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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam dunia pekerjan sumber daya manusia (SDA) yang mempunyai
keunggulan adalah mereka yang tidak hanya memiliki kemahiran hard skill
saja akan tetapi keahlian didalam aspek soft skill tersebut.1 Hasil penetilian
Anwar dan fikriyati menuturkan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan
karena hanya pengetahuan dan kemampuan teknis (pendidikan hard skill) saja,
akan tetapi lebih terpaku dikemampuan mengelola diri sendiri dan juga
kemampuan mengelola orang lain (pendidikan soft skill).2
Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa dapat menentukan,
kesuksesan seseorang diukur lebih dari sekitar 20% oleh pendidikan hard skill
dan sisanya 80% oleh pendidikan soft skill. Namun, paradigma disebutkan
diatas, berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia dimana lebih dominan
memberikan porsi yang lebih besar untuk muatan pendidikan hard skill, dan
bahkan dapat dikatakan lagi lebih berorientasi kepada pembelajaran
pendidikan hard skill saja.3
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Lalu berapa besarkah semestinya volume yang memuat pendidikan soft
skill dalam kurikulum pendidikan? Melihat pada hasil penelitian terdahulu,
dikatakan bahwasanya kesuksesan seseorang ditentukanLebih diakibatkan
oleh seluruh unsur dari pendidikan soft skill yang dimilikinya.4 Dalam
pendidikan soft skill tentunya menjadi salah satu yang harusnya dimiliki oleh
seseorang dan diajarkan dalam dunia pendidikan bahkan menjadi unsur pokok
untuk meningkatan dan pembentuk skill seseorang.
Pendidikan soft skill merupakan salah satu kebutuhan yang setidaknya
harus di miliki oleh seseorang, karena seseorang akan selalu dihadapkan pada
masalah hidup yang harus dipecahkan dan diselesaikan dengan menggunakan
berbagai sarana serta situasi dan kondisi yang dapat dimanfaatkan.5
Dalam masalah kehidupan yang harus dipecahkan dan selesaikan
keterampilan (skills) seseorang di tempat manapun dia berada ketika
mempengaruhi kehidupan, baik bekerja atau tidak bekerja. Untuk itu
memecahkan masalah kehidupan tersebut dapat menggunakan berbagai ilmu
pengetahuan dan berbagai informasi dari pengalaman-pengalamanya.6
Dalam menganalisis sebagimana yang tertera diatas, tentunya semua
informasi itu harus diolah dan kombinasika menjadi suatu hukum pemikiran
yang komprehensif, sehingga dapat digunakan untuk memahami problema
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yang ada, mencari alternatif-alternatif pemecahan secara arif dan kreatif,
memilih salah satu yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat dan waktu,
kemudian melaksanakan alternatif yang dipilih tersebut secara cerdas dan
konsisten.7
Pendidikan soft skill dibutuhkan untuk menyesuaikan kondisi
masyarakat dan lingungan dengan ilmu yang didapatkan di sekolahan, karena
peran seorang pendidik sanagtlah penting dalam membimbing dan
menyediakan sarana dan prasarana dalam mengembangkan suatu soft skil.8
Karena pendidik merupakan pelaku pertama dan utama dalam meningkatkan
suatu mutu pendidikan termasuk juga pendidikan soft skill sebagai pelaku
utama yang berada di barisan terdepan dalam proses pembelajaran, maka
pendidikan pengajaran dan bimbingan, yang diberikan guru kepada peserta
didik menjadi penentu untuk meningkatkan dan mengembangkan kemandirian
dan keterampilan peserta didik.9
Dalam proses pembelajaran setiap peserta didik selalu diarahkan agar
menjadi siswa yang mandiri, dan terampil, dalam menuju meningkatkan
kemandirian peserta didik muncul sebagai hasil proses belajar dan berbagai
pengalaman, dapat menjadikan peserta didik menuju kemandirian.10
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Kemandirian berasal dari kata mandiri yang berarti berdiri sendiri, yaitu suatu
keadaan yang memungkinkan seseorang mengatur dan mengarahkan diri
sendiri sesuai tingkat perkembangannya.11
Siswa akan memiliki kemampuan kemandirian dan keterampilan yang
baik, jika porsi pendidikan soft skill diberikan dengan porsi yang lebih kepada
peserta didik, sehingga nantinya dapat memudahkan guru dalam memberikan
tugas individu, menghargai waktu dengan kedisiplinan dalam mengikuti
berbagai kegiatan sekolah dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.12
Selain itu siswa juga akan memiliki hasrat bersaing untuk maju yang dapat
ditunjukkan dengan sikap tekun dan berfikir terampil dalam menyampaikan
ide-ide dalam menyelesaikan masalah.13
Kemandirian siswa berdasarkan uraian diatas dapat meningkatkan
kepercayaan diri dan keterampilan dan kemampuan dalam menjadi diri sendiri
untuk melakuan tugas dan memilih pendekatan yang efektif, rasa percaya diri
juga dapat diartikan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek
kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa
mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya.14
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Mampu bekerja sendiri, adalah usaha sekuat tenaga yang dilakukan
secara mandiri untuk menghasilkan sesuatu yang membanggakan atas
kesungguhan dan keahlian yang dimilikinya.15 Manusia sebagai makhluk
sosial tidak dapat hidup sendiri, tentunya membutuhkan orang lain dalam
menjalankan kehidupan ini, namun mampu bekerja sendiri disini maksudnya
adalah tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan atau
tanggung jawab yang dipikulnya.16
Manusia yang mandiri tidak akan membiarkan waktunya terbuang siasia, sebisa dan semaksimal mungkin ia akan mengerjakan sesuatu yang
bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya.Tanggung jawab dapat membuat
kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan
mempengaruhi bagi orang lain maupun dirinya sendiri.17 Dengan adanya
kesadaran bahwa setiap tindakannya berpengaruh, maka ia akan berusaha agar
segala tindakannya akan memberikan pengaruh yang baik dan menghindari
tindakan yang merugikan.
Memiliki hasrat bersaing untuk maju yaitu anak memiliki sikap yang
tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan, selalu
bekerja keras untuk mewujudkan suatu tujuan, menganggap rintangan atau
hambatan selalu ada dalam setiap kegiatan yang harus dihadapi. Memiliki
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kemauan dan hasrat untuk selalu ingin maju agar mencapai apa yang
diinginkan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menyukai hal yang baru,
memiliki kreativitas yang tinggi.
Mampu mengambil keputusan yaitu dalam kehidupan sehari-hari,
orang tidak terlepas dari berbagai masalah yang harus segera diselesaikan
dengan baik dan seksama. Agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi,
maka harus dapat menentukan cara yang tepat. Setiap permasalahan memiliki
berbagai cara alternatif atau langkah-langkah dalam solusi pemecahannya.18
Akan tetapi manakah yang paling tepat untuk dirinya dan yang mampu ia
laksanakan, maka disinilah diperlukan adanya suatu kemampuan untuk dapat
mengambil keputusan yang tepat.19
Kemandirian dalam pendidikan soft skill tersebut terdapat sebuah
kesiapan untuk membuat karakter yang berdiri sendiri dan membentuk sebuah
minat yang menghasilkan karya terapan, public relations, kajian media dan
lain-lain, sehingga bisa menjadi sebuah bekalan kedepanya untuk membuat
kerjasama perseorangan ataupun usaha-usaha lainya, baik itu dari permintaan
perseorangan ataupun stakeholder yang berada di lingkungan ataupun
wilayahnya.
Dalam pendidikan soft skill dapat terbentuk adanya suatu lembaga
Pendidikan yang sangat berpotensi besar untuk soft skill yang lebih kearah
dalam membentuk kemandirian islami karena dunia pendidikan memegang
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peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas, karena lembaga pendidikan merupakan salah satu tempat sumber
daya manusia dididik dan dilatih.20 Jadi apabila ingin meningkatkan sumber
daya manusia (SDM), maka harus dilakukan pengembangan dan perbaikan
dalam pendidikan. Peningkatan yang akan dilakukan, harus sejalan dengan
tujuan dalam kurikulum.21 Sepertihalnya yang tercantum dalam undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu
menghasilkan lulusan yang secara aktif mampu mengembangkan porsi dirinya
dan keterampilan yang diperlukan dirinya.22
Madrasah Aliyah Muhammadiyah 4 Beton Ponorogo ini mempunyai
kurikulum yang mendukung soft skill, madrasah ini sangat mempioritaskan
sebuah Pendidikan agama Islam akan tetapi dapat menjadi sebuah peluang
pengembangan soft skill untuk pengembangan kemandirian siswa, daya tarik
wali murid atau lingkungan, pengembangan pendidikan soft skill itu terdiri
dari 4 (empat) soft skill yaitu kajian keputrian, sablon, tata busana dan
keguruan/PPL.
Pertama, kajian keputrian mempunyai sebuah soft skill komunikasi
yaitu cara berbica dengan seseorang denga berbeda-beda usia, memahami apa
yang orang katakana dan sanggup berbicara di depan umum, sepertihalnya
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ilmu-ilmu cara berbicara di berbagai kelompok lainya sebagai bekal soft skill
siswa.23 Kedua, sablon disini terdapat sebuah soft skill interpersonal dimana
didalamnya terdapat soft skill berupa social skill seperti kerjasama

tim,

komunikasi antar kelompok, serta management yang dapat mengatur serta
menjalankan kegiatan sablon tersebut.24 ketiga, tata busana, adalah sebuah soft
skill yang ada di dalam kurikulum MA Muhammadiyah 4 Beton Ponorogo, di
sini terdapat sebuah soft skill yang langka dimana soft skill tersebut
mempunyai keunikan tersendiri yang tidak sembarangan orang bisa tanpa
menekuninya, kadang beberapa orang mendapatkan sebuah keterampilan
tampa dia sengaja karena dari factor lingkungan dan terbentuklah hard skill
yang tumbuh dari soft skill tersebut.25
Selain tiga kegiatan di atas, terdapat salah satu kegiatan yang paling
ditonjolkan dan menjadi program unggulan di MA Muhammadiyah 4 Beton
Ponorogo adalah kegiatan keguruan atau disebut dengan PPL (Praktik
Pengalaman Lapangan) yang dilaksanakan

ke sekolahan SD/MI terdekat,

keguruan/PPL adalah sebuah soft skill kepemimpinan, pengaruh komunikasi,
manajemen konflik, dan juga sinergi, hal itu menjadi sebab sebuah guru
sekolah dasar adalah sangat sulit, karena didalamnya harus faham akan situasi
serta kondisi didalam kelas, dimana profesional dalam mengajar dapat
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menjadikan sebuah soft skill improvement, self control, trust, wortiness,
time/source management, proactiveness, conscience.26
Bentuk kegiatan pendidikan soft skill di MA Muhammadiyah 4 Beton
Ponorogo

diatas,

pada

dasarnya

merupakan

suatu

kegiatan

untuk

meningkatkan kemandirian peserta didik dimasa yang akan datang dengan
langkah-langkah yang professional dan bertujuan untuk meningkatkan
kerjasama peserta didik secara tim, serta berinovasi dan memanajemen waktu
yang tepat dan benar, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti secara
mendalam dengan judul penelitian implementasi pendidikan soft skill dalam
membentuk kemandirian peserta didik di MA Muhammadiyah 4 Beton
Ponorogo.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi pendidikan soft skill dalam membentuk
kemandirian peserta didik di MA Muhammadiyah 4 Beton Ponorogo?
2. Bagaimana hasil implementasi pendidikan soft skill dalam membentuk
kemandirian peserta didik di MA Muhammadiyah 4 Beton Ponorogo?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan
soft skill dalam membentuk kemandirian peserta didik di MA
Muhammadiyah 4 Beton Ponorogo?
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C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi pendidikan soft skill dalam membentuk
kemandirian islami peserta didik di MA Muhammadiyah 4 Beton
Ponorogo.
2. Untuk mengetahui hasil implementasi penddikan soft skill dalam
membentuk kemandirian peserta didik di MA Muhammadiyah 4 Beton
Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat
implementasi pendidikan soft skill dalam membentuk kemandirian peserta
didik di MA Muahammadiyah 4 Beton Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoris
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi
pemikiran terhadap implementasi pendidikan soft skill dalam membentuk
kemandirian peserta didik secara islami.
2. Secara Praktis
a. Bagi peneliti, untuk mengetahui langkah-langkah dalam hambatan dan
kekurangan dalam topik pembahasan peneliti ini, sehingga peneliti
dapat berperan dalam usaha pembentukan akhlak pada peserta didik
yang di harapkan.
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b. Bagi pendidik, diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus bahan
pertimbangan dalam mengimplementasikan pendidikan soft skill yang
berpotensi lebih untuk jenjang masa depan peserta didik tersebut.
c. Bagi peserta didik, diharapkan mampu menjadikan pentingnya
pendidikan soft skill untuk meningkatkan kemampuan kemandirianya
yang bermanfaat untuk dirinya yang akan datang.
d. Bagi lembaga, agar bisa menjadi sebuah daya tarik masyarakat untuk
menjadikan program unggulan yang berbobot dan meyakinkan, dan
juga lembaga dapat bersaing dengan adanya pendidikan soft skills
tersebut dengan lembaga di sekitarnya.

E. Definisi Istilah
1. Implementasi
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, seperti
langkah-langkah suatu perencanaan yang dikumpulakan menjadi satukesatuan dan di jadikan pdoman dalam menjalankan rencana tersebut.
2. Pendidikan Soft Skill
Pendidikan soft skill adalah bimbingan dalam memunculkan
keahlian dan juga membentuk serta meningkatatkan kecerdasan sosial dan
keterampilan di dalam diri sendiri. Pendidikan soft skill ini bisa terbentuk
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di lingkungan masyarakat sekitar, dan ada juga didalam sekolah, seperti
sebuah kewajiban yang harus dikerjakan didalam sebuah kegiatan
kemasyarakatan dan juga didalam lingkungan sekolah yang diwajibkan
sebagai persyaratan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan
peserta didik tersebut.
3. Kemandirian Peserta Didik
Kemandirian peserta didik adalah wujud dari tujuan pendidikan
soft skill ini yaitu wujud terjadinya pembentukan soft skill dan peningkatan
soft skill yang menghasilkan hard skill dan life skill yang baru. Maka
wujud pendidikan soft skill dapat dimanfaatkan untuk kemandirian peserta
didik yang dapat memeprmudah jalan menuju kesuksesan dimasa yang
akan datang.
4. Lembaga Pendidikan Islami
Lembaga pendidikan islami yaitu suatu lembaga yang didalamnya
terdapat program peningkatan mutu pendidikan islam serta mewujudkan
lembaga yang unggul dalam imtaq dan iptek. ilmu pengetahuan yang
diterapkan di lembaga islami lebih mengutamakan aqidah akhlak yang
baik serta dalam peserta didik diharapkan untuk bisa menghayati dan
mengamalkan ajaran agam islam sehingga AL-Qur’an dan As Sunnah
menjadi sumber kearifan dalam segala tindakanya dan dapat menjadi
bekalan kedepanya untuk mencintai keislaman disetiap pekerjaan dan
hubungan sosialnya di masyarakat.
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