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BAB 2 

TINJAUAN TEORETIS 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Pengertian Penerapan 

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996:1487) penerapan 

adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali (1995:1044) penerapan 

adalah mempraktekan, memasangkan. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok 

dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-

unsur penerapan meliputi: 

1. Adanya program yang dilaksanakan. 

2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun 

pengawasan dari proses penerapan tersebut. 

2.1.2. Life Skill Education (Pendidikan Kecakapan Hidup) 

2.1.2.1. Pengertian Life Skill Education (Pendidikan Kecakapan Hidup) 

Menurut Dirjen PLPS Direktorat Tenaga Teknis (2003) Istilah kecakapan 

hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi 

problema hidup dan kehidupan dengan wajar dngan merasa tertekan, kemudian 

secara produktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehinga akhina 

mampu mengatasinya. 

 Menurut Anwar (2015:20) pendidikan kecakapan hidup adalah 

pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, 
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terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi 

atau industri yang ada di masyarakat. Life skill memiliki cakupan yang luas, karena 

merupakan interaksi antara pengetahuan dan keterampilan yang diyakini sebagai 

unsur penting untuk hidup lebih mandiri. 

Menurut kemendikbud (2015) pendidikan kecakapan hidup merupakan 

tindakan pembelajaran (affirmative action/ aksi peduli) terhadap peningkatan 

kemampuan kecakapan hidup melalui pendidikan karakter dalam keluarga, 

kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan mendayagunakan sumber daya 

lokal yang ada sehingga memberikan nilai tambah pada kemandirian dan kehidupan 

keluarga. Pendidikan kecakapan hidup dirancang untuk mengenali, menggali, dan 

mengembangkan seoptimal mungkin potensi individu pada empat aspek kecakapan 

penting yaitu: kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan 

kecakapan vokasional. 

2.1.2.2. Tujuan Life Skill Education  (Pendidikan Kecakapan Hidup) 

Naval Air Station Antlanta (2003), dalam Anwar (2015:43). Tujuan 

pendidikan kecakapan hidup (life skill)  dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Memberdayakan aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah 

peserta didik melalui pengenalan (logos),  penghayatan (etos), dan 

pengalaman (patos) nilai-nilai kehiduan sehari-hari sehingga dapat 

digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. 

2. Pemberian wawasan yang luas tentang pengembangan karir, yang 

dimulai dari pengenalan diri, eksplorasi karir, orientasi karir, dan 

penyiapan karir. 

3. Memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara 

benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat 

memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan 

masa depan yang sarat kompetisi dan kolaborasi sekaligus. 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah melalui 

pendekatan manajemen berbasis sekolah dengan mendorong 



10 
 

 

peningkatan kemandirian sekolah, partisipasi pengambil kebijakan, dan 

fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah. 

5. Memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan 

kehidupan yang dihadapi sehari-hari, seperti kesehatan mental dan 

fisik, kemiskinan, kriminal, pengangguran, narkoba, dan kemajuan 

ipteks. 

2.1.2.3. Ciri-Ciri Pembelajaran Life Skill Educaion (Pendidikan Kecakapan 

Hidup) 

Ciri-ciri pembelajaran life skill  menurut Depdiknas, (2003) dalam Anwar, 

(2015:21) adalah sebagai berikut: 

1. Terjadinya proses identifikasi kebutuhan belajar 

2. Terjadinya proses penyadaran untuk belajar bersama 

3. Terjadinya keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, 

belajar, dan berwirausaha 

4. Terjadinya proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasi, 

akademik, manajerial,  dan kewirausahaan 

5. Terjadinya proses interaksi saling belajar dari sang ahli 

6. Terjadinya proses penilaian kompetensi 

7. Terjadinya pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha 

bersama. 

2.1.2.4. Prinsip-Prnsip Life Skill Education (Pendidikan Kecakapan Hidup) 

Menurut Direktorat Pendidikan Umum, (2002) dalam Anwar (2015:22) 

Prinsip-prinsip life skill adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan prinsip learning to do, 

learning to be, learning to live together, and learning to cooperate. 

2. Pengembangan potensi wilayah dapat direfleksikan dalam bentuk 

pendidikan 
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3. Penetapan manajemen berbasis masyarakat serta kolaborasi dengan 

semua unsur kemasyarakatan 

4. Paradigma learning for life and school for work dapat menjadi dasar 

kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan dunia kerja 

5. Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan harus senantiasa 

mendorong peserta didiknya untuk mandiri sehingga mampu 

memenuhi standar kehidupannya 

2.1.2.5. Jenis-Jenis Life Skill Education (Pendidikan Kecakapan Hidup) 

1.1.2.5.1. Kecakapan Personal (Personal Skill) 

Menurut Ditjen Penmum (2002) dalam Anwar, (2015:28). Yang mencakup 

kecakapan mengenal diri (self awareness) dan kecakapan berpikir rasional (thinking 

skill), kecakapan kesadaran diri pada dasarnya merupakan penghayatan sebagai 

makhluk Tuhan, anggota masyarakat, dan warga negara, serta menyadari dan 

mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikan sebagai 

modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri 

sendiri dan lingkungannya. Kecakapan berpikir rasional mencakup:  

1. Kecakapanmenggali dan menemukan informasi 

2. Kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta 

3. Kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. 

 

1.1.2.5.2. Kecakapan Sosial (Social Skill) 

Menurut Ditjen Penmum (2002) dalam Anwar, (2015:28). Kecakapan sosial 

atau antar personal mencakup antara lain kecakapan komunikasi dengan empati, 

dan kecakapan bekerjasama. Dua kecakapan hidup yang diatas disebut sebagai 

kecakapan hidup (life skill) yang bersifat umum atau generic, kecakapan hidup (life 

skill) tersebut diperlukan oleh siapapun, baik mereka yang bekerja, yang tidak 

bekerja, dan yang sedang menempuh pendidikan. 
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1.1.2.5.3. Kecakapan Akademik (Academic Skill) 

Menurut Ditjen Penmum (2002) dalam Anwar, (2015:28). Kecakapan 

akademik yang seringkali juga disebut kemampuan berpikir ilmiah pada dasarnya 

merupakan pengembangan dari kecakapan berfikir rasional pada kecakapan hidup 

(life skill) yang bersifat umum, jika kecakapan berpikir rasional dan masih bersifat 

umum, kecakapan akademik sudah mengarah kepada kegiatan yang bersifat 

akademik/ keilmuan. Kecakapan akademik mencakup antara lain: kecakapan 

melakukan identifikasi variabel dan menjelaskan hubungannya pada suatu 

fenomena tertentu, merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta 

merancang dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan atau 

keingintahuan. 

1.1.2.5.4. Kecakapan Vokasional (Vocasional Skill) 

Menurut Ditjen Penmum (2002) dalam Anwar, (2015:28). Kecakapan 

vokasional atau kecakapan kejuruan, artinya kecakapan yang dikaitkan dengan 

bidang pekerjaan tertentu yang terdapat dimasyarakat, perlu disadari antara general 

life skill dan specific life skill yaitu antara kecakapan mengenal diri, kecakapan 

berpikir rasional, kecakapan sosial, dan kecakapan akademik serta kecakapan 

vokasional tidak berfungsi secara terpisah-pisah atau tidak terpisah secara ekslusif. 

Hal yang terjadi adalah peleburan kecakapan-kecakapan tersebut, sehingga 

menyatu menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, 

emosional, dan intelektual. Serta derajat kualitas tindakan individu dalam banyak 

hal dipengaruhi oleh kualitas kematangan berbagai aspek pendukung tersebut 

diatas. 
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2.1.2.6. Dasar Hukum Life Skill Education (Pendidikan Kecakapan Hidup) 

Dalam penyelenggaraannya life skill atau pendidikan kecakapan hidup 

memiliki landasan hukum atau dasar hukum yang diantaranya: 

1. UUD Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. PP Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 

3. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

2.1.2.7.  Penerapan Pendidikan Life Skill Pemanfaatan Sampah Plastik 

Penerapan pendidikan life skill pemanfaatan sampah plastik pada kelompok 

ecovillage mengacu pada patokan pendidikan masyarakat, adalah sebagai berikut: 

1. Warga Belajar 

Warga belajar merupakan anggota masyarakat yang ikut dalam suatu 

kegiatan pembelajaran. 

2. Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan seorang yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan kemampuan yang lebih untuk membantu 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

3. Pamong Belajar 

Pamong belajar merupakan seorang yang mampu dan mau membina, 

membimbing, mengarahkan dan mengorganisasir kegiatan 

pembelajaran. 

4. Tempat Belajar 

Suatu tempat atau ruang untuk terjadinya proses kegiatan belajar. 

5. Sarana Belajar 

6. Sarana belajar merupakan bahan dan alat yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan proses pembelajaran. Dana Belajar 

Dana belajar merupakan uang atau materi yang dapat digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
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7. Ragi Belajar 

Ragi belajar merupakan rangsangan atau motivasi yang mampu 

membangkitkan semanga warga belajar. 

8. Paguyuban Belajar 

Paguyuban belajar atau kelompok belajar merupakan sejumlah warga 

belajar yang menghimpun kelompok dalam kegiatan. 

9. Program Belajar 

Program belajar adalah kegiatan yang mencerminkan tujuan, isi 

pembelajaran, cara pembelajaran, waktu pembelajaran. 

10. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu yang diharapkan dapat dikembangkan oleh 

warga belajar. 

2.1.3. Pemanfaatan Sampah Plastik 

2.1.3.1. Pengertian Pemanfaatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Nurul Purbasari, 

(2014:17), manfaat adalah guna, faedah laba, untung. Arti memanfaatkan adalah 

“menjadikan ada manfaatnya” sedangkan pemanfaatan adalah “proses, cara, 

perbuatan memanfaatkan”. Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang 

berarti guna atau bisa di artikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, 

cara atau perbuatan memanfaatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontenporen, 

2002:928). Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan 

menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari 

kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti 

proses atau pembuatan memanfaatkan (Poewadarminto, 2002:125). Pengertian 

pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu 

perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung 

maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. 
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2.1.3.2. Pengertian Sampah 

Menurut Chandra (2007) bahwa Menurut WHO, sampah adalah suatu yang 

tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal 

dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut Dainur (1995) 

banyak sampah organik masih mungkin digunakan kembali/ pendaurulangan (re-

using), walaupun akhirnya akan tetap merupakan bahan/ material yang tidak dapat 

digunakan kembali. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya 

sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, 

tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai 

mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan sampah ialah sebagian dari susuatu yang tidak dipakai, disenangi 

atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis 

(karena human waste tidak termasuk di dalamnya) dan umumnya bersifat padat 

(karena air bekas tidak termasuk didalamnya). 

2.1.3.3. Jenis Sampah 

Menurut Dainur (1995) menyatakan bahwa Pada prinsipnya sampah dibagi 

menjadi sampah padat, sampah cair dan sampah dalam bentuk gas (fume, smoke). 

Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya 

a. Sampah anorganik misalnya : logam-logam, pecahan gelas, dan 

plastik. 

b. Sampah organik misalnya : sisa makanan, sisa pembungkus dan 

sebagainya. 

2. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar 

a. Mudah terbakar misalnya : kertas, plastik, kain, kayu. 

b. Tidak mudah terbakar misalnya: kaleng, besi, gelas. 

3. Berdasarkan dapat tidaknya membususk 

a. Mudah membusuk misalnya : sisa makanan, potongan daging. 
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b. Sukar membusuk misalnya : plastik, kaleng, kaca 

2.1.3.4.  Pengertian Sampah Plastik 

Misbahul Ulum dalam Nurul Purbasari (2014:18), Sampah adalah suatu 

bahan atau benda yang bersifat padat, yang sudah tidak dipakai lagi, atau harus 

dibuang, sebagai hasil dari aktivitas manusia, yang bukan biologis, belum memiliki 

nilai ekonomis dan bersifat padat. Plastik merupakan bahan anorganik buatan yang 

tersusun dari bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan limbah 

dari plastik ini sangat sulit untuk diuraikan secara alami. Penguraian sampah plastik 

itu sendiri membutuhkan kurang lebih 80 tahun agar dapat terdegradasi secara 

sempurna. Sampah plastik termasuk salah satu sumber pencemaran lingkungan 

hidup di Indonesia. Plastik merupakan produk serbaguna, ringan, fleksibel, tahan 

kelembaban, kuat, relatif murah. Karena berbagai keudahan tersebut, duni bernafsu 

untuk menghasilkan lebih banyak produk berbahan baku plastik. Namun, tanpa 

disadari, karakter dasar plastik, ditambah cara penggunaan yang tidak ramah 

lingkungan ia justru merusak lingkungan hidup. 

2.1.3.5. Pemanfaatan Sampah Plastik 

Menurut Nurul Purbasari, (2014:20), Pemanfaatan  limbah plastik secara 

umum terdapat empat persyaratan agar suatu limbah plastik dapat diproses antara 

lain limbah harus dalam bentuk tertentu sesuai kebutuhan. Sebelum digunakan 

limbah plastik diperoleh melalui tahapan sederhana, yaitu pemisahan, pemotongan, 

pencucian dan pengeringan. Pemanfaatan sampah plastik bisa dilakukan dengan 

cara pembuatan kembali barang ataupun kerajinan seperti hiasan yang kini telah 

berkembang pesat. Hampir seluruh limbah plastik dapat diproses kembali/ di olah 

menjadi barang yang berguna. 

2.1.4. Pendidikan Life Skill Pemanfaatan Sampah Plastik 

Menurut Anwar (2015:20) pendidikan life skill adalah pendidikan yang 

dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan 
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kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada 

dimasyarakat. Life skill memiliki cakupan yang luas, karena merupakan interaksi 

antara pengetahuan dan keterampilan yang diyakini sebagai unsur penting untuk 

hidup lebih mandiri. 

Menurut Nurul Purbasari, (2014:20), Pemanfaatan  limbah plastik secara 

umum terdapat empat persyaratan agar suatu limbah plastik dapat diproses antara 

lain limbah harus dalam bentuk tertentu sesuai kebutuhan. Sebelum digunakan 

limbah plastik diperoleh melalui tahapan sederhana, yaitu pemisahan, pemotongan, 

pencucian dan pengeringan. Pemanfaatan sampah plastik bisa dilakukan dengan 

cara pembuatan kembali barang ataupun kerajinan seperti hiasan yang kini telah 

berkembang pesat. Hampir seluruh limbah plastik dapat diproses kembali/ di olah 

menjadi barang yang berguna. 

Maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pendidikan life skill 

pemanfaatan sampah plastik adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal 

keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang 

usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada dimasyarakat. Yang mana 

kegiatan keterampilan tersebut yaitu dalam hal memanfaatkan sampah plastik 

dengan pembuatan kembali barang yang sudah tidak terpakai menjadi kerajinan 

atau menjadi barang yang berguna. 

2.1.5. Pengertian Kompetensi 

Menurut Syaiful Imran (2015) mengatakan bahwa kompetensi merupkan 

kemampuan, kecakapan serta apa-apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik 

karna kompetensi merupakan suatu yang dituju atau dicapai sehingga kompetensi 

juga merupakan tujuan. Berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia) pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan atau melakanakan pekerjaan yang dilandasi oleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa 

kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi 

mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan 
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suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. 

Kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi dalam hal 

kecakapan personal, sosial, akademik dan vokasional. 

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa bahan penelitian yang berkaitan 

dengan penerapan pendidikan life skill daur ulang sampah plastik dalam 

peningkatan kompetensi studi pada kelompok ecovillage di Kampung Palasari Desa 

Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Ciamis yang menjadi referensi penelitian untuk 

melakukan penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Penelitian Skripsi. Nurul Purbasari, 2014. Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Keiatan Daur Ulang Sampah Plastik (Studi kasus pada 

komunitas bank sampah poklili perumahan griya lembang depok 

kecamatan sukamaja kota Depok). Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitiannya yaitu 

proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan daur ulang sampah 

plastik di bank sampah poklili berjalan dengan baik dan mendapatkan 

apresiasi yang baik. Kegiatan daur ulang sampah plastik telah 

memberikan  banyak manfaat bagi masyarakat dan anggotanya. 

2. Nedi Sunaedi & Ruli As’ari (Jurusan Pendidikan Geografi FKIP 

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya 2019) artikel jurnal ilmiah dengan 

judul Program Ecovillage Sebagai Upaya Perubahan Perilaku 

Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan DAS Citanduy di Kecamatan 

Panumbangan Kabupaten Ciamis. Hasil penelitiannya yaitu 

keberlanjutan pengembangan ecovillage di DAS Citanduy hulu 

mempunyai nilai cukup berkelanjutan baik itu pada dimensi ekologi, 

ekonomi maupun dimensi sosial. 

3. Karta Sasmita (Universitas Negeri Jakarta 2012) artikel jurnal ilmiah 

Volume 30 No. 2  dengan judul pelatihan pengolahan sampah dalam 
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meningkatkan life skill pada komunitas pedagang rujak buah di Klender 

Jakarta Timur. Hasil penelitiannya yaitu dari proses identifikasi yang 

dilakukan peneliti ditemukan permasalahan sampah yang dihasilkan 

pedagang rujak buah seharusnya dikelola dengan baik dan bisa 

menghasilkan nilai guna yang tentu akan menambah penghasilan 

maupun lahan usaha bagi masyarakat. 

4. Inggrit Prasesty (Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang 2011) dengan judul 

Penerapan Pembelajaran Berorientasi Life Skill pada Materi Daur Ulang 

Limbah Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa di SMAN 1 Tayu Pati. 

Hasil penelitiannya yaitu Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah diuraikan dapat di simpulkan bahwa pembelajaran dengan 

berorientasi life skill memberikan pengaruh berupa peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar siswa SMAN 1 Tayu Pati. Aspek aktivitas siswa telah 

sesuai dengan kriteria yaitu ≥ 75% telah tercapai dengan aktivitas tinggi 

dan sangat tinggi. Nilai hasil belajar siswa dari kelas XB, XC dan XF 

memperoleh nilai ≥ 65 dengan nilai rata-rata 82.43 (XB), 77.97% (XC) 

dan 71.57% (XF) serta siswa yang telah mencapai KKM sebesar 100%. 

5. Siti Nur Aini Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Surabaya 2013 artikel jurnal ilmiah dengan judul 

Pelatihan Keterampilan Membuat Tas Dari Daur Ulang Sampah Plastik 

Sebagai Upaya Memberdayakan Ibu-Ibu Pkk Di Desa Kemantren 

Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitiannya yaitu 

Pelaksanaan pelatihan keterampilan membuat tas dari daur ulang 

sampah plastik telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Terbukti dengan instruktur memadukan materi antara teori 

dan praktek serta mendampingi peserta didik selama proses pelatihan 

pembuatan tas dari daur ulang sampah plastik. Hasil yang diperoleh dari 

pelatihan keterampilan membuat tas dari daur ulang sampah plastik ini 

adalah dengan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap hidup. Terbukti dengan adanya pengetahuan tentang pengolahan 
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sampah, keterampilan peserta didik dapat membuat tas dari daur ulang 

sampah plastik, serta sikap hidup dengan adanya jiwa untuk berusaha 

yang dapat menambah pendapatan. Faktor yang sangat mendukung 

pelaksanaan pelatihan ini adalah antusias peserta didik dalam mengikuti 

pelaksanaan pelatihan dan bahan yang mudah di dapat. Faktor 

penghambat adalah kurangnya fasilitas mesin jahit seingga membuat 

peserta didik cukup lama menunggu giliran untuk praktek menjahit dan 

kurangnya tutor. Dampak atau pengaruh yang dirasakan oleh peserta 

didik dari hasil pelaksanaan pelatihan keterampilan membuat tas dari 

daur ulang sampah plastik ini adanya pembentukan usaha kelompok, 

peningkatan pendapatan ekonomi keluarga dan peningkatan partisipasi 

sosial dalam kehidupan keluarga. 

2.3. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual penting untuk memperjelas 

berfikir peneliti dalam mencapai tujuan atau sebuah penelitian yang dilakukannya. 

Dengan kerangka konseptual diharapkan pembaca lebih memahami isi dan makna 

dari penulisan skripsi ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 
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4. Kecakapan vokasional 
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Berdasarkan bagan yang telah ada, maka kerangka konseptual yang 

melandaskan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Limbah sampah plastik, permasalahan sampah yang terjadi membuat 

lingkungan menjadi kotor dan tercemar. Sampah merupakan salah satu 

masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini masih belum bisa 

ditangani dengan baik. Kemampuan pengolahan sampah yang masih 

rendah dengan ketidakseimbangan produksi sampah membuat sampah 

menumpuk dimana-mana. Terutama jenis limbah plastik yang tidak 

dapat terurai akan menghasilkan kualitas lingkungan yang tidak baik, 

air yang dihasilkan, kualitas udara dari proses pembakaran sampah akan 

mengakibatkan pencemaran tanah air maupun udara. 

2. Pelatihan daur ulang sampah plastik merupakan salah satu treatment 

atau cara dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada. Dengan 

diterapkannya pendidikan life skill masyarakat diberdayakan dalam 

kegiatan mengolah sampah dengan diberikan keterampilan. 

3. Kompetensi yang diberikan dalam kegiatan daur ulang sampah plastik 

adalah berupa kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan 

akademik dan kecakapan vokasional. 

2.4. Pertanyaan Penelitian 

Dalam penelitian mengenai penerapan pendidikan life skill pemanfaatan 

sampah plastik dalam peningkatan kompetensi (studi pada kelompok ecovillage di 

Kampung Palasari Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Ciamis) terdapat 

pertanyaan yang dibuat peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pendidikan life skill pemanfaatan sampah plastik 

pada kelompok ecovillage? 

2. Apakah dengan adanya penerapan pendidikan life skill pemanfaatan 

sampah plastik dapat meningkatkan kompetensi?  

 


