. Memiliki daya kontrol terhadap objek. 
   3. Timing yang bagus. 
   4. Respons yang terlatih. 
   5. Refleks yang sempurna. 
   6. Belajar paling efektif dengan bergerak dan berpartisipasi. 
   7. Suka melakukan olah raga fisik. 
   8. Suka menyentuh. 
   9. Mahir dalam kerajinan tangan. 
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Keterampilan fisik lainnya adalah: 
   1. Suka bermain. 
   2. Suka mengggunakan manipulasi. 
   3. Belajar dengan melibatkan diri dalam proses belajar. 
   4. Amat responsif terhadap lingkungan fisik. 
   5. Bermain-main dengan objek sambil mendengarkan. 
   6. Resah jika tak melakukan apa-apa. 
   7. Berpikir mekanis. 
   8. Menjadi sensitif dan responsif terhadap lingkungan dan sistem secara fisik. 
   9. Mempunyai kemampuan untuk memperbaiki segala sesuatu dan sempurna secara 
pementasan fisik melalui perpaduan antara pikiran dan tubuh. 
  10. Mendemonstrasikan keahlian dalam berakting, atletik, menari ataupun musik. 
  11. Mendemonstrasikan keseimbangan, keanggunan, keterampilan dan ketelitian dalam 
tugas-tugas fisik 
 
Contoh : Atlit, Penari, ahli bedah, pembuat gedung,penjahit dll. 
 
5. Kecerdasan Musik. 
 
Kemampuan seseorang yang memiliki sensitivitas pada pola titinada, melodi, ritme dan 
nada. 
 
Karakteristik : 
 
   1.      Mendengarkan dan merespon dengan ketertarikan terhadap berbagai bunyi 
termasuk suara manusia seorang dari alam sekitar dan musik, dan mengorganisasi 
beberapa jenis suara kedalam pola yang bermakna. 
   2.      Menikmati dan mencari kesempatan untuk mendengarkan musik atau suara-suara 
alam pada suasana belajar. Berhasrat untuk selalu berada di sekitar dan belajar dari musik 
dan pemusik. 
   3.      Merespon terhadap musik secara kinestetis, emosional, intelektual dan estetik. 
   4.      Mengoleksi musik dan informasi mengenai musik dalam berbagai bentuk. 
   5.      Menikmati improvisasi dan bermain dengan suara / bunyi  dan bila diberi frase 
musik dapat melengkapi pengungkapan musik dengan cara yang masuk akal. 
 
  
Contoh : Komposer, Konduktor, musisi, kritikus, pembuat alat musik dll. 
  
 
6.    Kecerdasan Interpersonal. 
 
Kemampuan seseorang untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara 
efektif. 
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Karakteristik : 
   1. Kemampuan negosiasi yang tinggi. 
   2. Mahir berhubungan dengan orang lain. 
   3. Menikmati berada di tengah-tengah orang banyak. 
   4. Mampu membaca maksud hati orang lain. 
   5. Memiliki banyak teman. 
   6. Menikmati kegiatan bersama. 
   7. Suka menengahi pertengkaran 
   8. Suka bekerjasama. 
   9. “Membaca” situasi sosial dengan baik. 
  10. Terikat dengan orang tua dan berinteraksi dengan orang lain. 
  11. Membentuk dan menjaga hubungan sosial. 
  12. Mengetahui dan menggunakan cara-cara yang beragam dalam berhubungan dengan 
orang lain. 
  13. Merasakan perasaan, pikiran, motivasi, tingkah laku dan gaya hidup orang lain. 
  14. Memahami dan berkomunikasi secara efketif baik dengan cara verbal maupun 
nonverbal. 
 
Contoh : Guru, pekerja sosial, artis atau politisi yang sukses. 
 
 7.    Kecerdasan Intrapersonal. 
 
Kemampuan seseorang untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan 
menggunakan pengetahuan semacam itu dalam merencanakan dan mengarahkan 
kehidupan seseorang. 
 
Karakteristik : 
   1. Sadar diri dan sensitif terhadap nilai diri. 
   2. Amat sadar akan perasaan diri. 
   3. Sensitif terhadap tujuan hidup. 
   4. Memiliki kesadaran diri yang baik. 
   5. Memiliki motivasi diri. 
   6. Suka menyendiri. 
   7. Ingin berbeda dari orang kebanyakan. 
   8. Sadar akan wilayah emosinya. 
   9. Bekerja mandiri. 
  10. Menemukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan perasaan dan 
pimikirannya. 
 
Contoh : Ahli ilmu agama, ahli psikologi dan ahli filsafat. 
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8.    Kecerdasan Naturalis. 
 
Kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengategorikan spesies – flora dan fauna – 
di lingkungan sekitar. 
 
Karakteristik : 
 
   1. Cara berpikirnya melalui alam dan pemandangan alam. 
   2. Senang bermain dengan binatang piaraan 
   3. Berkebun 
   4. Meneliti alam 
   5. Peduli kepada lingkungan 
 
Contoh :  Arkeolog, ilmuwan 
 
Pertanyaan yang perlu dijawab oleh kita semua adalah, Kecerdasan apa sajakah yang 
kita miliki agar dapat menambah atau meningkatkan kecakapan hidup kita sehingga kita 
dapat meningkatkan kecerdasan anak bangsa dan juga dapat meningkatkan 
kesejahteraan guru?  Kita perlu mengenali SHAPE kita masing-masing, SHAPE ini 
pastilah dimiliki oleh setiap murid atau guru SHAPE adalah S (= spirit), H (= hope/heart) 
, A (= ability), P (= personality) dan E (= Experience).  SHAPE kita adalah modal dasar 
kita untuk life skills.  Dan tujuan akhirnya adalah kecerdasan anak bangsa dan 
kesejahteraan guru dan masyarakat. 
 
 PENUTUP. 
 
1.  Kecakapan hidup adalah proses pembelajaran yang terus menerus. 
2.  Manusia pembelajar akan terus meningkatkan semua kecerdasan dasar yang ia miliki 
untuk menambah kecakapan hidup (life skills). 
3.  Kecakapan hidup seorang murid dapat dalam diperoleh melalui pengajaran dan 
pembelajaran.  Hal ini berguna untuk meningkatkan kecerdasan murid. 
4.  Kecakapan hidup seorang guru dapat diperoleh melalui pengajaran, pembelajaran, dan 
pelatihan.  Hal ini berguna untuk menambah kesejahteraan seorang guru. 
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