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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

1. Setiap Orang yang dengan yang dengan tanpa hak melakukan 

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).  

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 

dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 

dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) yang dilakukan dalam bentauk pembajakan, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

 

anyaknya jumlah jiwa yang masih mengalami buta 

huruf merupakan salah satu faktor yang menunjukkan 

bahwa negara kita masih perlu membenahi dan 

termasuk dalam indikator negara yang belum maju. Menuju 

Indonesia yang maju dan bebas buta aksara, maka dengan ada 

nya program pendidikan keaksaraan diharapkan bukan hanya 

sekedar gerakan nasional, namun kepedulian yang diikut 

sertakan oleh gerakan masyarakat sehingga dapat mengurangi 

angka buta aksara di Indonesia. Buku ini sangat istimewa karena 

tidak hanya menjelaskan tentang konsep pendidikan keaksaraan 

dasar, namun juga mengkaji dan menelaah implementasi 

program pendidikan keaksaraan dasar.  
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BAB I 
PENGANTAR  
 

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapat 

kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Hak 

warga negara tersebut telah dicantumkan dalam pasal 5 (1) dan 

(5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini pula sejalan dengan 

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan 

Nasional Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 

Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).  

Dalam kehidupan salah satu unsur terpenting ialah 

pendidikan. Untuk menempuh pendidikan di Indonesia dapat 

melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal. 

Pendidikan yang diperoleh untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan serta mampu mempengaruhi lingkungannya 

serta memiliki sikap yang bertanggung jawab untuk 

memperbaiki kehidupan dan generasi di masa yang akan datang. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan 

Pendidikan Nonformal mencantumkan dalam Pasal 1 (8) yang 

dimaksud dengan program pendidikan nonformal adalah 
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layanan yang diselenggarakan untuk memberdayakan 

masyarakat melalui  pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 

pendidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan  

kemampuan peserta didik.  

Pasal 1 (13) program pendidikan keaksaraan adalah 

program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi 

masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan 

kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung 

agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan dan tulis dalam 

bahasa Indonesia.  Begitu pentingnya pendidikan yang meliputi 

ilmu pengetahuan, pendidikan dan keterampilan, sebab hal itu 

merupakan modal utama untuk bersaing dengan negara lain. 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah da rah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, men cerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Undang-

undang Republik Indonesia, 2003).  

 Masyarakat yang masih sederhana diikat dari norma-

norma kesepakatan di dalam kebudayaan melihat pendidikan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 
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berbudaya. Dengan demikian, masyarakat itu dapat langgeng 

dan di pertahankan baik dalam bentuk keluarga atau kelompok 

atau dalam suatu hubungan masyarakat yang luas. Pendidikan di 

dalam bentuknya yang sederhana telah merupakan bagian dari 

struktur kehidupan masyarakat. Tanpa pendidikan, masyarakat 

sederhana itu tidak dapat melanjutkan kehidupannya karena 

melalui proses pendidikanlah para anggotanya diikat oleh 

kesepakatan (H.A .R. Tilaar & Nugroho, 2008). 

Selain itu pendidikan buta aksara juga dijumpai pada 

komunitas adat terpencil/khusus, konsep dasar komunitas adat 

terpencil/khusus dimaknai dalam Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sebagai ―keterpencilan‖ 

yaitu komunitas sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar 

serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan 

baik sosial, ekonomi, maupun politik. Mereka terikat kuat 

kepada adat istiadat, sehingga kerap mengasingkan diri dari 

situasi luaran semata-mata hanya untuk mempertahankan 

kebiasaan peninggalan leluhurnya. Karena mereka cenderung 

tertutup pada dunia luar, sehingga berdampak pada tingkat 

pendidikan mereka yang sangat rendah.  

Bukan sekedar hanya itu, pendidikan merupakan proses 

pengayaan intelektual, tetapi juga menumbuhkan benih-benih 

adab manusia, jika dilihat dari fungsinya dan tujuannya maka 

pendidikan dapat digolongkan sebagai kehidupan karena 

memiliki sifat untuk berubah, baik masukannya, prosesnya 

maupun outputnya. Masukan adalah segala hal yang riil dan 
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abstrak yang diperlukan untuk berlangsungnya proses, misalnya 

riil adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana serta dana, sedangkan yang abstrak 

misalnya legislasi dan regulasi pendidikan, kurikulum, organisasi, 

administrasi dan kultur sekolah. Oleh karena itu pendidikan  

merupakan landa san utama dalam pengembangan sumber daya 

manusia, yang berlangsung secara formal, informal maupun 

nonformal (Sagala, 2008).  

Bank Dunia yang dikutip oleh (Koesoema, 2018) untuk 

pertama kali merilis World Development Report (WDR) 2018 

tentang pendidikan dengan judul‖ Learning to Realize Education‘s 

Pro mise‖. Banyak yang mengapresiasi karena pendidikan 

merupakan kunci utama meretas kemiskinan dan mendorong 

kesejahteraan bersama. Namun strategi yang ditawarkan perlu 

dikritisi. Pembahasan lanjutan bahwa input tambahan berbasis 

teknologi perlu diberikan, serta input tambahan tersebut 

termasuk teknologi baru, sebagai pelengkap, bukan sebagai 

pengganti guru. Namun, kondisi dan karakter geografi, 

ekonomi, serta sosial budaya Indonesia sebagai sebuah negara 

kesatuan yang luas dan multikultural merupakan tantangan 

untuk terciptanya layanan pendidikan yang merata dan bermutu, 

salah satu dampaknya adalah terjadinya permasalahan buta 

aksara. Mengacu pada data Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, yang menyatakan bahwa penduduk Indonesia 

penyandang buta aksara pada tahun 2015 usia 15-59 tahun 

sebanyak 5.629.943 orang atau 3.43%. Dari jumlah penduduk 
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yang belum melek aksara, tergolong pada usia produktif antara 

15-59 tahun, yang semestinya menjadi sumber daya yang 

bermutu. Untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut 

tentunya perlu dilakukan bukan hanya pendidikan keaksaraan 

yang sekadar mendidik masyarakat mampu membaca, menulis 

dan berhitung, tetapi juga pendidikan keaksaraan untuk 

pengembangan kemampuan individu agar mampu mengatasi 

persoalan kehidupan melalui keaksaraan (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). 

Banyaknya jumlah jiwa yang masih mengalami buta huruf 

merupakan salah satu faktor yang menunjukkan bahwa negara 

kita masih perlu membenahi dan termasuk dalam indikator 

negara yang belum maju, karena buta huruf berkaitan dengan 

pendidikan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu yang 

merubah kehidupan bangsa dengan adanya pendidikan. 

Permasalahan buta huruf bukanlah merupakan sebuah masalah 

satu sektor saja, tetapi lebih kepada permasalahan yang 

merupakan aki bat dari beberapa sektor. Kemiskinan 

merupakan salah satu sek tor permasalahan yang 

mengakibatkan seseorang menjadi buta huruf. Jika seseorang 

hidup miskin maka seseorang akan banyak menghabiskan 

waktunya untuk mencari penghasilan. Jika sese orang itu miskin, 

maka bagaimana mungkin seseorang akan da pat memenuhi 

kebutuhan pendidikannya, apalagi di tengah harga pendidikan 

yang kian melambung.  
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Adapun pola hubungan angka kemiskinan dengan angka 

tuna aksara usia 15-59 tahun pada tahun 2014 sebagai berikut: 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pola Hubungan Angka Kemiskinan  Dengan 

Angka Tuna Aksara Usia 15-59 Tahun Pada Tahun 2014 

 

Dalam kwadran nasional terlibat adanya korelasi antara 

angka kemiskinan dengan tuna aksara. Kwadran II merupakan 

kondisi buruk karena kedua angka tinggi, terjadi di 8 provinsi 

dan kwadran III kondisi baik karena angka kemiskinan dan tuna 

aksara keduanya rendah terjadi di 15 provinsi, kwadran I adalah 
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kondisi terburuk karena walaupun angka kemiskinan rendah 

tetapi angka tuna aksaranya tertinggi terjadi di 3 provinsi, 

sebaliknya kwadran IV adalah kondisi terbaik karena walaupun 

angka kemiskinan tinggi tetapi angka tuna aksaranya rendah, 

terjadi di 8 provinsi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2015). 

Secara historis, pemberantasan buta aksara sudah dimulai 

sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Problema penduduk 

buta huruf dan buta aksara di tanah air, sejak kemerdekaan 

bangsa ini diproklamasikan kepada kita tidak pernah berhenti 

untuk memberantas dengan kata lain tampaknya tak pernah 

sirna di negeri ini. Dengan permasalahan yang terkait beberapa 

data yang ditunjukkan bahwa buta aksara tetap saja menjadi 

persoalan serius yang harus ditangani penyelesaiannya secara 

terpadu dan komprehensif (Departemen Pendidikan Nasional, 

Direk torat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Nonformal dan Informal, 2008). 

Guna menuntaskan gerakan nasional percepatan 

pemberantasan buta aksara, yang harus dilakukan adalah perlu 

adanya komitmen nasional dengan dukungan pemerintah 

daerah dimana warga masyarakat tinggal. Mengingat sampai saat 

ini tidak semua pemerintah daerah peduli akan nasib warga 

masyarakat yang kurang beruntung itu. Tanpa adanya komitmen 

nasional dan dukungan daerah setempat, maka mustahil 

percepatan pemberantasan buta aksara akan berhasil. Oleh 

karena itu, sudah saatnya semua stakeholders terlibat langsung 
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dalam percepatan pemberantasan aksara (Departemen 

Pendidikan Nasional, Di rektorat Pendidikan Masyarakat, 

Direktorat Jenderal Pendi dikan Nonforlamal dan Informal, 

2008). 

Salah satu dari jenis pendidikan yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat luas guna menambah wawasan dan 

pengetahuan dari sekolah formal yaitu pendekatan pada 

pendidikan non formal yang merupakan upaya pendidikan yang 

di prakarsai pemerintah dalam meningkatkan kondisi sosial, 

ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan 

memberdayakan masyarakat, sehingga diarahkan pada 

ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan orang 

dewasa yang berkelanjutan dan berkesetaraan, bermutu serta 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pasca tahun 2015, 

seluruh negara anggota UNESCO menyepakati tujuan 

pendidikan global, yaitu ―memastikan pendidikan yang inklusif, 

adil dan bermutu, serta mempromosikan kesempatan belajar 

sepanjang hayat untuk semua. ―Tujuan tersebut untuk 

menyelesaikan agenda Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan 

Millenium Development Goals (MDGs), serta menjawab sebagai 

tantangan nasional. Kesepakatan yang dibuat ini lebih dikenal 

dengan ―Agenda Pendidikan 2030 ―Agenda Pendidikan 2030 

disusun berdasarkan prinsip bahwa pendidikan merupakan 

komoditi masyarakat, hak asasi manusia dan dasar penjaminan 

hak-hak lainnya. Secara lebih tegas, Agenda Pendidikan 2030 

memuat komitmen untuk mendukung kesempatan belajar 
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sepanjang hayat untuk semua, pada seluruh lingkungan dan 

tingkat pendidikan. Hal ini termasuk penjaminan kepastian bagi 

semua remaja dan orang dewasa, terutama anak perempuan 

untuk memperoleh tingkat keterampilan keaksaraan serta 

memberikan mereka berbagai kesempatan pembelajaran, 

pendidikan dan pelatihan (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2016). 

Penjelasan literasi dan buta aksara tidak banyak 

perubahan sepanjang perjalanan, saat ini tidak ada definisi yang 

mencapai kesepakatan. PBB menyatakan bahwa melek huruf 

ialah seseorang yang hanya memerlukan membaca dan menulis 

sebuah pernyataan yang sangat pendek dan sederhana seperti 

yang dilakukan pada pendidikan tingkat dasar. Jika hanya itu 

yang dimiliki oleh seseorang tersebut PBB menyebutkan bahwa 

itu termasuk semi buta huruf atau setengah buta aksara (Morais, 

2018). 

Dalam konteks pendidikan untuk semua (education for all) 

dan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang 

dilandasi oleh prinsip pendidikan sepanjang hayat, pendidikan 

keaksaraan memiliki fungsi strategis untuk memenuhi hak 

pendidikan dasar bagi warga negara. Gerakan pendidikan 

keaksaraan yang dimulai sejak lebih dari enam dekade yang lalu, 

telah mengalami perkembangan mulai dari konsep 

Pemberantasan Buta Huruf (PBH) sampai pada pentingnya 

seseorang memiliki literasi dalam segala bidang kehidupan. 

Konsep literasi dalam segala bidang kehidupan. Konsep literasi 
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yang terakhir ini muncul di dorong oleh kenyataan pesatnya 

seseorang untuk melek aksara dalam berbagai aspek 

kehidupan.(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

2014). 

Johnston yang dikutip oleh Abdul Rehman pada 

penelitiannya yang berjudul The Province-wise literacy rate in 

Pakistan and its impact on the economy yang diartikan bahwa 

Johnston melakukan penelitian tentang tingkat keaksaraan 

orang dewasa dan perkembangan ekonomi untuk menunjukkan 

bahwa perkembangan ekonomi yang terus menerus merupakan 

prioritas pemerintah dan juga investasi sumber daya manusia, 

dalam perkembangan ekonomi hal ini merupakan kontribusi 

yang sangat penting. Penelitiannya juga berfokus pada 

tumbuhnya tingkat keaksaraan dasar pada orang dewasa yang 

ditandai dengan meningkatnya produktivitas kerja dan tenaga 

kerja sebagai dampak positif di bidang ekonomi. Kontribusi 

keilmuan dari penelitian ini adalah bahwa sumber daya manusia 

memerlukan: pengetahuan, keterampilan, refleksi keaksaraan 

personal, kualitas keterampilan merupakan salah satu yang 

terpenting dalam kemampuan kognitif secara umum. 

Keaksaraan yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk 

membaca dan menulis; bagi mereka yang tidak mampu 

mencapai standar dasar misalnya, menuliskan namanya sendiri 

dapat di kategorikan buta aksara. Definisi mendasar dari 

keaksaraan tidak hanya berkutat pada membaca dan menulis, 

namun juga berbagai kemampuan yang dibutuhkan di dalam 
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rumah, juga disebut ―keaksaraan‖ dalam arti luas (Rehman, 

Jingdong, & Hussain, 2016). 

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

untuk menuntaskan permasalahan buta aksara adalah dengan 

menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar yang 

bertujuan untuk melayani penduduk buta aksara supaya 

memiliki kemampuan membaca, menulis berhitung dalam 

bahasa Indonesia. Melihat bagaimana keaksaraan di maknai 

dalam mengentaskan kemiskinan serta tujuan dalam 

meningkatkan harkat dan martabat suatu bangsa. Dapat menjadi 

pengetahuan kita semua bahwa keaksaraan bagian dari 

pendidikan dasar untuk semua masyarakat namun yang 

membedakan bahwa pendidikan keaksaraan ialah kesempatan 

selanjutnya atau dengan kata lain adalah kesempatan kedua bagi 

mereka yang berusia wajib belajar serta belum memiliki 

kemampuan kecakapan dan keberaksaraan.  

Dalam implikasi dan pembelajaran orang dewasa dapat 

dikemukakan bahwa iklim belajar pendidikan keaksaraan perlu 

diciptakan sesuai dengan keadaan orang dewasa, orang dewasa 

diikutsertakan dalam mendiagnosa kebutuhan belajarnya yang 

didasarkan pada permasalahan atau keinginan mereka. Orang 

dewasa merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar apabila apa 

yang akan di pelajarinya itu sesuai dengan kebutuhan yang ingin 

dipelajari, orang dewasa dilibatkan dalam proses perencanaan 

belajarnya. Apabila terkait jenis keterampilan yang akan 

dipelajari dan dikembangkan hendaknya disesuaikan dengan 
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minat peserta didik dan potensi sumber daya yang tersedia. 

Dalam perencanaan ini tutor/narasumber teknis lebih banyak 

berfungsi sebagai pembimbing dan sumber belajar. Dalam 

proses belajar meng ajar merupakan tanggung jawab bersama 

antara tutor/nara sumber teknis dan peserta didik (Moh. Alipi, 

2015). 

Di beberapa negara, menggunakan konsep andragogy yang 

berkembang sebagai pendekatan ilmiah untuk memfasilitasi 

pembelajaran di kalangan orang dewasa. Konotasi di sini bahwa 

andragogy adalah ilmu/ teori yang mendukung pembelajaran 

orang dewasa seumur hidup (Caroline, L. Eheazu, 2017).  

Ada beberapa tantangan besar dalam pengentasan dan 

penuntasan tuna aksara sekarang ini, yaitu: 1) Karakteristik 

penduduk tuna aksara yang sekitar 3,86% (2013) sedangkan 

3,70% (2014) adalah mereka dari kelompok paling miskin, 

terpencil dan terpencar, serta sebagian dari mereka berada pada 

komunitas dengan budaya tertentu; 2) Masih besarnya jumlah 

aksarawan baru yang mengalami relapsing (menjadi tuna aksara 

kembali), karena kurangnya motivasi untuk memelihara melek 

aksara yang telah diperoleh; 3) Masih besarnya potensi 

bertambahnya penduduk tuna aksara, yakni dari jumlah siswa 

SD kelas awal (1-3) yang drop-out, yang berpotensi menjadi 

tuna aksara.  

Melihat tantangan tersulit terletak pada kesadaran dan 

komitmen tentang pentingnya keaksaraan. Mungkin sulit untuk 

mengubah mindset tersebut, mewujudkan lingkungan 
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pembelajar sepanjang hayat dan lingkungan kondusif bagi 

pendidikan anak-anak, memerlukan masyarakat yang beraksara. 

Keaksaraan bukan hanya sekedar pemenuhan hak, tetapi 

kewajiban untuk membukakan pintu menuju pembangunan 

nasional berbasis pengetahuan. Banyak kemajuan telah di raih 

untuk mencapai target 2015 dalam bidang keaksaraan, namun 

tantangan berat di masa yang akan datang tetap ada. Jika di lihat 

secara absolut, sebaran angka penduduk tuna aksara usia 15-59 

tahun per provinsi tahun 2014, yaitu sebagai berikut: 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Sebaran angka penduduk tuna aksara usia  

15-59 tahun per provinsi tahun 2014 
 

Menuju Indonesia yang maju dan bebas buta aksara, 

maka dengan adanya program pendidikan keaksaraan 

diharapkan bukan hanya sekedar gerakan nasional, namun 



14 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

kepedulian yang diikutsertakan oleh gerakan masyarakat 

sehingga dapat mengurangi angka buta aksara di Indonesia serta 

meminimalisasikan adanya kesenjangan di tiap daerah. Oleh 

karena itu, pemerintah Indonesia bersama pemerintah daerah 

serta kepedulian dari masyarakat yang mewujudkan adanya 

penurunan angka tuna aksara secara bertahap dan 

berkelanjutan.  Adapun rekapitulasi angka buta aksara menurut 

sebaran angka penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun per 

provinsi tahun 2014 adapun sebaran dalam perbandingan laki-

laki dan perempuan sebagai berikut: (Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2014).  
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Gambar 1.3 Sebaran dalam perbandingan laki-laki dan 
perempuan (Buta Aksara) 

 

Jika melihat kemajuan pesat yang dicapai negara-negara 

tetangga, misalnya Malaysia, Singapura, Thailand bahkan 

Vietnam, kita boleh merasa iri. Namun, jangan hanya berhenti 

pada iri. Kita harus menguatkan tekat untuk mengejar 

ketinggalan dari negara-negara yang dimasa lalu pernah berguru 

kepada kita. Salah satunya adalah bagaimana menangani angka 

buta huruf agar bisa ditekan sampai minimal, bahkan kalau 

mungkin diberantas sehingga semua rakyat melek huruf dan 

tulis (Subeno, 2008). 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan 
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nonformal bahwa program pendidikan nonformal adalah 

layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk 

memberdayakan masyarakat melalui pendidikan  kecakapan 

hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya 

dalam berbagai layanan program yang berkaitan dengan 

pemberantasan buta aksara salah satunya yaitu program 

pendidikan  keaksaraan yaitu program pendidikan nonformal 

yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara 

untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, 

menulis dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, 

lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia (Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013). 

Belajar adalah suatu keharusan, seumur hidup dan 

kehidupan yang meluas, mereka berfikir bahwa pembelajaran 

menjadi aktivitas manusia yang sangat penting. Belajar tidak 

hanya intrinsik tapi juga prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan 

yang baik agar dapat berintegrasi secara sosial serta 

kesejahteraan dan kebahagiaan individu (Iosifescu, 2014). 

Pengamanan pendidikan dan pembelajaran untuk masa 

depan yang berkelanjutan merupakan masalah yang pelik dalam 

agenda baru ini untuk tahun 2016-2030. Diskusi seputar 

pencapaian dan kekurangannya kemajuan dalam tujuan 

pendidikan untuk semua memberikan dorongan baru untuk 

meningkatkan pembelajaran dan literasi baik di negara maju 

maupun berkembang (Hanemann & McKay, 2015). 
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Adapun dari artikel yang ditulis oleh Editor Tamu, 

(Hanemann & McKay, 2015) yang berjudul Literasi seumur 

hidup, menyatakan: Some Trends and Issues in conceptualizing and 

operationalizing literacy from a lifelong learning perspective. It Addresses the 

need for literacy to be conceptualized as a foundation for lifelong learning. 

Hanemann menyatakan bahwa beberapa kecenderungan dan 

masalah dalam mengkonseptualisasikan dan mengoperasikan 

literasi dari perspektif pembelajaran seumur hidup''. Artikel ini 

membahas perlunya literasi agar dikonseptualisasikan sebagai 

pondasi pembelajaran seumur hidup. Hanemann berpendapat 

bahwa pembelajaran seumur hidup menjadi semakin penting, 

tidak hanya sebagai prinsip pengaturan utama untuk semua 

pendidikan, tetapi juga sebagai kebutuhan setiap orang. Dalam 

konteks dunia yang cepat berubah dan sangat tidak adil, sangat 

penting khususnya bagi yang kurang beruntung atau mereka 

yang tidak memperoleh kompetensi dasar melalui pendidikan 

formal. 

Hanemann & McKay (2015) menyatakan pula bahwa 

terdapat hubungan yang lemah antara kegiatan literasi lintas 

sektor, generasi, dan bidang kehidupan telah diidentifikasi 

sebagai rintangan utama bagi promosi literasi berdasarkan 

perspektif pembelajaran seumur hidup. Pengenalan pentingnya 

literasi sebagai 'relasi sosial yang dinamis' dan jaringan 

hubungan sosial yang kritis, melalui bahasa, memungkinkan 

individu dan masyarakat untuk berinteraksi dari waktu ke waktu 

dan lintas ruang, merupakan langkah pertama menuju 
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pendekatan literasi yang lebih terintegrasi. Mempertahankan 

keaksaraan bergantung pada pendekatan semacam itu untuk 

membangun kemitraan di antara para pemangku kepentingan 

dan lingkungan yang melek huruf dengan visi yang diperluas. 

Namun pernyataan yang diberikan oleh Gee dan Heath 

yang dikutip oleh Dewayani (2017), yang menjelaskan bahwa 

literasi saat ini tak lagi bermakna sebagai pemberantasan buta 

aksara, namun sebuah praktik sosial yang melibatkan kegiatan 

berbicara, menulis, membaca, menyimak dalam proses 

memproduksi ide dan mengkontruksi makna yang terjadi dalam 

konteks budaya yang spesifik. 

Ghose & Mullick (2015) mengatakan dalam 

penelitiannya yang berjudul A Tangled Weave: Tracing Outcomes of 

education in rural women‘s lives in North India: The Problem of 

―relapse‖ into illiteracy, where literacy learners lose their ―fragile‖ skill, 

usually because of the lack of literate environments and regular practice, is 

discussed in several policy documents.  Masalah ‖kambuh‖  menjadi 

buta huruf, dimana peserta didik keaksaraan kehilangan keahlian 

mereka yang ―rapuh‖, biasanya karena kurangnya lingkungan 

yang melek huruf dan praktik secara berkala, dibahas dalam 

beberapa dokumen kebijakan (UNESCO, 2005). 

Penelitian lainnya oleh Wagner (2015) yang berjudul pem 

belajaran dan literasi terkait agenda penelitian untuk periode 

pasca 2015. Daniel menarik perhatian pada sifat literasi dan 

pembelajaran yang sangat kompleks dan berpendapat bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan 
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pengembangan literasi beragam dan saling terkait. Kompleksitas 

ini, menurutnya, adalah salah satu alasan mengapa literasi 

universal masih belum tercapai meskipun ada investasi besar 

selama bertahun-tahun. Diskusi kebijakan yang sedang 

berlangsung mengenai masa depan tujuan pembangunan pasca 

2015 memberikan dasar upaya baru untuk memperbaiki 

pembelajaran dan keaksaraan, terutama dikalangan masyarakat 

miskin dan terpinggirkan (Wagner, 2015).  

Penelitian lainnya oleh Dromantiene & Zemaitaityte 

(2014) yang berjudul Challages to  Adult Education in Lithuania, 

Dromantiene menyatakan bahwa penelitiannya membahas 

pengembangan belajar seumur hidup di Lithuania dan sikap 

orang dewasa terhadap pembelajaran, yang merupakan faktor 

penting dalam pelaksanaan belajar seumur hidup di Lithuania. 

Lithuania, sebagai mitra, berpartisipasi dalam program ―lifelong 

learning 2010‖ bersama 14 mitra lainnya. Proyek ini berfokus 

pada kontribusi sistem pendidikan terhadap proses membuat 

pembelajaran seumur hidup menjadi kenyataan dan perannya 

sebagai agen potensial integrasi sosial. 

Temuan penelitian selanjutnya oleh Awgichew & 

Seyoum (2017), menunjukkan bahwa sejak diperkenalkannya 

program pendidikan orang dewasa dengan cara yang terpadu, 

praktik tradisional yang berbahaya semakin berkurang, 

partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan tumbuh, 

keterampilan hidup masyarakat dan penggunaan teknologi 

pertanian baru ditingkatkan. Namun, struktur manajemen 
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disfungsional, pelembagaan, integrasi dan koordinasi yang 

buruk antarsektor, kurangnya paket keuangan, personil terlatih, 

dan gaji yang rendah dan tidak konsisten merupakan hambatan 

utama dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, upaya 

kolaborasi antara pemerintah, LSM dan masyarakat perlu 

dilakukan untuk meringankan masalah terkait manusia dan non-

manusia untuk mewujudkan program yang efektif dengan 

struktur perintis, pembiayaan, organisasi dan manajemen untuk 

mencapai tujuan pembangunan yang transformasional dan 

berkelanjutan.



21 

 

BAB II 

KONSEP 
EVALUASI 
PROGRAM 
 

A. PENGERTIAN EVALUASI 

Ada berbagai pendapat mengenai pengertian evaluasi 

yang dikemukakan oleh para pakar ataupun lembaga evaluasi, 

antara lain dari Marcin C. Alvin yang mengatakan: "evaluation is 

the process of ascertaining the decision areas of concern, selecting appropriate 

information and collecting and analyzing information in order to report 

summary data useful to decision-makers in selecting among alternatives" 

(Alkin, 1969). Bahwa evaluasi merupakan proses memastikan 

ranah atau bidang keputusan yang menjadi perhatian, memilih 

informasi yang tepat dan mengumpulkan serta menganalisis 

informasi guna melaporkan data ringkasan yang bermanfaat 

bagi para pengambil keputusan untuk menentukan pilihan di 

antara berbagai alternatif. 

Scriven (1981) juga menyebutkan bahwa: "evaluation the 

process of determining the merit or wort or value of something; or the pro 
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duct of the process". Bahwa evaluasi adalah proses menentukan 

kelayakan atau nilai atau kualitas atau produk dari proses 

tersebut. "evaluation is determining the worth or merit of an evaluation 

subject (whatever is evaluation). More broadly, we define evaluation as the 

iden tification, clarification, and application of defensible criteria to 

determine an evaluation subject‘s value (worth or merit)" (Fitzpatrick, 

2004). 

Dari penjelasan diatas bahwa evaluasi pada dasarnya 

adalah menentukan nilai atau kelayakan dari suatu objek 

evaluasi (apapun yang di evaluasi). Secara lebih luas kita 

mendefinisikan evaluasi sebagai identifikasi, klarifikasi dan 

penerapan kriteria-kriteria yang dapat dipertahankan untuk 

menentukan kualitas atau nilai suatu objek evaluasi ini (bernilai 

atau layak) dalam kaitannya dengan kriteria-kriteria tersebut.  

Menurut Alkin (1969) dalam Evaluation Theory Development 

mengatakan: "evaluation is a process of gathering information. Most past 

definitions of evaluation are inadequate since they do not cover the full range 

of activities requiring information." 

 Alkin memaparkan bahwa evaluasi sebagai proses 

pengumpulan informasi. Kebanyakan definisi evaluasi terdahulu 

kurang memadai karena tidak mencakup serangkaian penuh 

kegiatan yang memerlukan informasi. Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa dalam melakukan evaluasi, evaluator pada 

tahap awal harus menentukan fokus yang akan di evaluasi dan 

desain yang akan digunakan. Hal ini berarti harus ada kejelasan 

apa yang akan di evaluasi yang secara implisit, menekankan 
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adanya tujuan melakukan evaluasi serta adanya perencanaan 

bagaimana melaksanaan evaluasi. Selanjutnya melakukan 

pengumpulan data, menganalisa dan membuat interpretasi 

terhadap data-data yang terkumpul serta membuat laporan. 

Selain itu evaluator juga harus melakukan pengaturan terhadap 

evaluasi dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam 

melaksanakan evaluasi. 

Definisi lainnya di kemukakan oleh (Guba, 1981) yang 

mengatakan bahwa: "evaluation is the process for determining the degree to 

which these changes in the behavior are actually taking place". Evaluasi 

sebagai suatu proses untuk menentukan sejauh mana perubahan-

perubahan dalam perilaku ini sebenarnya terjadi. Di samping itu, 

(Cronbach, 1980) menyebutkan dalam bukunya yang berjudul: 

"Toward Reform of Program Evaluation bahwa evaluation is a handmaiden 

to gradualisme; it is both conservative and committed to change‖. Yang 

mendefinisikan evaluasi sebagai abdi Gradualisme, baik yang 

bersifat konservatif maupun yang berkomitmen pada perubahan.  

Proses evaluasi ini sangat kompleks dan subjektif. Proses 

melibatkan kombinasi dari asumsi dasar yang mendasari 

kegiatan sedang di evaluasi dan nilai-nilai pribadi pada bagian 

kedua mereka yang aktivitasnya sedang dievaluasi dan mereka 

yang melakukan evaluasi. Evaluasi adalah proses sosial yang 

berkesi nambungan, jarang berhenti untuk menantang asumsi-

asumsi atau untuk membawa nilai-nilai bermakna. Tugas untuk 

pengembangan penelitian evaluatif sebagai proses "ilmiah" 
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adalah untuk subjektivitas intrinsik, karena tidak bisa dihilang 

kan.  

Menurut Bamberger (2006), "the evaluation is allocated only a 

small budget, but there is not necessarily excessive time pressure. However, 

it will be difficult to collect sample survey data because of the limited 

budget". Dengan definisi bahwa evaluasi apabila hanya 

dialokasikan dengan anggaran kecil, namun belum tentu ada 

tekanan waktu yang berlebihan tetapi akan sulit untuk 

mengumpulkan data survei sample dikarenakan terbatasnya 

anggaran. Adapun definisi evaluasi yang dikemukakan oleh 

(Rutman, 1980), "evalua tion is being viewed as a medium for holding 

programs accountable as well as a tool for facilitating budgeting, planning, 

and management of program ms". Bahwa evaluasi juga dapat dilihat 

sebagai media untuk mengadakan program yang akuntabel serta 

sebagai alat untuk memfasilitasi penganggaran, perencanaan dan 

pengelolaan program.  

Menurut Davidson (2005), "evaluation is possibly the most 

important activity that has allowed us to evolve, develop, improve things 

and survive in an ever-changing environment".  Yang menyatakan 

bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang penting yang 

membuat kita berkembang, serta mampu mengembangkan dan 

meningkatkan kegiatan evaluasi dan bertahan dalam lingkungan 

yang selalu berubah-ubah. (Owen, 2006) menjelaskan mengenai 

makna dari evaluasi dalam sebuah bukunya yang berjudul 

―Program Evaluation: Forms and Approaches‖, Owen menyatakan 

This book is based on the premise that evaluation, as defined in this and 
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following chapters, can and should enhance the quality of interventions 

(policies and programs) designed to solve or ameliorate problems in social 

and corporate settings―. Bahwa dijelaskan evaluasi sebagaimana 

didefinisikan seharusnya mampu meningkatkan kualitas dari 

intervensi (kebijakan dan program) yang dirancang untuk 

memecahkan serta memperbaiki masalah dalam pengaturan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan sistematis 

untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterprestasi 

informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. 

Berdasarkan batasan evaluasi ini dapat dipahami bahwa kegiatan 

evaluasi mengandung beberapa unsur utama, yaitu: (1) kegiatan 

sistematis, (2) informasi, (3) pengambilan keputusan, (4) 

kelayakan, (5) perubahan (memperbaiki masalah). 

 

B. EVALUASI PROGRAM 

Setiap program yang dilaksanakan, sebelumnya perlu ada 

sebuah perencanaan dan penetapan tujuan yang akan dicapai, 

sehingga dalam pelaksanaan program akan dilihat tingkat 

keberhasilan dengan melihat acuan yang telah ditetapkan. 

Menurut (Royse, 2010) dalam bukunya yang berjudul Program 

Evaluation menyampaikan bahwa: "A Program is an organized 

collection of activities designed to reach certain objective". Dengan definisi 

yang lain bahwa program adalah sebuah kegiatan yang sudah 

tersusun dan terancang dengan baik guna mencapai tujuan 

tertentu. 
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Before a program is launched, various forms of analysis can be 

undertaken to influence policy decisions: need assessment, problem 

analysis, considerations of operational efficiency, and cost-benefit 

studies. These types of analysis are important for guiding decisions 

about whethet or not a program should be implemented and in 

determining is scope and characteristic (Rutman, 1980).  

 

Rutman mengatakan bahwa sebelum sebuah program 

diluncurkan, ada berbagai analisis yang dapat dilakukan untuk 

mempengaruhi keputusan dari suatu kebijakan yang 

memerlukan penilaian, analisis masalah, mempertimbangkan 

operasional efisiensi dan keuntungan. Analisis ini penting untuk 

memandu keputusan mengenai apakah suatu program dapat 

dilaksanakan dan menentukan cakupan dan karakteristiknya. 

Menurut Cronbach (1980), "program evaluations is a process 

by which society learns about itself. Program Evaluations should contribute 

to enlightened discussion of alternative plans for social action". Lee 

mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses di mana 

masyarakat belajar tentang dirinya. Evaluasi program semestinya 

memberikan kontribusi untuk diskusi rencana alternatif yang 

tercerahkan untuk aksi sosial. 

Tidak seperti penelitian teoritis, dimana para ilmuwan 

terlibat dalam ilmu untuk kepentingan sendiri, evaluasi program 

secara sistematis menelaah program pelayanan manusia untuk 

alasan pragmatis. Para pembuat keputusan mungkin perlu tahu 

apakah sebuah program telah mencapai tujuannya, apakah layak 
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didanai lagi pada tahun berikutnya, atau adakah program yang 

lebih murah dengan pencapaian hasil yang sama. Evaluasi 

program ini seperti penelitian dasar karena keduanya mengikuti 

rangkaian investigasi yang logis dan tertib. Keduanya di mulai 

dengan masalah, pertanyaan, atau hipotesis. Biasanya, ada 

beberapa ulasan mengenai hal yang di ketahui tentang suatu 

masalah, termasuk upaya terdahulu dan pendekatan teoritis (ini 

dikenal sebagai tinjauan ulang literatur). 

Menurut Provus (1969) yang terdapat didalam buku 

karyanya yang berjudul Discrepancy Evaluation dimana 

menyebutkan bahwa apa program evaluasi itu, diawal, penting 

untuk menentukan apa yang dimaksud dengan evaluasi 

program, setidaknya lima definisi berikut dapat 

dipertimbangkan: 

(1) The judgment of authorities about a program;  

(2) The opinions of program staff; 

(3) The opinions of those affected by a program;  

(4)  A comparasion of actual program outcomes with expected 

outcomes;and  

(5) A comparison of an executed program with its design 

Provus menentukan lima definisi yang dipertimbangkan 

sebagai berikut (1) penilaian otoritas/kewenangan tentang 

sebuah program; (2) pendapat dari staf program; (3) pendapat 

dari mereka yang terkena dampak sebuah program; (4) 

perbandingan antara hasil program yang sebenarnya dengan 
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hasil yang diharapkan, dan (5) perbandingan antara program 

terlaksana dengan disainnya. 

Evaluasi program mencakup melakukan perbandingan. 

Bahkan, Schalock dan Thornton yang dikutip oleh (Royse, 

2010) dalam bukunya yang berjudul Program Evaluation bahwa:  

Program evaluation as ―structured comparison‖. Few programs 

can be evaluated without comparing them to something. Program 

in one agency may be compared to similar programs in other 

agencies to past or prior efforts, or against a stated objective;but 

without some form of comparision there can be no evaluation. 

David Royse mengutip Schalock dan Thornton 

mendefinisikan evaluasi program sebagai "perbandingan 

terstruktur." Beberapa program dapat saja dievaluasi tanpa 

menggunakan perbandingan. Program di lembaga dapat 

dibandingkan dengan program yang sama di lembaga lainnya, 

yang memiliki upaya pada kegiatan sebelumnya atau sesudahnya 

atau tujuannya yang dinyatakan tanpa perbandingan tidak akan 

ada evaluasi.  

Beberapa program dapat di evaluasi tanpa 

membandingkannya dengan hal lain. Program dalam suatu 

lembaga dapat dibandingkan dengan program serupa dilembaga 

lainnya, upaya yang telah lalu atau sebelumnya, atau terhadap 

tujuan lain, tapi tanpa suatu bentuk perbandingan. Setiap 

pelaksanaan program, perencana, pengelola, dan pelaksana 

program perlu mengetahui keberhasilan dan penyelenggaraan 
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program. Pada waktu meren canakan program sudah dipikirkan 

bahwa program tersebut akan baik, namun kadang-kadang tidak 

terasa bahwa yang sedang atau sudah berjalan adalah kurang 

baik. Dalam keadaan demikian, evaluasi sangat perlu dilakukan 

untuk memberikan informasi mengenai keterlaksanaan 

program. Dengan demikian, maka evaluasi program berfungsi 

sebagai pembantu, pengontrol pelaksanaan program agar dapat 

diketahui tindak lanjut pe laksanaan program tersebut. 

Evaluasi program harus dilakukan secara sistematis, rinci, 

dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. 

Dengan menggunakan metode-metode tertentu sehingga dapat 

diperoleh data yang handal dan dapat di percaya sebagai 

pertimbangan tersebut benar, akurat, dan lengkap, karena 

evaluasi dapat menentukan ketercapaian sebuah program.  

Menurut Royse (2010), "program evaluation is applied research 

used as part of the managerial process. Evaluations are conducted to aid 

those who must make administrative decisions about human services 

programs". Bahwa evaluasi program merupakan penelitian 

terapan yang digunakan sebagai bagian dari proses menejerial. 

Evaluasi dilakukan untuk membantu mereka yang harus 

mengambil keputusan administratif mengenai berbagai program 

pelayanan manusia. Lebih lanjut Posavac, (1985), dalam 

bukunya yang berjudul Program Evaluation: Methods and Case 

Studies, mende finisikan evaluasi program sebagai "collection of 

methods, skill and sensitivities necessary to determine whether a human 

service is needed and likely to be used, whether it is sufficiently intense to 
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meet the need identified". Dengan kata lain evaluasi program adalah 

kumpulan metode yang memerlukan keterampilan dan 

kepekaan untuk menentukan apakah layanan yang digunakan 

dapat memecahkan permasalahan dan mengidentifikasi 

pemenuhan kebutuhan. 

Dalam buku yang berjudul Practical Program Evaluation 

menyatakan bahwa: "program evaluation is defined as the application of 

evaluation approaches, techniques and knowledge to systematically assess 

and improve the planning, implementation, and effectiveness of programs" 

(Chen, 2005). Dengan penjelasannya bahwa evaluasi program 

didefinisikan sebagai penerapan pendekatan, teknik dan 

pengetahuan tentang evaluasi agar dapat secara sistematis 

menilai dan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan 

efektivitas program.  

Evaluasi bisa terjadi pada waktu yang berbeda-beda 

selama perencanaan dan pelaksanaan satu program. Kapan 

terjadinya evaluasi terkait erat dengan peran apa yang di 

mainkan evaluasi dan jenis-jenis keputusan yang menjadi tujuan 

dan kontribusinya: (1) dilaksanakan di awal mula proyek, selama 

atau sepanjang tahapan desainnya, evaluasi menyediakan 

mekanisme untuk mengidentifikasi berbagai isu, kendala dan 

pokok-pokok penting potensi intervensi program, (2) 

dilaksanakan selama berlangsung proyek, evaluasi menyediakan 

cara untuk membangun proyek self correcting kedalam program. 

Dalam peranan ini, evaluasi menyediakan informasi untuk 

menyesuaikan ulang yang diperlukan pada saat operasi dan 
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pelaksanaan suatu program. (3) dilaksanakan pada akhir proyek, 

evaluasi menghasilkan informasi untuk membantu keputusan 

jangka panjang mengenai apakah suatu program sebaiknya di 

perluas atau diakhiri, dilestarikan atau direvisi, disebarkan ke 

lokasi lain atau di tinggalkan sama sekali (Mutrovin, 2010). 

Sedangkan Spaulding (2008) dalam bukunya Program 

Evaluation in Practice menyebutkan bahwa A Program is a set of 

specific activities designed for an intended purpose, with quantifiable goals 

and objectives. Dean menjelaskan bahwa program adalah 

seperangkat kegiatan yang spesifik dan dirancang untuk tujuan 

yang telah ditetapkan dengan tujuan dan sasaran yang dapat 

diukur. Penjelasan evaluasi program yang dinyatakan oleh Dean 

dengan buku yang sama menyatakan bahwa: 

 A common definition used to separate program evaluation from 

research is that program evaluation is conducted for decision-

making purposes, whereas research is intended to build our general 

understanding and knowledge of a particular topic and to inform 

practice. In general, program evaluation examines program to 

determine their worth and to make recommendations for 

programmatic refinement and success (Spaulding, 2008).  

Dean menyebutkan bahwa sebuah definisi umum yang 

digunakan untuk memisahkan evaluasi program dari penelitian 

adalah bahwa evaluasi program dilakukan bertujuan mengambil 

keputusan, sedangkan penelitian dimaksud untuk membangun 

pemahaman umum dan pengetahuan kita tentang topik tertentu 

dan menginformasikan. Sedangkan secara umum evaluasi 
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program memeriksa program untuk menentukan nilainya dan 

membuat rekomendasi untuk menyempurnakan dan 

keberhasilan program.  

Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan 

program evaluasi terdiri dari beberapa komponen yaitu: (1) 

adanya kegiatan yang sistematis, (2) mengumpulkan informasi, 

(3) mengambil keputusan, (4) menguji kelayakan, (5) melakukan 

perubahan dalam mengefektifkan program. 

Berbagai pengertian yang di ungkapkan para ahli, evaluasi 

program di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa evaluasi 

program dapat di artikan sebagai suatu proses investigasi yakni 

proses mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan 

informasi secara sistematis melalui pengukuran untuk 

memberikan makna berdasarkan pertimbangan nilai tentang 

pencapaian suatu tujuan serta memberikan bahan pertimbangan 

untuk pembuatan keputusan program, apakah program dapat 

dilanjutkan, perlu di revisi dan di modifikasi atau dihentikan.  

 

C. MODEL-MODEL EVALUASI PROGRAM  

Program adalah realisasi dari suatu kebijakan, sedangkan 

evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat 

terlaksanaan program atau dengan kata lain, untuk mengetahui 

implementasi dari suatu kebijakan. Dengan demikian kegiatan 

evaluasi program mengacu pada tujuan atau dengan kata lain, 

tujuan tersebut dijadikan ukuran keberhasilan. Maka tindak 

lanjut dari evaluasi program tersebut ialah melakukan evaluasi, 
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untuk itu perlu dipertimbangkan model evaluasi yang akan 

dibuat. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh 

para ahli atau pakar evaluasi. Biasanya model evaluasi ini dibuat 

berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga atau instansi yang 

ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan 

dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

 

a. Model Evaluasi CIPP 

Model Evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel 

Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan 

evaluasi sebagai proses melukiskan (delineating), memperoleh 

(obtain ning), dan menyediakan (providing) informasi yang berguna 

(useful information) untuk menilai alternatif-alternatif pembuatan 

keputusan. Melukiskan artinya menspesifikasi, mendefinisikan 

dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang 

diperlukan oleh para pengambil keputusan. Memperoleh artinya 

dengan memakai pengukuran dan statistik untuk 

mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis informasi. 

Menyedia kan artinya mensintesiskan informasi sehingga akan 

melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku 

kepentingan evaluasi (Wirawan, 2016). 

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak 

dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluasi 

model CIPP (Context, Input, Process and Product), pertama kali 

ditawarkan oleh Stufflebeam pada tahun 1965 sebagai hasil 

usahanya mengevaluasi ESEA (The Elementary and Secondary 



34 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

Education Act). Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam 

dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan 

membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Evaluasi model CIPP 

dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, 

manajemen, perusahaan dan sebagainya serta dalam berbagai 

jenjang baik itu proyek, program maupun institusi. Dalam 

bidang pendidikan Stufflebeam menggolongkan sistem pendi 

dikan kedalam 4 dimensi, yaitu context, input, process dan product, 

sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP model yang 

merupakan singkatan keempat dimensi tersebut. Keempat kata 

yang disebutkan dalam singkatan tersebut merupakan sasaran 

evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah 

program kegiatan (Widayoko, 2009). 

Adapun komponen model evaluasi CIPP terdapat pada 

gambar 2.1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Key Components to the CIPP Evaluation 
Model and Associated Relationships with Programs 

Sumber: Daniel L. Stufflebeam & Chris L.S Coryn, Evaluation, 
Theory, Models & Applications (Sanfransisco: Jossey-Bass, Second 

Edition) 
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Pada evaluasi model CIPP melukiskan konteks evaluasi, 

input, proses dan produk evaluasi. Evaluation (hasil evaluasi) 

yang merupakan jenis atau bagian bagian yang ada di dalam 

evaluasi. Context evaluation mengidentifikasi dan menilai 

kebutuhan yang diperlukan, permasalahan yang timbul, asset 

yang meliputi tenaga ahli yang dimiliki di lingkungan tersebut 

dan kesempatan. Input menilai pendekatan-pendekatan 

alternative yang digunakan yang mengikuti standar etika dan 

hukum, perencanaan program dan pengalokasian sumber-

sumber un tuk mecapai tujuan, menetapkan prioritas, menilai 

hasil-hasil yang signifikan. Proses menilai implementasi 

rencana sebagai pemandu menuju program yang akan 

digulirkan. 

Model CIPP mengevaluasi kepada empat dimensi yaitu 

dimensi konteks, input, proses dan produk. Model CIPP 

bersifat linier, artinya evaluasi input harus didahului oleh 

evaluasi konteks, evaluasi proses harus didahului oleh evaluasi 

input. Selanjutnya secara ringkas komponen evaluasi model 

CIPP adalah sebagai berikut: 

1) Konteks (Context) 

Evaluasi konteks merupakan upaya untuk meng 

gambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan. Seperti 

yang diungkapkan oleh (Stufflebeam, 2014) bahwa: ―Conte 

xt evaluations to assess needs, problems, assets, and opportunities 

within a defined environment. Needs include those things that are 

necessary or useful for fulfilling a defensible purpose‖. Evaluasi 
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konteks menilai kebutuhan, masalah, aset dan peluang yang 

ada di lingkungan. Kebutuhan mencakup hal-hal yang 

diperlukan atau berguna untuk memenuhi tujuan yang 

dapat dipertahankan. 

2) Masukan (Input) 

Evaluasi komponen input digunakan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan dalam menjalankan program/ 

kebijakan. (Stufflebeam, 2014) menyatakan bahwa: ―Input 

evalu ation‘s main orientation is toward helping prescribe a program 

approach by which to make needed changes. To this end, evaluators 

search out and critically examine potentially relevant approaches, 

including the one already being used.  

Input evaluation has a bearing on the success or failure and 

efficiency of a change effort‖. Secara detail dijelaskan bahwa 

evaluasi input membantu menentukan pendekatan program 

yang memerlukan perubahan. Untuk tujuan ini evaluator 

mencari dan secara kritis memeriksa pendekatan yang ber 

potensi relevan, termasuk yang telah digunakan. Evaluasi 

input berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan 

dan efisiensi pada sebuah perubahan.  

3) Proses (Process) 

Evaluasi komponen proses digunakan untuk 

menyediakan umpan balik yang berkenaan dengan efisiensi 

pelaksanaan program/kebijakan, termasuk di dalamnya penga 

ruh sistem dan pelaksanaannya. Selanjutnya  (Stufflebeam, 

2014) mengemukakan bahwa: ―A Process evaluation includes an 
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ongoing check on a plan‘s implementation and documentation of the 

associated processes‖. Secara detail dijelaskan bahwa evaluasi 

proses bertujuan untuk menilai dan memeriksa terhadap 

rencana yang akan diimplementasikan dan dokumentasi 

terhadap  rencana proses yang terkait.  

Kaitan evaluasi process dalam sebuah program, akan 

dapat menjawab pertanyaan, apakah kegiatan program telah 

sesuai dengan plot waktu yang dijadwalkan, apakah 

kemampuan sumber daya manusia (pelaksana program) 

sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, apakah sarana 

dan prasarana yang tersedia sudah dimanfaatkan dengan 

baik dan kendala-kendala yang ditemukan selama 

pelaksanaan program.  

4) Produk (Product)  

Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari 

serangkaian evaluasi CIPP. (Stufflebeam, 2014) menjelas 

kan evaluasi produk sebagai berikut: ―The Purpose of a product 

evaluation is to measure, interpret, and judge an enterprise‘s outcomes. 

Its main objective is to ascertain the extent to which the evaluand met 

the needs of all the rightfull beneficiaries. Feedback about outcomes is 

important both during an activity cycle and at its conclusion‖. 

Secara terperinci bahwa tujuan terpenting dari 

evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan dan 

menilai suatu perusahaan atau lembaga. Evaluasi Produk 

memiliki tujuan utama yang mana memastikan sejauh mana 

evaluasi telah memenuhi kebutuhan dan memiliki 
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manfaatnya. Umpan balik tentang hasil dari produk 

tersebut sangatlah penting selama siklus kegiatan 

berlangsung dan menjadikan kesimpulan terhadap kegiatan 

tersebut. 

 

b. Countenance Evaluation Model 

Model ini dikembangkan oleh Stake. Menurut ulasan 

tambahan yang diberikan oleh Fernandes.  

Model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua 

hal pokok, yaitu 1) deskripsi (description) dan 2) pertimbangan 

(judgments); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi 

program, yaitu (1) antesedan (antecedents/context), (2) transaksi 

(transaction/process) dan (3) keluaran (output-outcomes) (Arikunto & 

Abdul Jabar, 2008). Descriptions matrix menunjukkan Intents 

(goal=tujuan) dan observations (effect=akibat) atau yang sebenarnya 

terjadi. Judgment berhubungan dengan standar (tolak ukur= 

kriteria)/dan judgment (pertimbangan). Stake menegaskan bahwa 

ketika kita menimbang-nimbang di dalam menilai suatu 

program pendidikan, kita tentu melakukan pembandingan 

relatif (antara satu program dengan standard).  

Menurut Farida Yusuf yang dikutip oleh Eko Putro 

Widoyoko, mengatakan bahwa Stake menekankan adanya dua 

dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgement dan 

membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan 

yaitu context, process dan outcomes. Stake menyatakan bahwa 
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apabila menilai suatu program pendidikan, maka harus mela 

kukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan 

yang lainnya. Dalam model ini antencedent (masukan), transaction 

(proses) dan outcomes (hasil) data dibandingkan tidak hanya 

untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan 

keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan 

standar yang absolut untuk menilai manfaat program (Fitz 

patrick, 2004). 

Stake mengatakan bahwa apabila kita menilai suatu 

program pendidikan kita, melakukan perbandingan yang relatif 

antara suatu program dengan yang lain, atau perbandingan yang 

absolut (satu program dengan standar). Penekanan yang umum 

atau hal yang penting dalam model ini ialah bahwa evaluator 

yang membuat penilaian  tentang program yang dievaluasi     

(Fitz patrick, 2004). 

 

c. Evaluasi Model UCLA 

Marvin Alkin pada awalnya diidentifikasi memfokuskan 

diri pada evaluasi dan pengambilan keputusan. Model awalnya 

mempunyai banyak kesamaan dengan model CIPP nya 

Stufflebeam. Perbedaan utama antara karya Alkin dan 

Stufflebeam adalah pengakuan Alkin bahwa proses dan produk 

mempunyai dimensi sumatif dan formatif. Jadi, orang dapat 

melihat pada proses secara sumatif dokumentasi program atau 

produk secara sumatif yang artinya pengaruh (outcomes). Karya-

karyanya yang kemudian menempatkan pandangan Alkin 
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sebagai evaluasi berorientasi pada pemakaian (user-oriented 

evaluation) untuk mendorong pemakaian hasil evaluasi, terutama 

mengidentifikasi potensi pemakaian. Pandangan ini adalah lebih 

daripada kelanjutan evaluasi berfokus pada pemakaian asli dan 

kurang meng ikuti karya Patton (Wirawan, 2016). 

Tayibnapis (2008) mengutip Alkin, menulis tentang 

kerangka kerja evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. 

Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan 

keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan 

menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan 

data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih 

beberapa alternative. Ia mengemukakan lima macam evaluasi, 

yakni 1) Sistem, assessment, yang memberikan informasi tentang 

keadaan atau posisi sistem. 2) Program planning, membantu 

pemilihan program tertentu yang memungkinkan akan berhasil 

memenuhi kebutuhan program. 3) Program  uimplementation, yang 

menyaipkan informasi apakah program sudah diperkenalkan 

kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan 

4) Program improvement, yang memberikan informasi tentang 

bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau 

berjalan, Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau 

masalah-masalah baru yang muncul tak terduga 5) Program 

certification, yang memberikan informasi tentang nilai atau guna 

program. 
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d. Model Evaluasi Brinkerhoff  

Setiap desain evaluasi umumnya terdiri atas elemen-

elemen yang sama, ada banyak cara untuk menggabungkan 

elemen tersebut, masing-masing ahli atau evaluator mempunyai 

konsep yang berbeda dalam hal ini. Brinkerhoff & Cs (1983) 

mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasar 

kan penggabungan elemen-elemen yang sama (Tayibnapis, 

2008). 

Ada beberapa versi menurut para evaluator yaitu sebagai 

berikut: 

1) Fixed vs Emergent Evaluation Design 

Desain evaluasi yang tetap ditentukan dan 

direncanakan secara sistematik sebelum implementasi 

dikerjakan. Desain dikembangkan berdasarkan tujuan 

program disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab 

dengan informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber 

tertentu. Rencana analisis dibuat sebelumnya dimana si 

pemakai akan menerima informasi seperti yang telah 

ditentukan dalam tujuan. Walaupun desin fixed ini lebih 

struktur dari pada desain emergent, desain fixed juga dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan yang memungkinkan 

berubah. Kebanyakan evaluasi formal yang dibuat secara 

individu dibuat berdasarkan desain fixed, karena tujun 

program telah ditentukan dengan jelas sebelumnya, dibiayai 

dan melalui usulan atau proposal evaluasi.  
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2) Formative vs Sumative Evaluation 

Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh 

informasi yang dapat membantu memperbaiki program. 

Evaluasi formatif dilaksanakan pada saat implementasi 

program sedang berjalan. Fokus evaluasi berkisar pada 

kebutuhan yang dirumuskan oleh karyawan atau orang-

orang program. Evaluator sering merupakan bagian-bagian 

dari pada program dan kerjasama dengan orang-orang 

program.  

Strategi pengumpulan informasi mungkin juga 

dipakai, tetapi penekanan pada usaha memberikan 

informasi yang berguna secepatnya bagi perbaikan 

program. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai 

manfaat suatu program sehingga dari hasil evaluasi akan 

dapat di tentukan suatu program tertentu akan diteruskan 

atau di hentikan. Pada evaluasi sumatif difokuskan pada 

variable-variabel yang dianggap penting bagi sponsor 

program maupun pihak pembuat keputusan. Evaluator luar 

atau tim reviu sering dipakai karena evaluator internal dapat 

mempunyai kepentingan yang berbeda. Waktu pelaksanaan 

evaluasi sumatif terletak pada akhir implementasi program. 

Strategi pengumpulan informasi akan memaksimalkan 

validitas eksternal dan internal yang mungkin di kumpulkan 

dalam waktu yang cukup lama.  
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3) Experimental and Quasi Experimental Design vs 

Naural/Unotrusive 

Beberapa evaluasi memakai metodologi penelitian 

klasik. Dalam hal seperti ini subjek penelitian diacak, 

perlakuan diberikan dan pengukuran dampak dilakukan. 

Tujuan dari penelitian untuk menilai manfaat suatu 

program yang dicobakan. Apabila siswa atau program 

dipilih secara acak, maka generalisasi dibuat pada populasi 

yang agak lebih luas. Dalam beberapa hal intervensi tidak 

mungkin dilakukan atau tidak di kehendaki. Apabila proses 

sudah dilakukan atau tidak di kehendaki. Apabila proses 

sudah diperbaiki, evaluator harus melihat dokumen-

dokumen, seperti mempelajari nilai tes atau menganalisis 

penelitian yang dilakukan dan sebagainya. Strategi 

pengumpulan data terutama menggunakan instrument 

formal seperti tes, survey, kuesioner serta memakai metode 

penilaian yang terstandar (Widayoko, 2009). 

 

e. Model Evaluasi Wholey 

Menurut Joseph S. Wholey (2010) bahwa evaluasi 

program adalah hasil pengukuran kinerja program, cara 

melakukan identifikasi tujuan, sasaran dan indikator-indikator 

kinerja, dijelaskan lebih rinci pengukuran yang dimaksudkan 

Wholey adalah pengukuran berdasarkan kepada informasi-

informasi yang diperoleh selama melakukan evaluasi. Fokus 

Wholey adanya kualitas informasi yang harus didapatkan selama 
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proses evaluasi. Untuk mendapatkan informasi yang baik, 

Wholey memberikan beberapa tahapan dalam memperoleh 

informasi, antara lain:  

1) Evaluability assessment 

Evaluability assessment merupakan cakupan paling 

luas untuk menilai sejauh mana program akan di evaluasi 

untuk membantu pemangku kepentingan dalam mencapai 

kesepakatan mengenai tujuan program yang realistis, 

kriteria evaluasi dan informasi penggunaan evaluasi.  

2) Rapid Feedback Evaluation 

Pada tahap ini fokus evaluasi adalah dimulai setelah 

adanya kesepakatan (mengenai tujuan, penilaian, 

pengendalian dan peningkatan) yang mana program harus 

di evaluasi.  Rapid Feedback Evaluation menggunakan sintesis 

evaluasi, studi sample kecil, data program, pengamatan 

lapangan serta diskusi kepada ahlinya untuk (1) mengetahui 

perkiraan keefektifan program dan menunjukkan 

kesenjangan pada program, (2) mendapatkan desain yang 

akan di uji untuk mengevaluasi lebih lanjut, (3) 

mengklarifikasi penggunaan evaluasi.  

3) Evaluation Synthesis 

Performance monitoring merupakan langkah evaluasi 

Wholey untuk melihat dan memonitor ukuran kinerja 

program. Evaluation Synthesis kegiatan merangkap apa saja 

yang diketahui tentang efektifitas program berdasarkan 

semua penelitian dan evaluasi penelitian yang relevan.  
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4) Small-Sample Studies 

Tahap Small-Sample Studies, sebelum melanjutkan 

untuk melakukan evaluasi terhadap sebuah program, 

evaluator disarankan untuk melakukan verifikasi terhadap 

kinerja. Sampel penelitian kecil menggunakan sampel lebih 

besar daripada biasanya yang bisa digunakan dalam 

pengujian instrument pengumpulan data untuk (1) menguji 

ki nerja yang diterapkan pada sistem yang baik dalam 

sistem pengukuran kinerja atau studi evaluasi, (2) 

menghasilkan temuan evaluasi dalam hal pengukuran.  

5) Scriven‘s Go Basic Orientation to Evaluation  

Orientasi dasar Scriven‘s terhadap evaluasi merujuk 

pada pendekatan yang berorientasi pada konsumen, 

sehingga dapat menandai kebutuhan konsumen melalui 

evaluasi. Scriven‘s dikutip oleh (Stufflebeam, 2014), 

Evaluation is the process of determining the merit, worth and value of 

things, and evaluations are the products of the process. Stufflebeam 

menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses penentuan nilai, 

layak dan nilai benda, dan evaluasi adalah produk dari 

proses tersebut. 

Dari semua model yang sudah diuraikan diatas pada 

dasarnya untuk menentukan kegunaan utama model evaluasi 

dalam mengkaji sejauh mana suatu institusi/lembaga 

penyelenggara dan pengelola pelayanan program pendidikan 

kepada masyarakat telah berhasil dalam melaksanakan misinya. 

Dalam konteks ini maka evaluasi pengaruh diawali dengan 
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mempelajari misi yang terdapat dalam program dan 

mengidentifikasi hasil-hasil utama program yang ingin dicapai 

dan/atau hasil-hasil program yang tidak tercapai, model ini pada 

awalnya dikem bangkan untuk mengevaluasi proyek-proyek 

pengembangan sumber daya manusia yang terdiri atas:  

1) Pemantauan proyek untuk mengetahui efesiensi proyek-

proyek tertentu,  

2) Evaluasi tentang keberhasilan atau kegagalan sementara 

suatu program.  

3) Evaluasi yang mengkaji tujuan-tujuan jangka panjang suatu 

program dengan melihat keberhasilan dan kegagalan 

program dalam jangka panjang tersebut. Tujuan evalusi 

adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan 

menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan secara bijaksana. 

Evaluator selalu melakukan evaluasi formatif sebagai 

tugas mengevaluasi pada saat program masih berjalan. Tujuan 

evaluasi formatif adalah mengetahui program yang dirancang 

dapat berlangsung serta sejauh mana keberlangsungannya, 

sekaligus dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada. 

Evaluator juga melakukan evaluasi sumatif, yaitu evaluasi pada 

akhir program. Tujuan evaluasi sumatif ialah untuk mengukur 

ketercapaian program. 
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f. Model Evaluasi Discrepancy Evaluation Model  

Kata discrepancy adalah istilah bahasa Inggris yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

―kesenjangan‖. Model yang dikembangkan oleh Malcolm 

Provus ini merupakan model yang menekankan pada 

perbandingan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan 

program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator 

mengukur besarnya kesenjangan yang ada disetiap komponen.  

Provus (1969) adalah Director of Research in the pittsburg 

Public Schools. Pandangannya mengenai evaluasi di terbitkan pada 

tahun 1971 dalam buku berjudul Discrepancy Evaluation. 

Pandangan tersebut merefleksikan suatu perhatian untuk 

menyediakan informasi evaluasi terutama dalam konteks distik 

sekolah besar dengan tujuan organisasi yang luas dan kekuatan 

politik yang kompleks. Ia berpendapat evaluasi merupakan 

suatu proses yang terus menerus yang dirancang untuk 

membantu para administrator program. Ia menyatakan bahwa 

evaluasi memerlukan empat tingkat pengembangan dan satu 

tingkat tersebut adalah: (1) Desain (design), ditujukan untuk 

menentukan tujuan, proses, sumber-sumber dan sebagainya, (2) 

Instalasi (installation), untuk mengidentifikasi ketimpangan-

ketimpangan (discrepancies) dalam pelaksanaan program, (3) 

Proses (process), untuk menentukan sampai seberapa tinggi 

pencapaian keluaran jangka pendek atau enabling objectives, (4) 

Produk (product), sampai seberapa tinggi pencapaian objektif 

terminal atau objektif akhir, (5) evaluation adalah tekanannya 
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yang unik pada desain program (tingkat definisi) (Wirawan, 

2016). 

Model evaluasi kesenjangan merupakan tes yang bagus 

dan diterima dengan baik untuk mengevaluasi program 

akademis. Evaluasi adalah proses memenuhi semua standar, 

menentuan apakah terdapat kesenjangan antara beberapa aspek 

dalam program dengan standard yang telah ditetapkan, dan 

menggunakan informasi kesenjangan untuk mengidentifikasi 

kelemahan program. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa tujuan 

dari evaluasi adalah untuk menentukan apakah program 

tersebut ditingkatkan, diperbaiki, atau ditunda. Model awal yang 

dibuatnya adalah prosedur pemecahan masalah untuk melihat 

kekurangan (berdasarkan standard yang telah dipilih) dan untuk 

mengoreksi aksi-aksi yang memerlukan penundaan sebagai 

pilihan terakhir.  

Dengan model ini, proses evaluasi termasuk perubahan 

tahapan dan kategori isi untuk memfasilitasi perbandingan 

performa program dengan standard yang telah ditetapkan, dan 

disaat bersamaan mengidentifikasi standard yang akan 

digunakan pada perbandingan berikutnya (Alter, 1998). 

Model evaluasi kesenjangan Provus menyediakan dasar 

untuk mengevaluasi proram pendidikan yang sesuai dengan 

sistem program ekstensi. Dalam model Provus, penilai 

mengidentifikasi area permasalahan dengan membandingkan 

tampilan program, apa yang kita sebut pencapaian dalam 

ekstensi dengan standard desain program yang sedang berlaku. 
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Istilah ini diperkenalkan oleh Provus untuk menggambarkan 

program seperti yang dibayangkan oleh perencana program dan 

staf. Hasil ketika program ―berjalan‖ tidak selalu identik dengan 

yang direncanakan, kesenjangan bisa saja muncul (McKenna, 

1981). Adapun prinsip dasar model ini adalah konsep standar, 

performa, dan diskrepansi, Untuk mengevaluasi sesuatu, mau 

tidak mau kita membuat perbandingan.  

Lebih spesifiknya, kita mengatakan bahwa untuk 

mengevaluasi objek yang diberikan (orang, sepeda motor, atau 

program) objek tersebut harus dibandingkan dengan sebuah 

standar. Dengan sebuah standar yang kita maksud sebuah 

daftar, deskripsi, atau yang mewakili kualitas atau karakteristik 

yang harus dimiliki objek tersebut. Dengan kata lain, sebuah 

deskripsi mengenai bagaimana keadaan seharusnya disebut 

dengan standar (S). 

Setelah kita memahami bagaimana keadaan seharusnya, 

kita dapat melanjutkan untuk mengetahui apakah hal-hal 

tersebut benar sudah semestinya. Ketika kita terlibat untuk 

mencari tahu karakteristik sebenarnya dari objek yang akan 

dievaluasi, kita melakukan langkah-langkah performa (P). 

Dengan demikian, evaluasi adalah persoalan membandingkan S 

terhadap P. 

Ada istilah lain yang tercakup dalam perbandingan 

antara S dan P. Bisa kita katakan bahwa perbandingan ini 

menghasilkan informasi diskrepansi (D), sehingga kita dapat 

mengatakan bahwa evaluasi adalah persoalan membuat 
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penilaian tentang kelayakan atau kecukupan objek berdasarkan 

informasi D antara S dan P. 

Konsep S, P, dan D muncul secara alamiah, dengan 

nama evaluasi, kapan pun seseorang ingin menilai kecukupan 

atau kelayakan sesuatu. Contohnya, anggap saja kita ingin 

membeli sepeda motor tetapi bimbang apakah sepeda motor 

yang sedang kita pertimbangkan berada dalam kondisi mekanis 

yang baik, sehingga kita ingin seorang montir memeriksanya. 

Kita dapat menggunakan konsep S, P, dan D untuk 

menggambarkan apa yang akan dilakukan montir tersebut 

menurut permintaan kita untuk mengetahui apakah sepeda mo 

tor tersebut berada dalam kondisi mekanis yang baik. Pada da 

sarnya, montir akan mengambil langkah-langkah P tertentu dan 

membandingkannya dengan S. Informasi D yang dihasilkan 

dalam pembuatan perbandingan entah bagaimana akan berga 

bung menjadi sebuah penilaian tentang apakah sepeda motor 

tersebut berada dalam keadaan mekanis yang baik atau tidak. 

Dengan cara yang sama, konsep S, P, dan D dapat ditunjukkan 

untuk mendasari pembuatan penilaian kecukupan atau kelaya 

kan apapun. Lebih dari itu, konsep-konsep tersebut nampaknya 

mendasari proses sibernetik dan banyak perilaku manusia. Akan 

tetapi, berdasarkan DEM, hal yang penting adalah bagaimana 

konsep-konsep ini di terapkan. Pada saat itu, kita akan berada 

dalam posisi memahami penerapan DEM dan dapat berlanjut 

menerapkannya pada sesuatu yang sedikit lebih kompleks 

daripada sebuah sepeda motor yaitu program pendidikan. 
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Provus menganggap kesenjangan adalah ciri yang 

penting dalam program evaluasi. Kesenjangan menunjukkan 

perbedaan antara apa yang perencana program pikirkan dan apa 

yang benar-benar sedang terjadi di dalam program. Provus 

mengatakan, ketika kesenjangan terjadi, baik tampilan program 

maupun desain standard program bisa saja berubah (McKenna, 

1981). 

 

Gambar 2.2 Discrepancy Evaluation Model (Alter, 1998) 

Sumber: Kirk Altern, Electrical Contruction Management 

specialization Program: A Formative Evaluation 
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Evaluasi model DEM membahas 5 tahapan evaluasi, 

yaitu (1) desain, (2) instalasi, (3) proses, (4) produk, dan           

(5) biaya (optional). Pada setiap tahapan perbandingan dibuat 

antara realitas dan standar. Sebelum melakukan perbandingan, 

maka perlu dibuat standar terlebih dahulu. Standar untuk 

tahapan 2, 3 dan 4 adalah disain dari suatu program yang dibuat 

pada tahap 1. Standar yang berbeda dengan kenyataan pada 

disain dibandingkan dengan tahapan 1. Prosedur yang dipakai 

pada tahap 1 untuk mendapatkan kenyataan dari suatu disain 

adalah dengan pertemuan semua level staf untuk menentukan 

disain. Sebelum mengadakan pertemuan tentang disain, evalua 

tor dari suatu program menyiapkan sejumlah pertanyaan yang 

dibuat untuk mendapatkan informasi khusus tentang suatu prog 

ram. Setelah mengetahui disain program, selanjutnya melakukan 

perbandingan pada tahap 1. 

 Pada tahap 2, evaluator membandingkan pelaksanaan 

program atau realitas dengan disain program. Sedangkan pada 

tahap 3 melaksanakan analisis atau design dan realitas program 

untuk mendapatkan hasil sementara (interim product). Selanjutnya, 

pada tahap 4 membandingkan tingkatan dimana produk akhir 

telah dicapai (realitas) sesuai dengan spesifikasi dari produk-

produk yang telah ditentukan pada disain program (standard). 

Dengan demikian, tahap 3 dan 4 adalah mengukur hasil akhir 

(product) dengan spesifikasi pada tahap 3 mengukur tujuan 

internal, dan tahap 4 mengukur tujuan akhir.  
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Evaluasi model DEM menggunakan hasil evaluasi 

sebagai cara untuk menentukan/mengambil kebijakan tentang 

program yang telah dilaksanakan apakah akan ditingkatkan, 

akan di lanjutkan atau dihentikan.  
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BAB III 

PENDIDIKAN 

KEAKSARAAN 

DASAR 
 

A. KONSEP UMUM KEAKSARAAN  

 Seperti dijelaskan McKenna (1981), literacy is an indispen 

sable foundation that enables young people and adults to engage in learning 

opportunities at all stages of the learning continuum. Bahwa keaksaraan 

adalah landasan yang sangat diperlukan yang memungkinkan 

orang muda dan orang dewasa untuk terlibat dalam mempelajari 

peluang di semua tahap rangkaian pembelajaran.  

Aid Agencies‘ definitions of literacy mengutip Departement 

(UK); United States Agency for International Development; Work Bank, 

menyebutkan bahwa literacy is basic set of skills (reading, writing and 

counting) or competencies (McKenna, 1981). Keaksaraan adalah 

seperangkat keterampilan dasar (membaca, menulis dan ber 

hitung atau kompetensi lainnya). 

 



56 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

Aid Agencies‘ definitions of literacy mengutip pula  Canadian 

International Development Agency; Danish International Development 

Assistance;New Zealand‘s Internasional Aid and development Agency  

menyebutkan bahwa literacy is one of the skills that basic education 

should provide or a component of basic education (McKenna, 1981). 

Keaksaraan adalah salah satu keterampilan yang harus 

disediakan oleh pendidikan dasar atau komponen dari 

pendidikan dasar.  

 Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia 

Indonesia maka perlu didasari oleh prinsip pendidikan 

sepanjang hayat yang sama dengan konteks pendidikan untuk 

semua (education for all), pendidikan keaksaraan memiliki fungsi 

strategis untuk memenuhi hak pendidikan dasar bagi warga 

negara. Gerakan pendidikan keaksaraan yang dimulai sejak lebih 

dari enam dekade yang lalu, telah mengalami perkembangan 

mulai dari konsep Pemberantasan Buta Huruf (PBH) sampai 

pada pentingnya seseorang memiliki literasi dalam segala bidang 

kehidupan. Konsep literasi yang terakhir ini muncul didorong 

oleh kenyataan pesatnya perubahan sosial dan perkembangan 

masyarakat yang ―memaksa‖ seseorang untuk melek aksara 

dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini muncul 

konsep keaksaraan ganda atau multi keaksaraan sejalan dengan 

pendidikan keaksaraan ganda atau multi keaksaraan, sejalan 

dengan pendidikan keaksaraan yang dikembangkan oleh 

UNESCO dalam istilah pendidikan keaksaraan untuk 

pemberdayaan masyarakat (Literacy Initiative for Empowerment, 
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LIFE) sebagai gerakan internasional yang dimaksud agar setiap 

orang dapat memperoleh pendidikan keaksaraan sebagai hak 

asasinya, ter utama kaum wanita (Permendikbud, 2014). 

Menurut Annan yang dikutip (E. Oghenekohwo & 

A.Frank-Oputu, 2017), menyatakan,  

literacy is at the heart of sustainable development.  It is further 

noted that literacy is a key lever of social chage and a pratical tool 

of empowerment on each of the three main pillars   of sustainable 

development, namely;economic development, social development and 

environmental protection.  

Annan menyatakan bahwa, literasi merupakan inti dari 

pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut tercatat bahwa literasi 

merupakan tuas kunci perubahan sosial dan alat pemberdayaan 

praktis pada masing-masing dari tiga pilar utama pembangunan 

berkelanjutan, yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan 

sosial, dan perlindungan lingkungan. 

Masalah yang menarik dalam penelitian ini adalah 

bahwa, literasi adalah dasar dalam konteks andragogis untuk 

memfasilitasi reorientasi nilai dan perubahan sikap warga negara 

untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan kejuruan dan 

fungsional yang bermanfaat bagi upaya individu dan kolektif 

menuju masyarakat melek huruf, serta untuk pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan.  

Hubungan antara pendidikan keaksaraan dan 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada 

tahun 2030 terbukti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.1 Literacy: A driver for sustainable development  

(Source: UNESCO, 2016)(E. Oghenekohwo & A. Frank-

Oputu, 2017) 

 

The definition of literacy employed in the Education for All 2000 

Assessment is the following. ―Literacy is the ability to read and write 

with understanding a simple statement related to one‘s daily life 

(UNESCO, 2004). Adapun pengertian literasi menurut 

Education for All 2000 Assessment bahwa keaksaraan adalah 

kemampuan membaca dan menulis yang disertai pemahaman 

kalimat sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari. Hal tersebut juga terkait dengan membaca dan menulis 

tingkat lanjut, serta kemampuan aritmatika dasar (numerasi).  

Dalam pertemuan para ahli tingkat internasional bulan 

Juni 2003 di UNESCO, ditawarkan sebuah definisi operasional 

sebagai berikut: ―Literacy is the ability to identify, understand, interpret, 

Economic Development 
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Governance Peace and Security 
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create, communicate and compute,using printed and written materials associ 

ated with varying contexts. Literacy involves  a continuum of learning in 

enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and 

potential, and to partipate fully in their community and wider society 

(UNESCO, 2004).  Keaksaraan adalah kemampuan untuk meng 

identifikasi, memahami, menginterpretasi, mencipta, 

mengkomunikasikan dan mengkomputerisasi berbagai materi tulis 

dan cetak dari beragam konteks. Keaksaraan juga merupakan 

proses belajar seorang individu secara berkelanjutan untuk 

mencapai tujuan, untuk mengembangkan pengetahuan dan 

potensi, serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat maupun 

lingkup yang lebih luas. Keanekaragaman definisi keaksaraan 

bergantung pada sejauh mana hal tersebut berhubungan dengan 

masyarakat. Masyarakat mendapatkan dan mengaplikasikan 

keaksaraan untuk tujuan yang beragam, hal tersebut dipengaruhi 

oleh kondisi budaya, sejarah, bahasa, agama, dan sosial-

ekonomi. 

The United National Educational, Scientific and Culture 

Organizational (UNESCO) yang dikutip oleh Tomas Miler dan 

Petr Sladek pada jurnalnya yang berjudul The Climate Literacy 

Challenge, ―Literacy as ability to identify, understand, interpret, create, 

communicate compute and use printed and written materials associated with 

varying context. Literacy involves a continuum of learning in enabling 

individuals to achieve their goals to develop their knowledge and potential 

and to participate fully in their community and wider society‖ (Miléř & 

Sládek, 2011). Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan 
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Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) 

mendefinisikan literasi sebagai "kemampuan untuk 

mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, 

mengkomunikasikan, meng hitung dan menggunakan materi 

cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi 

meliputi serangkaian pem belajaran untuk memungkinkan 

individu mencapai tujuan mereka untuk mengembangkan 

pengetahuan dan potensinya dan untuk berpartisipasi 

sepenuhnya dalam komunitasnya dan masyarakat yang lebih 

luas." 

Unesco menempatkan literasi sebagai jantung 

pendidikan dan sebagai strategi untuk mengatasi kemiskinan. 

Unesco merekomendasikan beberapa strategi aktivitas literasi 

ditingkat negara untuk mencapai cita-cita pendidikan bagi 

semua. 

1. Menempatkan literasi sebagai pusat dalam sistem dan 

pengembangan pendidikian nasional   

2. Memberikan porsi yang seimbang pada pendidikan 

formal dan nonformal 

3. Mempromosikan lingkungan yang mendukung 

literasi dan budaya membaca di sekolah maupun 

komunitas 

4. Memastikan komunitas mendukung kegiatan literasi 

sebagai bagian dari kegiatan lokal 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |61 

5. Membangun kerjasama di tingkat nasional, regional, 

maupun internasional antara pemerintah, warga sipil, 

sektor swasta dan komunitas lokal 

6. Membangun sistem monitoring dan penilaian melalui 

penelitian dan pengumpulam data (UNESCO, 2004). 

 

Secara lebih luas kemampuan literacy setiap orang 

berguna untuk menghadapi kehidupannya berkaitan erat dengan 

program-program internasional seperti Millenium Development 

Goals (MDG‘S) dan Education For All (EFA) yang mencakup 

antara lain pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan remaja dan 

orang dewasa, keterampilan untuk bekerja dan kecakapan 

kewarganegaraan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam 

konteks inilah pendidikan keaksaraan perlu dikembangkan agar 

menjadi bagian dari pemenuhan pendidikan yang holistik untuk 

semua (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). 

 

B. PEMBELAJARAN ORANG DEWASA 

Menurut Knowles yang dikutip oleh Daryanto, bahwa 

andragogi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni 

Andra berarti orang dewasa dan agogos berarti memimpin. Dapat 

juga dikatakan bahwa andragogy merupakan suatu ilmu (science) 

dan seni (art) dalam membantu orang dewasa belajar (Daryanto, 

2011). 

Menurut Merriam and Caffarella yang dikutip oleh 

(Oghenekohwo, 2014) pada judul penelitiannya Adult Learning in 
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the Context of Comparative higher Education, menyatakan  sebagai 

seni dan ilmu dalam membantu pembelajaran orang dewasa, ada 

enam asumsi andragogy untuk pelajar dewasa, yaitu sebagai 

berikut: (1) Ingin mengetahui/memahami: Orang dewasa harus 

tahu alasan mengapa mereka belajar, (2) Pengalaman: Orang 

dewasa memanfaatkan pengalamannya untuk membantu 

pembelajaran mereka, (3) Konsep Diri; Orang dewasa 

bertanggung jawab atas keputusan mereka mengenai 

pendidikan, keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi 

pengajaran untuk mereka, (4) Kesiapan: Kesiapan untuk 

mengambil peran sosial sebagai prediksi pembelajaran (5) 

Orientasi: Sebagai orang dewasa memperoleh pengetahuan 

baru, akan segera diterapkan dalam menyelesaikan masalah. 

Secara garis besar, faktor yang dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran orang dewasa, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal ialah segala faktor yang 

bersumber dari dalam diri warga belajar; seperti faktor fisiologis 

yang mencakup pendengaran, penglihatan, kondisi fisiologis, 

serta faktor psikologis yang mencakup kebutuhan, kecerdasan, 

motivasi, perhatian, berfikir; serta ingat dan lupa. Faktor 

eksternal ialah segala faktor yang bersumber dari luar diri warga 

belajar, seperti faktor lingkungan belajar yang mencakup 

lingkungan alam, fisik, dan sosial serta faktor sistem penyajian 

yang mencakup kurikulum, bahan ajar, dan metode penyajian 

(Basleman & Mappa, 2011). 
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Dalam pembelajaran orang dewasa, warga belajar 

dewasa perlu menyadari bahwa pengalaman merupakan modal 

potensial dan potensi untuk belajar. Pendidik orang dewasa 

perlu mengambil pengalaman warga belajar untuk diperhitung 

kan dalam menyeleksi metode dan materi dalam menyajikan dan 

membantu warga belajar demi mengubah dan 

mentransformasikan arti dan keterampilannya yang diperoleh 

dari pengalaman terdahulu (Basleman & Mappa, 2011). 

Education as a process is provided in three distinct types- formal, 

non-formal and informal learning. All these types of education fall 

in the bracket of life-long learning. The interest of this paper is on 

non-formal educationin which adults are the main beneficiaries. 

Hence, the concept non-formal adult education. Adults are 

individuals regarded as adults by their society. Non-formal 

education is any organized and sustained educational activities 

carried outside the formal education system (UNESCO, 2006). 

It can be provided within and outside government educational 

institutions. It covers a wide range of issues such as basic and 

functional literacy. In this paper non-formal adult education is 

understood to be a type of education undertaken and provided to 

adults and youths outside the formal education system. Its focus is 

facilitating the acquisition of knowledge and skills needed for 

immediate use essentially for personal and societal improvement 

(Yasunaga, 2014, and Ngaka, Openjuru & Mazur, 2012). 
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Adapun dalam panduan penyelenggaraan dan 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar penerapan 

pembelajaran orang dewasa sebagai berikut:  

Pengkondisian peserta didik 

1) Setiap akan dimulai atau penggantian tema belajar, 

pendidik berkewajiban untuk menjelaskan kepada 

peserta didik tentang materi yang akan di pelajari, 

tujuan belajar, proses belajar yang akan dilaksanakan 

dan hasil belajar yang diharapkan.  

2) Menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta 

didik sesuai dengan tujuan dan proses pembelajaran, 

bisa dengan mempergunakan pola: 

 Bentuk lingkaran; memungkinkan peserta didiik 

dapat berinteraksi berhadap-hadapan secara 

langsung. 

 Bentuk U; memungkinkan pendidik untuk 

bergerak dinamis kesegala arah dan berinteraksi 

secara langsung dengan peserta didik. 

 Bentuk V; memberikan sudut pandang/fokus 

baru bagi peserta didik; 

 Setengah lingkaran; mengurangi kebosanan 

peserta didik yang terbiasa duduk secara 

berderet. 

3) Menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan 

dan kemampuan belajar peserta didik.  
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4) Memberikan penguatan dan umpan balik terhadap 

respons serta hasil belajar peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung 

5) Mendorong dan menghargai peserta didik untuk 

bertanya dan mengemukakan pendapat 

6) Memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang dijadwalkan dengan mengacu 

RPP 

7) Menghindari kegiatan yang membosankan yang 

dapat mengendurkan semangat belajar supaya tidak 

mengganggu aktivitas dan kreativitas peserta didik 

(Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).  

Untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran 

pendidikan keaksaraan di Indonesia, para tutor pendidikan 

keaksaraan perlu memiliki pengetahuan tentang filosofi dan 

konsep pendidikan orang dewasa. Hal ini karena sasaran 

pendidikan keaksaraan adalah orang dewasa. Adapun karakter 

pembelajaran orang dewasa sebagai berikut: 

1) Orang dewasa memiliki konsep diri yang berbeda 

satu sama lain, orang dewasa mampu mengambil 

keputusan, dapat diberikan tanggungjawab, dan 

sadar terhadap tugas dan perannya. 

2) Orang dewasa kaya akan pengalaman, sehingga 

pengalaman tersebut telah menjadi bekal bagi orang 

dewasa untuk belajar. 
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3) Orang dewasa belajar untuk memecahkan masalah-

masalah dalam kehidupannya, sehingga belajar 

bukan hanya digunakan untuk bekal di masa datang 

namun juga untuk mengatasi masalah hidupnya saat 

ini. 

4) Orang dewasa mengetahui dan menyadari 

kebutuhan belajarnya, oleh karena itu kesadaran ini 

dapat menjadi sumber kesiapan belajar (Moh. Alipi, 

2015). 

UNESCO dalam Global Report 3rd on Adult Learning 

Education menyatakan bahwa: 

Adult learning and education encompasses all formal, non-formal 

and informal or incidental learning and continuing education 

(both general and vocational, and both theoretical and practical) 

undertaken by adults (as this term is defined in any one country). 

Adult Learning and education participant will typically have 

concluded their initial education and training and then returned to 

some form of learning. But in all countries there will be young 

people and adults who did not have the opportunity to enrol in or 

complete school education by the age foreseen, and who participate 

in adult learning and education programmes, including those to 

equip them with literacy and basic skill or as a‘second chance‘to 

gain recognized certificates (UNESCO, 2016). 
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Countrries definition of Adult Learning and Education: Some 

examples provided in responses to the GRALE monitoring survey. 

a. Azerbaijan 

Adult education is a type of supplementary education, the purpose of 

which is to provide citizens with continuing education in line with the 

constant changes occurring in society and the economy. 

b. Burkino Faso 

The July 2007 Education act does not draw a distinction betwen 

Adult Learning and education and training activities for young people 

and adults aimed at acquistion of basic skills in agiven language and 

empowerment of learners. It is one element of non-formal education. 

c. Colombia 

Adult education refers to educational actions and processes organized 

to specifically address the needs and potential of persons who, due to a 

variety of circumstances, did not complete certain levels of public 

education at the usual ages, or persons who wish to improve their 

capabilities, enrich their knowledge and improve their technical and 

professional skills (UNESCO, 2016).  

 

Pembelajaran dan pendidikan orang dewasa mencakup 

semua pembelajaran formal, nonformal dan juga informal atau 

insidental dan pendidikan berkelanjutan (baik umum dan 

kejuruan serta teoritis dan praktis)  yang dilakukan oleh orang 

dewasa. Peserta pembelajaran dan pendidikan orang dewasa 

akan menyelesaikan pendidikan dan pelatihannya yang kembali 

dalam bentuk pembelajaran. Di semua negara, orang dewasa 
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yang tidak memiliki kesempatan, tidak dapat dipastikan untuk 

mendaftar dan menyelesaikan pendidikan sekolahnya, 

sedangkan yang berpartisipasi pada pembelajaran dan 

pendidikan orang dewasa, termasuk mereka yang membekali 

dengan keterampilan membaca dan keterampilan dasar sebagai 

―kesempatan kedua‖ untuk mendapatkan sertifikat yang diakui.  

Menurut Rifai yang dikutip oleh Kisworo (2017), 

menjelaskan bahwa kondisi belajar dan prinsip-prinsip mengajar 

ada beberapa kondisi belajar dan prinsip-prinsip mengajar yang 

perlu dianut dalam proses belajar mengajar yang bersifat 

andragogik. Kondisi belajar dan prinsip-prinsip mengajar ini 

dikemukakan sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1. Kondisi belajar dan prinsip pembelajaran orang 

dewasa. 

Kondisi belajar Prinsip-prinsip pembelajaran 

Peserta merasa ada 

kebutuhan untuk belajar.  

Lingkungan belajar ditandai 

oleh keadaaan fisik yang 

menyenangkan,saling 

menghormati dan 

mempercayai saling 

membantu, kebebasan 

mengemukakan 

pendapatnya dan setuju 

adanya perbedaan.  

Peserta memandang tujuan 

pengalaman belajar menjadi 

tujuan mereka sendiri. 

1. Fasilitator mengemukakan kepada peserta 

kemungkinan-kemungkinan baru untuk pemenuhan 

dirinya.  

2. Fasilitator membantu setiap peserta untuk 

memperjelas aspirasi dirinya untuk peningkatan 

perilakunya. 

3. Fasilitator membantu peserta mendiagnosa 

perbedaan antara aspirasinya dengan tingkat 

penampilan sekarang. 

4. Fasilitator membantu peserta mengidentifikasi 

masalah-masalah kehidupan yang mereka alami 

karena adanya perbedaan tadi. Lingkungan belajar 

ditandai oleh keadaan fisik yang menyenangkan dan 

saling menghormati. 
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Kondisi belajar Prinsip-prinsip pembelajaran 

Peserta dapat menyetujui 

untuk  saling tanggung 

jawab dalam perencanaan 

dan melaksanakan 

pengalaman belajar, dan 

karenanya mereka 

mempunyai rasa memiliki 

terhadap hal tersebut. 

Peserta berpartisipasi secara 

aktif dalam proses belajar.  

Proses belajar dikaitkan dan 

menggunakan pengalaman 

belajar. 

Peserta mempunyai rasa 

kemajuan terhadap tujuan 

belajar mereka. 

 

5. Fasilitator memberikan kondisi fisik yang 

menyenangkan seperti tempat duduk, ventilasi, 

lampu dan sejenisnya dan kondusif untuk 

terciptanya interaksi antara peserta satu sama 

lainnya. 

6. Fasilitator memandang bahwa setiap peserta 

merupakan pribadi yang bermanfaat dan 

menghormati gagasan-gagasannya. 

7. Fasilitator membangun hubungan saling membantu 

antara peserta dengan mengembangkan kegiatan-

kegiatan yang bersifat kooperatif dan mencegah 

adanya persaingan dan saling memberikan penilaian. 

8. Fasilitator melibatkan peserta dalam suatu proses 

merumuskan tujuan belajar dimana kebutuhan 

peserta, lembaga, pengajar dan masyarakat ikut 

dipertimbangkan pula. 

9. Fasilitator ikut turun pula dalam merancang 

pengalaman belajar dan memilih bahan-bahan dan 

metode serta melibatkan peserta dalam setiap 

keputusan bersama-sama. 

10. Fasilitator membantu peserta mengorganisir dirinya 

( kelompok untuk melakukan proyek, team belajar 

mengajar, studi bebas dan lain-lain) untuk turun 

tanggung jawab dalam proses pencarian bersama. 

11. Fasilitator membantu peserta menggunakan 

pengalaman mereka sendiri sebagai sumber belajar 

melalui penggunaan teknik seperti diskusi, 

permainan peran, kasus dan sejenisnya. 

12. Fasilitator menyampaikan presentasinya 

berdasarkan sumber-sumber dari dirinya terhadap 

pengalaman mereka dan ini berarti membuat belajar 

lebih bermakna dan terpadu. 

13. Fasilitator membantu peserta untuk 

mengaplikasikan belajar baru terhadap pengalaman 

mereka, dan ini berarti membuat belajar lebih 

bermakna dan terpadu. 

14. Fasilitator melibatkan peserta dalam 
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Kondisi belajar Prinsip-prinsip pembelajaran 

mengembangkan kriteria yang disetujui bersama 

serta metode dalam mengukur kemajuan terhadap 

tujuan belajar. 

15. Fasilitator membantu peserta mengembangkan dan 

mengaplikasikan prosedur dalam mengevaluasikan 

diri sendiri berdasarkan kriteria itu.  

 

C. PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP   

Pendidikan seumur hidup (lifelong education) digunakan 

untuk menjelaskan suatu kenyataan, kesadaran, asas, dan 

harapan baru bahwa proses dan kebutuhan pendidikan berlang 

sung sepanjang hidup manusia. Slogan pendidikan seumur 

hidup adalah tidak ada kata ―terlambat‖, ―terlalu tua‖, atau 

―terlalu dini‖ untuk belajar.  Dalam konteks pendidikan seumur 

hidup dan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang 

dilandasi oleh prinsip pendidikan sepanjang hayat, pendidikan 

keaksaraan memiliki fungsi strategis untuk memenuhi hak 

pendidikan dasar bagi warga negaranya (Kisworo, 2017).  

Pembelajaran seumur hidup adalah proses individu dan 

kolektif, dimana keadaan individu, kebutuhan dan aspirasi 

berubah dan strategi pembelajaran diadopsi untuk 

menyesuaikan dan membuat sebagian besar dari perubahan ini 

(UNESCO, 2017) 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chen yang 

dikutip oleh (Yumusak, Bilen, & Ates, 2013) dalam 

penelitiannya yang berjudul The Impacts of gender Inequality in 

Education on Economic Growth in Turkey, bahwa: 

Echieving gender equality in education on national income per 

capita, is explained by the demographic impact channels. 

According to this study, providing gender equality in education 

enables the rise of the level of woman‘s education. Indeed, except 

for a limited number of countries, especially in developing 

countries, education, inequality is disadvantage of woman. The 

most import demographic effect of the rise in woman‘s level of 

education, reduce the number of children, by decreasing fertility. 

 

Pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan tentang 

pendapatan nasional perkapita dijelaskan dengan saluran efek 

demografis. Menurut penelitian ini, memberikan kesetaraan 

gender dalam pendidikan memungkinkan kenaikan tingkat 

pendidikan wanita. Tentu, kecuali bagi sejumlah negara, 

terutama di negara-negara berkembang ketidakmerataan 

pendidikan merugikan wanita. Efek demografis kenaikan 

tingkat pendidikan wanita terpenting menurunkan jumlah anak-

anak dengan menurunkan tingkat kesuburan. Menurunnya 

jumlah anak-anak menjamin penyusutan dalam pengeluaran 

untuk anak-anak dan karenanya memungkinkan peningkatan 

tabungan dan investasi. Pengaruh lain dari menurunnya jumlah 

anak-anak, terjadi dalam bentuk meningkatnya ukuran relatif 
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penduduk usia kerja. Menurunnya jumlah anak tanggungan 

mengurangi penduduk yang masih bergantung. Penurunan 

jumlah penduduk yang masih bergantung meningkatkan 

efisiensi modal marjinal melalui investasi, juga secara langsung 

meningkatkan pendapatan nasional perkapita. 

Menurut Iosifescu (2014), dalam penelitian yang 

berjudul: 

The Foundation of Success in Adult Learning: Dilemmas and 

Concerns, The first strategic direction for action should aim, in my 

opinion to permeabilize the boundaries between ―school‖ and 

―life‖: learning should be not only ― life long‖,and ― life wide‖, 

but life embedded and life relevant. For this reason, practicing 

professional competencies and key competencies (including 

―learning to learn‖) should be embedded in curriculum, at all 

levels of education. 

 

Costantin mengatakan bahwa arah tindakan strategis 

yang pertama, menurut pendapat saya, harus diarahkan untuk 

memperjelas batas antara "sekolah" dan "kehidupan": 

pembelajaran seharusnya tidak hanya "seumur hidup" dan 

"seluas hidup", tapi tertanam dalam kehidupan dan relevan bagi 

kehidupan. Untuk alasan ini, mempraktikkan kompetensi 

profesional dan kompetensi utama (termasuk "pembelajaran 

untuk belajar") harus dimasukkan dalam kurikulum, di semua 

tingkat pendidikan. 
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 Jika kita melihat negara Turki penting bagi Turki bahwa 

upaya institusional, yang telah direalisasikan untuk mendukung 

dan menyebarkan pendidikan orang dewasa, harus dikumpulkan 

dibawah satu atap dan untuk menjangkau sumber dan materi 

pendidikan harus di fasilitasi. Untuk melanjutkan pendidikan 

orang dewasa, yaitu pembelajaran seumur hidup, kontribusi 

untuk keterampilan, "mempelajari bagaimana caranya belajar", 

akan diberikan untuk individu. Dengan menggunakan media 

massa atau mengembangkan inisiatif masyarakat sipil, 

keterampilan semacam ini harus didukung (Kayman, Ilbars, & 

Artuner, 2012). 

There are recommendations shown below in the lifelong learning 

concept and system policy document for SVET-TURKEY:  

1) Institutional system and infrastructure-the changes in 

horizontal plane-the integration between the governmental sectors 

and social partners, 2) Including formal education, business 

market, informal education, civil society, and cultureal fields, 3) 

Sophistication of system and indigenization of the system on 

regional and local levels, 4) Data Collecting for comparison and 

actively utilization on determination and evaluation of policy, 5) 

Updating of juridical provisos and simplifying legislations, 6) 

Research, analyse, and systematic evaluation, 7) Formation of 

capacity in both professional and nongovernmental organizations, 

8) Participation of the nongovernment organizations and other 

social partners, 9) Forming a learning culture (Kayman et al., 

2012). 
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Ada rekomendasi yang ditunjukkan di bawah ini dalam 

konsep pembelajaran seumur hidup dan dokumen kebijakan 

sistem untuk SVET-TURKEY: 1) Sistem kelembagaan dan 

infrastruktur-perubahan bidang horizontal-integrasi antara 

sektor pemerintah dan mitra sosial, 2) Termasuk pendidikan 

formal, pasar bisnis, pendidikan informal, masyarakat sipil, dan 

bidang budaya, 3) Kecanggihan sistem dan indigenisasi sistem 

pada tingkat regional dan lokal, 4) Pengumpulan data untuk 

perbandingan dan pemanfaatan secara aktif pada penentuan dan 

evaluasi kebijakan, 5) Memperbarui provisi yuridis dan 

menyederhanakan undang-undang, 6) Penelitian, analisis, dan 

evaluasi sistematis, 7) Pembentukan kapasitas baik dalam 

organisasi profesional maupun nonpemerintah, 8) Partisipasi 

organisasi nonpemerintah dan mitra sosial lainnya.                    

9)Membentuk budaya belajar. 

 

D. PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR 

Pendidikan keaksaraan dasar adalah layanan pendidikan 

bagi warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung, berbahasa 

Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang 

untuk aktualisasai potensi diri. Adapun tujuan program 

pendidikan keaksaraan dasar: (1) Memberikan layanan 

pendidikan kepada warga masyarakat usia 15–59 tahun, prioritas 
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usia 45 tahun keatas untuk memperoleh pendidikan keaksaraan 

dasar agar memiliki kemampuan membaca, menulis dan 

berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga 

memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri sesuai 

dengan standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan 

dasar. (2) Memperluas akses penyelenggaraan pendidikan 

keaksaraan dasar bagi orang dewasa, (3) Memberikan peluang 

kepada satuan pendidikan nonformal, formal, yayasan dan 

organisasi lainnya untuk menyelenggarakan program pendidikan 

keaksaraan dasar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2017). 

Program pendidikan keaksaraan dasar adalah program 

pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat 

penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan 

mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat 

berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa 

Indonesia (Permendikbud, 2013).  

Program pendidikan nonformal adalah layanan 

pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan 

masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 

pemberdayaan perem puan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pela tihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik (Permendikbud, 2013).  
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Adapun pedoman penyelenggaraan pendidikan 

keaksaraan dasar bertujuan untuk: 

a. Menjamin penyelenggaraan pendidikan keaksaraan 

dasar, mendorong pengembangan budaya mutu 

pendidikan keaksaraan dasar 

b. Mendorong percepatan peningkatan dan 

pemerataan mutu pendidikan keaksaraan dasar 

c. Melindungi warga negara dari praktik pendidikan 

keaksaraan dasar yang tidak terstandar; dan 

d. Menuntaskan target pemberantasan buta aksara 

(Permendikbud, 2014).  

 

Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar 

merupakan uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk 

mencapai SKL, standar isi, dan standar penilaian pendidikan 

keaksaraan dasar. Proses pembelajaran keaksaraan dasar 

dilaksanakan dengan pendekatan tematik, terpadu dan 

fungsional, yaitu proses pembelajaran yang berintegrasi dengan 

permasalahan kehidupan sehari-hari bagi peserta didik, meliputi 

agama, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, keterampilan dan 

lingkungan. Proses pembelajaran keaksaraan dasar dapat 

menggunakan metode pembelajaran secara paedagogis 

(pembelajaran untuk anak), andragogis (pembelajaran orang 

dewasa), dan/atau heutagogis (pembelajaran secara mandiri), 

secara proporsional dan mengedepankan tumbuhnya motivasi 

dan keinginan belajar peserta didik (Permendikbud, 2014). 
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Lulusan program pendidikan keaksaraan dasar, 

diharapkan, (1) Memiliki perilaku dan etika yang mencerminkan 

sikap orang beriman dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

dengan lingkungan, keluarga, masyarakat dan alam dalam 

kehidupan sehari-hari; (2) Menguasai pengetahuan faktual 

tentang cara berkomunikasi melalui bahasa Indonesia dan 

berhitung untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam 

kehidupan keluarga dan bermasyarakat; (3) Mampu 

menggunakan bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga 

dan bermasyarakat (Permen dikbud, 2013).  

 

E. PENDIDIKAN NONFORMAL 

Pendidikan nonformal dapat didefinisikan sebagai jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003). Adapun menurut Faisal (1981) pendidikan nonformal 

mempunyai ciri sebagai berikut: (1) berjangka pendek 

Pendidikannya, (2) program pendidikannya merupakan paket 

yang sangat khusus, (3) persyaratan pendaftaran lebih fleksibel, 

(4) sekuensi materi lebih luwes, (5) tidak berjenjang kronologis, 

(6) perolehan dan keberartian ijazah tidak seberapa 

terstandardisasi. 
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Sementara itu, menurut Kleis et al. (1986) mengenai ciri-

ciri pendidikan nonformal adalah sebagai berikut: (1) biasanya 

berkaitan dengan misi yang mendesak dan praktis, (2) tempat 

pendidikan biasanya di luar kelas atau di situasi belajar yang 

sebenarnya, (3) bukti memiliki ilmu pengetahuan dinilai dari 

keterampilannya, bukan dari sertifikatnya, (4) biasanya tidak 

terlalu terikat dengan ketentuan yang ketat, (5) isi, staf  atau 

strukturnya tidak terorganisasi, (6) peserta biasanya bersifat suka 

rela, (7) biasanya merupakan aktivitas sampingan, (8) pelajaran 

jarang bertingkat dan berurutan, (9) biaya pendidikan biasanya 

lebih murah, (10) persyaratan penerimaan pesertanya lebih 

ringan, (11) penilaian keberhasilan peserta berdasarkan 

kemampuan mendemonstrasikan keterampilan.  

Pendidikan nonformal adalah salah satu bentuk layanan 

pendidikan yang bertujuan sebagai pengganti, penambah dan 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat.  Pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 

secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal 

dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal 

setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang 

ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan 

mengacu pada standar nasional pendidikan.  

Ciri khas pendidikan nonformal adalah bahwa 

pendidikan merupakan tambahan, alternative, dan/atau 

pelengkap bagi pendidikan formal dalam pembelajaran seumur 
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hidup. Pendidikan nonformal dapat mencakup program-

program yang berkontribusi terhadap melek huruf dan 

pendidikan bagi orang dewasa dan remaja untuk anak-anak yang 

tidak bersekolah, juga program-program keterampilan hidup, 

keterampilan kerja, dan pengembangan sosial atau budaya. 

(UNESCO, 2016). 
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BAB IV 

KOMPONEN-KOMPONEN 

PENDUKUNG PROGRAM 

PENDIDIKAN 

KEAKSARAAN DASAR 

 

A. STRATEGI PENGAJARAN DAN 

PEMBELAJARAN  

Bagian ini membahas bukti tentang kualitas dan 

efektivitas sehubungan dengan praktik belajar mengajar. Praktik 

yang efektif dalam membaca, menulis, dan berhitung di 

identifikasi berdasarkan bukti yang disajikan dalam laporan 

penelitian dan inspeksi. Bukti pada model pengiriman yang 

efektif. 

Di Inggris, studi terbesar tentang strategi pengajaran 

dan pembelajaran dalam keterampilan dasar adalah rangkaian 

dari lima Studi Praktek Efektif yang mengeksplorasi pengajaran 

dan pembelajaran dalam membaca, menulis, dan berhitung. 

Studi ini juga merupakan upaya pertama untuk menghubungkan 

bukti tentang strategi pengajaran dengan ukuran perubahan 

dalam pencapaian dan sikap peserta didik.  
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Bab ini mengacu pada Studi Praktik yang Efektif dalam 

membaca (Brooks et al., 2007), menulis (Grief et al., 2007) dan 

berhitung (Coben et al., 2007a). Setiap studi mengumpulkan 

data dari sampel peserta didik yang secara luas mewakili 

distribusi nasional, dan data statistik tentang kemajuan 

dilengkapi dengan data wawancara kualitatif. 

Brooks et al., (2007) melakukan penelitian mengenai 

strategi yang digunakan untuk mengajar membaca di kelas 

keaksaraan orang dewasa, dan menandai upaya pertama untuk 

mengkorelasikan hasil penelitian dengan ukuran perubahan 

dalam pencapaian membaca peserta dan sikap terhadap melek 

huruf. 

Pola aktivitas kelas yang paling sering diamati adalah 

bagian aktivitas seluruh kelas diikuti dengan praktik individu 

atau seluruhnya berdasarkan pada pekerjaan individu. Dalam 

kedua kasus, peserta didik bekerja sendiri untuk waktu yang 

cukup lama dan melakukan pengelompokan peserta kedalam 

beberapa kelompok. Selain itu dilakukan teknik membaca 

dalamhati sebagai strategi pengajaran spesifik yang paling sering. 

Namun, penelitian ini menemukan bahwa peserta yang 

menghabiskan lebih banyak waktu belajar berpasangan 

membuat ke majuan yang lebih baik dalam membaca, seperti 

halnya peserta didik yang menghabiskan lebih sedikit waktu 

bekerja sendirian. 

Brooks et al. (2007) menemukan bahwa beberapa 

pendekatan yang menurut literatur efektif dalam membaca 
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pedagogi jarang terlihat dalam praktik kelas yang diamati seperti 

kemampuan membaca lisan yang lancar, timbal balik pengajaran 

(pasangan pelajar berubah menjadi tutor dan siswa), strategi 

pemahaman eksplisit, pengajaran pengucapan yang akurat, 

pendekatan pengalaman bahasa. Ia menyimpulkan bahwa untuk 

mendukung kemajuan pelajar, tutor harus memberikan lebih 

banyak waktu bagi peserta didik untuk terlibat dalam membaca 

aktif atau membaca dengan keras sebagai lawan dari kegiatan 

membaca diam-diam atau tidak membaca. Rata-rata, pelajaran 

membaca aktif hanya menghabiskan kurang dari setengah waktu 

kelas. 

Besser et al (2004) melakukan penelitian eksplorasi 

terhadap kesulitan pelajar dewasa dalam membaca. Penelitian 

ini dirancang untuk menyelidiki bidang-bidang kesulitan 

membaca dalam pembelajaran keaksaraan orang dewasa melalui 

pengamatan praktik yang terfokus dan studi yang melekat dari 

peserta didik. Temuan utama adalah bahwa ada 

ketidaksempurnaan antara kesulitan dan pedagogi peserta didik. 

Selain itu berbagai strategi sedang digunakan dan pengajaran 

diamati sebagai upaya untuk menargetkan beberapa kesulitan 

yang diidentifikasi, instruksi membaca yang intensif dan 

terfokus tidak mencakup waktu mengajar yang signifikan. 

timbal balik hasil pengajaran memiliki efek positif pada 

pemahaman membaca (Rich dan Shepherd, 1993) pendekatan 

diagnostik preskriptif memiliki efek positif pada pemahaman 

membaca, tetapi tidak pada identifikasi kata (Cheek dan 
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Lindsey, 1994) untuk kasus penelitian pada narapidana di 

penjara Amerika Serikat, komunitas di bangun berdasarkan 

proses kelompok hasilnya menunjukan adanya efek positif 

dalam kemampuan membaca (Roberts dan Cheek, 1994). 

Berdasarkan hasil penelitian terkontrol, Kruidenier           

(2002b) menemukan bahwa kesadaran fonemik atau instruksi 

analisis kata dapat mengarah pada peningkatan pencapaian 

dalam aspek lain dari membaca bagi orang dewasa. Analisis kata 

dapat diajarkan dengan menggunakan pendekatan yang 

mencakup instruksi langsung dalam analisis kata bersama 

dengan instruksi dalam aspek-aspek lain dari kelancaran 

membaca dapat diajarkan kepada siswa pendidikan dasar 

dewasa dan praktek kelancaran dapat menyebabkan 

peningkatan prestasi membaca. Memberikan instruksi eksplisit 

dalam strategi pemahaman membaca dapat menyebabkan 

peningkatan pencapaian pemahaman membaca. 

Menggabungkan instruksi pemahaman dengan instruksi dalam 

berbagai komponen membaca lainnya dapat menyebabkan 

peningkatan pencapaian pemahaman membaca. 

Grief et al., (2007) mengeksplorasi strategi yang efektif 

untuk pengajaran dan pembelajaran menulis. Studi ini merekrut 

341 peserta didik di 49 kelas dan 25 organisasi. Data lengkap 

diperoleh untuk 199 peserta didik di 40 kelas dan 20 organisasi. 

Studi ini menunjukkan bahwa ada beberapa fitur pengajaran 

menulis yang efektif seperti peserta didik menghabiskan waktu 

pada komposisi teks dari berbagai jenis konteks yang bermakna, 
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ketersediaan waktu untuk kegiatan menulis dan diskusi tentang 

menulis dan tugas menulis umpan balik dan dukungan individu 

diberikan ketika peserta didik terlibat dalam komposisi. Grief et 

al. (2007) juga menemukan bahwa membuat hubungan antara 

apa yang terjadi di kelas dan kehidupan di luar kelas, termasuk 

penggunaan bahan nyata, dapat memungkinkan peserta didik 

menjadi lebih percaya diri tentang tulisan yang mereka lakukan 

di rumah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa hanya 

sedikit tutor yang membuat tautan ini dengan kuat. Penggunaan 

bahan nyata terbatas dan beberapa tutor meminta peserta didik 

untuk terlibat dalam tugas menulis yang memiliki tujuan dan 

audiens diluar kelas. 

Dua hubungan yang signifikan antara pengajaran dan 

pembelajaran menunjukkan bahwa secara tertulis, pendekatan 

yang fleksibel untuk mengajar dan responsif terhadap 

keprihatinan peserta didik ketika muncul permasalahan dalam 

proses pembelajaran dan kemauan untuk mengikuti momen 

yang dapat diajar, memiliki dampak positif pada kemajuan 

peserta didik. Secara nyata kemampuan menulis dan praktek 

lainya akan membuat hubungan kuat antara dunia nyata diluar 

kelas sehingga dapat membantu peserta didik untuk merasa 

lebih percaya diri, khususnya dalam tugas menulis sehari-hari 

yang mereka lakukan di rumah.  

Benseman et al. (2005) mengidentifikasi faktor-faktor 

terkait dengan pengajaran keaksaraan yang cenderung 

meningkatkan kemampuan peserta.  
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Faktor-faktor tersebut adalah tindakan pengajaran 

berkelanjutan yang berfokus pada (1) kebutuhan yang 

didiagnosis dari peserta didik,  (2) pengajaran terstruktur dengan 

jelas menggunakan berbagai metode rencana pembelajaran yang 

terkait dengan penilaian dan ulasan reguler dengan peserta 

didik, (3) pengajaran membaca yang eksplisit oleh tutor yang 

terlatih dalam proses membaca, dan (4) terampil dalam 

mengidentifikasi kesulitan membaca dan menggunakan strategi 

pengajaran yang tepat untuk mengatasinya bacaan timbal balik, 

bacaan lisan, dan strategi untuk meningkatkan pemahaman dan 

kelancaran proses penilaian yang peka terhadap empat 

komponen bacaan seperti alfabet, kelancaran, kosa kata dan 

pemahaman. 

 

B. PENINGKATAN KEAKSARAAN 

Ofsted (2011a) mengidentifikasi faktor-faktor dalam 

meningkatkan pencapaian keaksaraan peserta didik faktor-

faktor tersebut adalah adanya harapan yang tinggi terhadap 

prestasi siwa oleh tutor dalam keaksaraan, adanya pengawasan 

ketat dan berkesinambungan untuk mengembangkan kemam 

puan berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, dan meng 

eja melalui penilaian fonik sistematis tentang kemajuan untuk 

menentukan program atau dukungan yang paling tepat, dan 

pemantauan ketat terhadap dampak-dampak pelaksanaan 

program. Sesi yang paling sukses adalah sesi di mana tutor 

memanfaatkan pengalaman peserta didik dan memastikan 
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bahwa kegiatan pembelajaran terkait erat dengan bahasa yang 

digunakan dalam pekerjaan sehari-hari dan pengaturan sosial.  

Penyedia yang sukses memahami seringnya banyak 

hambatan yang dihadapi peserta didik dari kelompok yang 

kurang beruntung yang mencegah mereka memperoleh 

keterampilan membaca. Administrator yang paling efektif 

setidaknya memiliki satu anggota staf senior dengan 

pengetahuan yang sangat baik tentang keaksaraan dan 

pedagoginya. Administrator juga harus mengunjungi, 

merenungkan, dan mengadaptasi kurikulum, termasuk program 

intervensi apa pun, untuk memenuhi kebutuhan yang berubah, 

dan mengajarkan keaksaraan dalam konteks yang relevan dan 

bermakna bagi peserta. 

 

Peningkatan Kemampuan Berhitung 

Coben et al., (2007a) menyelidiki pendekatan untuk 

pengajaran berhitung, yang bertujuan mengidentifikasi sejauh 

mana kemajuan peserta didik, dan untuk membangun korelasi 

antara kemajuan peserta didik dan strategi serta praktek tutor. 

Coben et al. (2007a) menemukan bahwa sebagian besar tutor 

memberikan penjelasan yang jelas, sehingga yang sangat 

dihargai oleh peserta didik. Penting bagi tutor untuk mengem 

bangkan hubungan yang baik dengan peserta didik dan untuk 

memperlakukan dan menghormati mereka sebagai orang 

dewasa. Sebagian besar tutor antusias, murah hati dalam 

memberikan pujian, dan ada rasa saling menghormati yang 
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tinggi. Namun, beberapa tutor memasukkan minat pribadi 

peserta didik ke dalam skema kerja, dan merupakan hal yang 

tidak biasa di lakukan sebagian besar tutor untuk membedakan 

pekerjaan, membuat koneksi ke bidang matematika lainnya, atau 

untuk mengajukan pertanyaan tingkat tinggi sebagai upaya 

mendorong pemikiran tingkat tinggi atau menyelidiki 

kesalahpahaman peserta didik. Meskipun kegiatan sering 

bervariasi, ada sedikit penggunaan sumber daya praktis atau 

teknologi, kelompok kecil atau kerja kolaboratif, dan hal ini 

tidak biasa untuk menemukan peserta didik berkolaborasi 

sehingga dapat belajar dari, satu sama lain. 

Maths4Life mengembangkan serangkaian bahan ajar dan 

pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip yang berasal dari 

pekerjaan yang dilakukan dengan praktisi oleh Malcolm Swan, 

yang telah diuji coba dan dievaluasi secara luas. Pengajaran 

berhitung yang efektif dibangun berdasarkan pengetahuan yang 

sudah dimiliki peserta didik mengekspos dan membahas 

kesalahpahaman umum menggunakan pertanyaan tingkat tinggi 

menggunakan kerja kelompok kecil, Mendorong penalaran alih-

alih mendapatkan jawab menggunakan tugas yang kaya dan 

kolaboratif, menciptakan koneksi antar topik, menggunakan 

teknologi. 

Maths4Life menegaskan pentingnya memungkinkan 

peserta didik untuk memikirkan masalah mereka sendiri. 

Pembelajaran aljabar siswa terkait dengan jumlah kegiatan 

diskusi dan refleksi serta juga cara penggunaannya. Keuntungan 
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yang lebih besar dikaitkan dengan peningkatan penggunaan 

sumberdaya berbasis diskusi dan dengan pendekatan yang 

berpusat pada peserta atau siswa. Tidak ada hasil yang diperoleh 

dalam kelompok kontrol di mana siswa telah diajarkan 

kurikulum aljabar standar mereka dengan cara yang berpusat 

pada tutor. Keuntungan terbesar dibuat ketika bahan diskusi 

telah digunakan dengan cara yang berpusat pada siswa secara 

berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini dipuji oleh Ofsted (2011c).  

Dalam evaluasi penyediaan numerasi Ofsted (2011c) 

mengidentifikasi pengajaran berhitung orang dewasa seperti (1) 

Pemahaman yang baik tentang penerapan praktis berhitung 

dalam konteks kerja sehari-hari dan turunannya, (2) Alasan 

mengapa pelajar telah kembali mempelajari strategi pengajaran 

berhitung untuk mengatasi ketakutan peserta didik serta 

mengeksplorasi alasan mengapa pelajar telah berjuang dengan 

berhitung di masa lalu, (3) Memastikan bahwa program 

pembelajaran individual mengidentifikasi dan membangun 

keterampilan yang dibawakan peserta didik mengatasi 

kesalahpahaman dan mengembangkan pemahaman konsep-

konsep matematika, (4) Memastikan bahwa peserta didik 

sampai pada akar kesalahpahaman, (5)  Menganalisis jawaban 

yang salah yang melibatkan semua peserta didik dan 

mengembangkan kemandirian mereka, (6) Menggunakan 

berbagai jenis kegiatan untuk memungkinkan peserta didik 

mengeksplorasi masalah matematika, (7) Menggunakan berbagai 

sumber daya, termasuk teknologi informasi, untuk 
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mengembangkan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran 

mereka secara mandiri dan dalam konteks yang relevan bagi 

mereka untuk melakukan penghitungan angka, (8)  

Memfokuskan pada pemecahan masalah dan menerapkan 

penghitungan untuk membangun kepercayaan pelajar dalam 

menggunakannya dalam situasi sehari-hari dan di tempat kerja 

serta membantu mereka mema hami tujuan praktis dan 

penerapan setiap konsep matematika, (9) Menilai kemajuan 

peserta didik seperti menilai kemajuan peserta didik selama sesi, 

dan menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai, (10) 

Memberikan umpan balik yang konstruktif tentang kemajuan 

peserta didik dalam memahami konsep matematika individu. 

Dalam evaluasi penyediaan berhitung, Ofsted (2011b) 

juga mengidentifikasi fitur umum pengajaran dan pembelajaran 

berhitung yang efektif. Pengajaran dan pembelajaran berhitung 

yang efektif mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

mengatasi masalah yang berkaitan dengan berhitung dengan 

menempatkan mereka dalam konteks yang bertujuan untuk 

menunjukkan pada peserta didik bagaimana membangun 

pengetahuan dan keterampilan mereka sebelumnya, untuk 

mengembangkan pemahaman mereka dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik mencari tahu pendekatan yang 

paling tepat terhadap masalah secara individu dan dengan 

peserta didik lainnya, sehingga mendorong peserta didik untuk 

mengatasi kesalahpahaman mereka dengan menganalisis 

jawaban yang salah.  
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Mengembangkan pemahaman konseptual peserta 

tentang berhitung melalui kegiatan yang membantu mereka 

mencapai tahap di mana mereka dapat menjelaskan mengapa 

metode tertentu bekerja memungkinkan peserta didik untuk 

menerapkan teknik matematika dalam pelatihan mereka, 

ditempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan hasil evaluasi Ofsted ditemukan bahwa 

tutor tidak memiliki cukup kesempatan untuk meningkatkan 

keterampilan teknis mereka dalam mengajarkan berhitung 

melalui berbagi praktik yang baik dan akses ke pengembangan 

profesional yang berkelanjutan terkait dengan subjek tertentu. 

Juga tidak ada potensi untuk penggunaan teknologi informasi 

yang dieksploitasi secara memadai dalam memajukan penerapan 

praktis keterampilan berhitung peserta didik atau sebagai 

sumber daya untuk mengembangkan keterampilan mengajar 

tutor. 

 

C. KUALITAS GURU ATAU TUTOR 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

guru sangat penting untuk kemajuan dan prestasi siswa (Dar 

ling-Hammond, 2000; Hanushek, 1992; Sanders dan Rivers, 

1996), meskipun pertanyaan telah diajukan tentang bagaimana 

kualitas guru harus didefinisikan, karakteristik apa yang harus 

digunakan untuk mengukurnya dan bidang apa yang harus 

difokuskan dalam upaya meningkatkan kualitas guru. Proksi 

untuk kualitas guru meliputi kualifikasi, tingkat gelar, sertifikasi, 
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dan bidang studi kualifikasi pengajaran. Sebagian besar 

penelitian tentang pengajaran dan pembelajaran yang efektif 

meng identifikasi hubungan guru atau pembelajar sebagai faktor 

yang sangat signifikan dalam mempengaruhi hasil belajar 

(MacLeod dan Straw, 2010).  

Komponen inti dari strategi keterampilan untuk 

kehidupan adalah meningkatkan kualitas pengajaran di sektor 

pendidikan dengan mengembangkan kualifikasi wajib untuk 

guru baru dan menawarkan berbagai kursus induksi, pelatihan, 

dan program pengembangan kompetensi personal dan inisiatif 

untuk guru keaksaraan dan berhitung. 

Berdasarkan penelitian Cara et al. (2010) menunjukkan 

bahwa keterampilan guru untuk mengajar hanya satu mata 

pelajaran cenderung lebih berkualitas dalam satu mata pelajaran 

tersebut daripada guru yang mengajar lebih dari satu mata 

pelajaran. Hal ini terjadi khususnya kasus dalam mata pelajaran 

berhitung, mereka yang mengajar beberapa angka selain melek 

huruf atau mata pelajaran lain yang tidak memiliki kualifikasi. 

Implikasi untuk manajemen penyediaan dan staf yang diberi 

tanggung jawab untuk mengajar berhitung orang dewasa. Secara 

umum, guru perempuan lebih mungkin memenuhi syarat dari 

pada guru laki-laki dalam Pembelajaran Orang Dewasa (Cara et 

al., 2010). 

a. Kualifikasi Guru dan Perolehan Pelajar 

Studi yang melihat kontribusi kualifikasi guru terhadap 

prestasi dan perkembangan siswa tidak meyakinkan atau tidak 
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menemukan pengaruh signifikan sehubungan dengan kualifikasi 

mengajar umum atau status sertifikasi (Croninger et al., 2007). 

Namun, studi yang secara khusus meneliti bidang subjek 

kualifikasi guru telah menemukan bahwa perolehan prestasi 

siswa di sekolah menengah untuk matematika dan sains 

dikaitkan dengan guru yang memegang gelar sarjana atau sarjana 

matematika atau sains (Goldhaber dan Brewer 1997, 1998, 

2000; Rowan et al. 1997). Penelitian lain menunjukkan bahwa 

guru yang terlalu tinggi latarbelakang pendidikannya terkadang 

kurang efektif (Rowan et al. 2002; Croninger et al., 2007). 

Sejumlah studi kuantitatif telah mengidentifikasi 

hubungan antara kualifikasi atau keterampilan guru dan prestasi 

siswa. Penelitian Brooks et al. (2001a) menunjukkan hasil yang 

jauh lebih besar bagi peserta kursus keaksaraan orang dewasa 

dimana tutor memiliki status guru yang berkualifikasi, tutor 

mendapat manfaat dengan adanya asisten. Keuntungan rata-rata 

dalam nilai membaca antara tes sebelum dan sesudah di 

lembaga dengan dukungan untuk semua tutor adalah 15,8 poin, 

dibandingkan dengan 11,4 poin di lembaga di mana beberapa 

tutor memiliki dukungan dan 0,3 poin di lembaga di mana tidak 

ada tutor mendapat dukungan. Keuntungan rata-rata di lembaga 

di mana semua tutor memiliki status guru yang memenuhi 

syarat adalah 17,1 poin, dibandingkan dengan 9,4 poin di 

lembaga dimana hanya beberapa pengajar yang memiliki status 

guru yang berkualitas.  
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Brooks et al. (2004), meninjau uji coba terkontrol 

intervensi membaca dan berhitung, menemukan bukti yang 

menunjukkan bahwa dampak yang lebih besar terkait dengan 

pelatih yang memiliki status guru yang memenuhi syarat, 

memiliki bantuan di kelas dan memiliki harapan tinggi dari 

pembelajar. 

Casey et al. (2006) menemukan bahwa seorang guru 

diminta untuk memikul tanggung jawab ganda untuk 

mengajarkan keterampilan kejuruan, probabilitas peserta didik 

yang berhasil dengan kualifikasi buta aksara dan angka jauh 

lebih rendah daripada ketika kursus disampaikan oleh tim guru 

dengan spesialisasi kejuruan dan keaksaraan dan berhitung yang 

bekerja dalam kombinasinya. Manfaat menanamkan 

pembelajaran yang ditemukan dalam beberapa penelitian tidak 

dapat dicapai dengan hanya menambahkan tanggung jawab 

guru. Sebaliknya, peserta didik mendapat manfaat ketika 

diajarkan oleh tim staf, dengan bidang keahlian mereka yang 

berbeda, bekerja sama secara erat. 

De Coulon (2008) meneliti kumpulan data terkait 

dengan 84 guru berhitung dewasa diketahui bahwa 15% 

memenuhi syarat penuh (artinya mereka memiliki kualifikasi 

mengajar penuh dan kualifikasi subjek-spesialis dalam 

berhitung), 52% adalah bagian-kualifikasi (memegang baik 

pengajaran atau kualifikasi spesialis mata pelajaran berhitung), 

dan 33% tidak memenuhi syarat. Kemajuan pelajar diperiksa 

semata-mata sehubungan dengan mata pelajaran yang 
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disampikan oleh guru dan kualifikasi mengajar dengan menguji 

efek kualifikasi tersebut, secara individu dan kombinasi, sambil 

mengendalikan karakteristik pelajar dan guru lainnya. Analisis 

ini menunjukkan bahwa guru dengan kualifikasi matematika di 

Level 3 atau di atas memiliki pengaruh yang sangat positif dan 

sangat signifikan secara statistik terhadap kemajuan pelajar, yang 

diukur antara tes pra dan pasca kursus. Hal ini dibandingkan 

dengan peserta didik yang diajar oleh guru dengan kualifikasi 

matematika tingkat 2, dan tidak mengalami kemajuan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pengalaman mengajar selama bertahun-

tahun memiliki efek positif tetapi tidak signifikan secara statistik 

dan bahwa peserta didik yang gurunya berkualifikasi sarjana 

atau pascasarjana di bidang matematika memiliki sikap yang 

lebih positif terhadap penggunaan matematika harian mereka 

dan tampaknya lebih menikmati matematika. Namun pelajar 

tampaknya juga kurang percaya diri dalam kemampuan 

matematika mereka setelah kursus mereka berakhir. Dua 

kesimpulan diambil dari penelitian ini. Pertama, pengalaman 

guru itu penting dan kedua, penge tahuan mata pelajaran itu 

penting. Penelitian ini sangat mendukung persyaratan guru 

untuk memiliki kualifikasi Level 3 atau lebih tinggi dalam 

kuantitatif. 

Benseman et al. (2005), dalam tinjauan literatur 

komprehensif tentang pengajaran yang efektif (mengutip Badan 

Keah lian Dasar, 2000; Benseman, 2001; G Brooks et al., 2001a; 

Fitzgerald dan Young, 1997; Kruidenier, 2002b; Padak, Sapin, 
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dan Baycich , 2002b) mengidentifikasi faktor-faktor berikut 

yang terkait dengan pengajaran yang cenderung meningkatkan 

perolehan pelajar yaitu (1) guru yang memiliki keterampilan 

tepat yang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki peserta didik dalam berbicara, membaca, menulis dan 

berhitung, (2) guru penuh waktu lebih mungkin untuk 

meningkatkan perolehan pelajar, dan pelajar mendapat manfaat 

dari bantuan asisten pengajar atau tutor sukarela. Beberapa 

penelitian juga telah menyimpulkan bahwa bahwa program yang 

efektif adalah program yang memiliki ketergantungan terbatas 

pada guru yang bekerja hanya 2-4 jam seminggu dan sebagai 

gantinya harus menggunakan staf penuh waktu, dengan 

kualifikasi yang diakui di lapangan, untuk memastikan 

konsistensi yang lebih baik dari metode pengajaran dan 

penggunaan sumber daya pengembangan profesional yang lebih 

baik. 

b. Pendidikan Guru 

Berdasarkan sebuah penelitian terhadap pendidikan 

orang dewasa dan pendidikan berhitung guru Lucas et al (2006) 

mengeksplorasi pengalaman 28 program pendidikan guru di 

Inggris pada tahun-tahun awal pengenalan generasi baru 

kualifikasi khusus mata pelajaran. Rekomendasi dari laporan ini 

dimasukkan ke dalam tinjauan 2007 kualifikasi guru. Studi ini 

mencakup profil dari 54 pendidik guru yaitu (1) Semuanya 

lulusan dan 63% juga memiliki kualifikasi pascasarjana, (2) Ada 

63% memiliki lebih dari lima tahun pengalaman melek huruf, 
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berhitung atau pendidikan guru, hanya satu yang memiliki 

pengalaman kurang dari satu tahun, dan (3) Ada 50% yang 

memiliki pengalaman memberikan program pendidikan guru. 

Hasil ini menggambarkan bagaimana kualifikasi pengajaran 

khusus mata pelajaran sebelumnya dikembangkan sebagai 

tanggapan terhadap keterbatasan pelatihan guru baru dalam 

memenuhi kebutuhan guru.  

Morton et al. (2006) menarik sejumlah kesimpulan 

tentang program pendidikan guru yaitu  (1)  Memberikan 

kesempatan bagi guru untuk merefleksikan keyakinan dan nilai-

nilai mereka sendiri tentang apa dan bagaimana mereka 

mengajar, (2) Didasarkan pada apa yang diketahui tentang 

bagaimana orang dewasa belajar, (3) Mempertimbangkan 

pengaruh kuat konteks pada pembelajaran dan tidak membuat 

asumsi bahwa pengetahuan yang dipelajari dalam satu konteks 

dapat diterapkan pada konteks lainnya, (4) Tidak berasumsi 

bahwa menaikkan level materi pelajaran dalam silabus dengan 

sendirinya akan berdampak pada praktik, (5) Harus 

mempertimbangkan sifat holistik dari pengetahuan guru, dan 

harus mengeksploitasi dengan menggunakan metode studi 

kasus berbasis data yang menggambarkan kepada guru tentang 

kekayaan pengetahuan guru yang mendasari praktik mereka, (6) 

Harus mengembangkan langkah-langkah yang memadai dari 

dampak pelatihan dan pengem bangan profesional.  
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Tinjauan program ini juga menekankan perlunya semua 

guru untuk terpapar pada berbagai kegiatan pengembangan 

profesional sepanjang karier mereka, tidak peduli berapa banyak 

pengalaman yang mereka miliki, dan bahwa guru harus 

didorong untuk merefleksikan secara kritis faktor-faktor yang 

memengaruhi praktik dan kritis sehingga memiliki kesempatan 

untuk mengalami subjek dari sudut pandang peserta didik. 

c. Jumlah Jam Belajar 

Jam belajar dapat diukur sebagai waktu belajar, biasanya 

disebut sebagai Guided Learning Hours (GLH), yang berarti waktu 

kontak guru dan pembelajar waktu yang dihabiskan dalam 

pembelajaran formal; belajar mandiri (belajar mandiri atau 

belajar sendiri). Sedangkan waktu mengerjakan tugas adalah 

merupakan kombinasi dari pembelajaran formal dan mandiri. 

Untuk peserta didik pada program pembelajaran formal, jam 

belajar dapat dianggap sebagai ukuran jam partisipasi per bulan 

(intensitas) dan bulan keterlibatan pertahun (durasi). 

Pembelajaran dalam keaksaraan dasar bervariasi panjangnya. 

Mulai dari kursus singkat yang dirancang untuk mengakreditasi 

atau memperbarui keterampilan yang ada hingga kursus yang 

mencakup durasi satu tahun akademik atau lebih. 

Comings et al. (2003) menunjukkan bahwa peningkatan 

bermakna dalam keaksaraan orang dewasa memerlukan tingkat 

partisipasi dalam program keaksaraan orang dewasa. Partisipasi 

yang tidak maksimal akan membuat sedikit perbedaan bagi 

kemajuan pelajar sehingga tidak semua peserta didik akan 
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mencapai tujuan pembelajaran mereka pada akhir program satu 

tahun dan beberapa dari mereka membutuhkan beberapa tahun 

untuk maju satu tingkat. 

Menghitung lamanya waktu yang diperlukan bagi 

peserta didik pada program studi untuk mendapatkan 

keuntungan dalam buta aksara atau berhitung, data diperlukan 

(paling tidak) pada hal-hal berikut (1) tingkat keterampilan pada 

saat mulai kursus dan (2) tingkat kehadiran kursus. 

Satu masalah yang perlu dipertimbangkan sebelum 

pembelajaran yang bermakna adalah durasi pembelajaran. 

Penelitian dari AS telah menghasilkan angka 100-150 jam untuk 

kemajuan satu tingkat kelas, sementara kebanyakan orang 

dewasa merasa sulit untuk dapat hadir 75 jam dalam satu tahun. 

Brooks et al. (2008b) menunjukkan, di Inggris banyak peserta 

didik menghadiri hanya satu atau dua sesi, dan dalam waktu tiga 

bulan sekitar 50% dari mereka yang terdaftar secara resmi telah 

berhenti dari program. Studi yang sama mengutip angka dari 

Peters et al. (2004) menunjukkan 53% peserta didik dalam 

proyek keaksaraan dan berhitung tidak menyelesaikan program 

karena tidak mampu untuk mengikuti program akibat 

terbatasnya waktu. 

Bukti-bukti dasar studi Brooks et al., (2001a) 

menemukan bahwa salah satu dari beberapa faktor yang 

berkorelasi dengan kemajuan dalam membaca adalah jumlah 

jam pelajaran yang diterima peserta didik antara pra dan pasca 

penilaian seperti peningkatan rata-rata terbesar ditunjukkan oleh 
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peserta didik yang telah menerima 51-60 jam. Ulasan Benseman 

et al. (2005) dari literatur tentang praktik yang efektif dalam 

pengajaran menyimpulkan bahwa program yang memungkinkan 

tingkat partisipasi dan dapat meningkatkan kemampuan peserta 

didik adalah lebih dari 100 jam. Selain itu mereka menemukan 

bukti bahwa peserta didik mendapatkan lebih sedikit 

keuntungan ketika mereka menerima lebih dari sembilan jam 

belajar perminggu. 

Comings et al. (2009) menyimpulkan bahwa 100 jam 

pengajaran adalah titik di mana mayoritas siswa dewasa 

cenderung menunjukkan kemajuan yang signifikan dan oleh 

karena itu, berfungsi sebagai tolok ukur yang mengidentifikasi 

program yang efektif. Artinya, jika mayoritas siswa bertahan 

selama 100 jam atau lebih setiap tahun, program akan memiliki 

dampak yang dapat diukur setidaknya setengah dari siswa. 

Setelah 150 jam belajar diketahui bahwa probabilitas 

peningkatan satu ting kat kelas adalah 75%. 

Grief et al. (2007) melakukan penelitian tentang 

efektivitas dalam menulis. Hasil studinya menunjukkan bahwa 

kemajuan sederhana terjadi ketika peserta memiliki kehadiran 

minimal 50 jam dalam pembelajaaran. Swain et al. (2009) 

mengevaluasi efektivitas dua jenis pendidikan buta aksara, yang 

dicirikan oleh tim peneliti sebagai pendidikan singkat dengan 

durasi waktu 30-49 jam dan pendidikan standar dengan durasi 

waktu 72-96 jam. Hasil penelitiannya menunjukan rentang 

waktu yang lebih lama ditemukan membuat keuntungan yang 
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signifikan secara statistik dalam menulis dan juga dalam 

membaca. Feins tein et al. (2003) juga mencatat bahwa 

perubahan sikap dan perilaku cenderung jarang terjadi. Tetapi 

proporsi rata-rata orang tua yang mencapai kualifikasi pada 

kursus singkat adalah 56%, dan kursus standar 71%. Orang tua 

pada kursus standar juga menunjukkan jumlah perubahan 

individu yang lebih besar daripada orang tua pada kursus yang 

lebih pendek dalam persepsi mereka tentang kegiatan 

keaksaraan anak-anak mereka dalam persepsi mereka tentang 

diri mereka sendiri dan anak-anak mereka sebagai pelajar.  

Secara intuitif kita dapat berasumsi, seperti yang 

ditunjukkan oleh penelitian pada program-program keaksaraan 

dasar, bahwa kursus yang lebih lama menghasilkan lebih banyak 

keuntungan, tetapi hal ini tidak selalu demikian. Dalam 

pembelajaran buta aksara dan berhitung, orang dewasa dengan 

tingkat keterampilan dasar yang rendah lebih cenderung 

ditempatkan pada kursus yang lebih lama dibandingkan dengan 

kursus yang ditargetkan pada mereka yang sudah pernah 

memperoleh pendidikan dasar. Cara et al. (2009) menemukan 

bahwa untuk peserta didik keaksaraan dan berhitung, bahwa 

semakin besar jumlah jam belajar semakin kecil kemungkinan 

peserta didik untuk menyelesaikan kursus mereka, dan semakin 

lama kursus semakin kecil kemungkinan peserta didik 

keaksaraan dan berhitung untuk mencapai ketuntasan progam. 

Ia membagi kursus menjadi lima kelompok menjadi 10-30 jam  

diberikan untuk kursus jangka pendek, 31-60 untuk buta aksara 
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dan angka, 61-120 untuk program lanjutan, 121-180 dan 181-

300 untuk jangka panjang. Kelompok pertama untuk kursus 

singkat ditandai dengan putusnya peserta rendah dan prestasi 

tinggi. Selain itu, tren yang jelas menuju pencapaian yang lebih 

rendah untuk kursus yang lebih lama terlihat untuk kursus 

tingkat 1 dan 2. Namun, peserta didik pada kursus tingkat 

pemula memiliki tingkat prestasi yang lebih tinggi pada kursus 

di kisaran 121-180 jam.  

Analisis berdasarkan usia jauh lebih kompleks, pelajar 

yang lebih muda memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi 

pada kursus yang lebih pendek, tetapi dengan kelompok usia 

lainnya prestasi terbaik terjadi pada kursus 121-180 jam. Cara et 

al. (2009) mengemukakan bahwa, pada level yang lebih tinggi, 

peningkatan antara satu level dengan level yang lain akan 

dicapai bagi mereka yang menempuh program dalam satu 

tahun. 

Penelitian di bidang pendidikan keaksaraan dasar harus 

mempertimbangkan seberapa besar orang dewasa yang belajar 

dipersiapkan untuk terlibat. Sebuah survei terhadap orang-orang 

dengan kebutuhan keterampilan dasar yang dilakukan oleh 

MORI untuk Badan Keterampilan Dasar (2000) menemukan 

bahwa mayoritas (92%) bersedia untuk terlibat setidaknya satu 

jam seminggu dalam program, dengan lebih dari setengahnya 

disiapkan untuk mencurahkan delapan jam atau lebih setiap 

minggu (56%). Panjang program yang ingin dilakukan mayoritas 

sangat bervariasi. Sekitar seperempat dari mereka yang akan 
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mempertimbangkan untuk mendapatkan bantuan akan lebih 

memilih kursus 10 minggu dan sepertiga ingin kursus berjalan 

selama satu tahun. Tetapi pada bagian lain Reder dan Strawn 

(2001) menemukan bahwa peserta didik dengan tingkat 

keterampilan yang lebih rendah lebih mungkin untuk 

berpartisipasi dalam belajar mandiri. Para peneliti menemukan 

bukti proses partisipasi yang kompleks dan terfragmentasi, dan 

menunjukkan bahwa partisipasi diukur secara berbeda dari 

perspektif pelajar dan program. 

 

D. EFISIENSI PROGRAM 

Metode dan model yang paling efisien untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dalam keaksaraan dan berhitung 

sangat tipis. Swain et al. (2009) mempresentasikan temuan 

evaluasi dua tahun dari program melek huruf, yang menyelidiki 

dampak pada keterampilan orang tua, keterampilan anak-anak, 

hubungan keluarga, perkembangan dan mobilitas sosial. 

Keaksaraan keluarga diyakini sebagai pendekatan yang sangat 

membantu untuk menjangkau orang ke dalam penyediaan 

pembelajaran, dengan mengidentifikasi orang tua dengan 

kebutuhan melek huruf melalui anak-anak mereka (NAO, 

2004). Penelitian ini mencakup 74 kursus keaksaraan dasar di 42 

otoritas pendidikan. Kursusnya adalah kursus singkat 

(berlangsung 30-49 jam) atau kursus standar (72-96 jam).  
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Implikasi untuk efisiensi adalah bahwa kursus yang lebih 

lama memberikan nilai manfaat yang lebih baik daripada yang 

lebih pendek, hasil yang terkait terutama memperbaiki biaya 

operasional yang tersebar dalam periode waktu yang lebih lama. 

Hal yang harus dipertimbangkan adalah biaya peluang potensial, 

terutama untuk orang tua dan anak-anak, dengan asumsi yang 

bermakna bagi mereka. 

Wolf et al. (2010) mempresentasikan temuan dari studi 

jangka panjang meneliti 53 tempat kerja yang menyelenggarakan 

kursus-kursus Keterampilan untuk Kehidupan. Penelitian ini 

ditujukan untuk menguji dampaknya terhadap pengusaha dan 

karyawan, terutama pekerja berketerampilan rendah. Studi ini 

menemukan bahwa untuk setiap kursus yang dilaksanakan pada 

kelompok kecil akan mengakibatkan biaya yang tinggi. Terkait 

dengan hasil, peserta didik melaporkan tingkat kepuasan yang 

tinggi, tetapi ternyata hanya menghasilkan sedikit keuntungan 

dalam hal keaksaraan dasar, tanpa ada pengaruh nyata terhadap 

produktivitas. 

Brooks et al. (2008b) menggambarkan temuan melalui 

uji coba secara acak yang dilakukan terkontrol untuk meng 

evaluasi penggunaan insentif keuangan sebagai metode hemat 

biaya dalam meningkatkan kehadiran dan pencapaian di kelas 

keaksaraan orang dewasa. Sampel terdiri dari 152 peserta didik 

di 28 kelas (14 di kelompok perlakuan, 14 di kelompok kontrol). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan insentif 
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keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara 

statistik.  

Dalam hal efek pada kehadiran, studi ini menemukan 

pengurangan signifikan secara statistik dalam kehadiran yang 

terkait dengan insentif keuangan rata-rata sekitar 1,5 sesi. 

Sehingga penulis menyimpulkan kebijakan menggunakan 

insentif adalah pemborosan sumber daya dan kejadian paling 

buruk yang mungkin terjadi adalah kontra-produktif.  Secara 

umum hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan memberi 

penghargaan pada dasarnya untuk mendemotivasi dan imbalan 

yang bergantung pada keterlibatan memiliki efek negatif pada 

keterlibatan. 

Beberapa keterbatasan dari penelitian Brooks et al. 

(2008b) adalah penelitian yang dilakukan memiliki ukuran 

sampel yang relatif kecil. Selain itu, peserta didik dalam 

percobaan sebelumnya telah menempuh pengajaran dan ada 

kemungkinan bahwa efek yang berbeda mungkin telah dicapai 

untuk peserta didik yang baru memulai.  

 

E. HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

Bagian ini mengkaji hal-hal yang terkait dengan 

partisipasi dan pencapaian program, praktek dan kecakapan, 

manfaat belajar, kemampuan membaca dan menulis dalam 

keluarga, pelanggar pembelajaran, penilaian formatif dan 

ketentuan yang melekat. 
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Sejumlah studi telah mengidentifikasi pendekatan yang 

efektif untuk mempromosikan keterlibatan peserta dan 

kemajuan dalam melek huruf dan berhitung pada orang dewasa. 

Namun, evaluasi yang kuat tentang hubungan antara intervensi 

pembelajaran dan hasil pendidikan di lapangan masih tetap 

relatif rendah. Secara umum, penelitian di Inggris yang 

mengukur efektivitas penyediaan keaksaraan dan berhitung 

umumnya dilakukan dalam skala kecil dan dilakukan dalam 

skala waktu singkat, sehingga pencapaian hasil peserta program 

mungkin tidak terlihat atau tetap sulit diukur. Beberapa 

penelitian dalam skala yang cukup besar pernah dilakukan oleh 

Rhys Warner dan Vorhaus (2008), Wolf dan Evans (2011), 

Brooks (2010), Reder (2009, 2010), Benseman (2010) dan Casey 

et al. (2006).  

Rhys Warner dan Vorhaus (2008) meneliti dampak dari 

infrastruktur pembelajaran Skills for Life pada orang dewasa 

yang melek huruf, membaca dan berhitung. Penelitian ini 

mencakup dua model kuantitatif. Model yang pertama, data dari 

Catatan Pembelajar Individual Dewan Pembelajaran dan 

Keterampilan dianalisis. Upaya ini dilakukan untuk melihat tren 

dalam partisipasi dan pencapaian antara 2000/01 dan 2004/05.  

Model yang kedua, data baru dikumpulkan dari dua sampel 

peserta didik pada tahun 2004/05 dan 2005/06, menggunakan 

tes melek huruf dan angka, angket sikap, dan karakteristik profil 

latar belakang peserta didik. Sebagai pelengkap dilakukan juga 

kajian secara kualitatif yang mencakup enam studi kasus di 
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enam lokasi pembelajaran, yang menggambarkan data dari 

wawancara mendalam, observasi, dan studi group. Hasil 

penelitiannya menunjukkan adanya trend peningkatan 

partisipasi dan pencapaian walaupun trendnya relatif kecil. 

Wolf dan Evans (2011) melakukan studi jangka panjang 

tentang dampak pada peserta didik dan organisasi mereka dari 

program tempat kerja yang didanai pemerintah yang dirancang 

untuk meningkatkan keterampilan melek huruf karyawan, yang 

melibatkan 567 peserta didik dan lebih dari 53 tempat kerja. 

Keterampilan membaca dan menulis peserta diuji pada awal 

kursus mereka, periode satu tahun, dan periode dua tahun 

kemudian. Informasi mendalam dikumpulkan pada ketiga 

kesempatan tentang pekerjaan mereka, pengalaman belajar, 

pendidikan, sikap untuk bekerja, dan aspirasi. Pada saat yang 

sama, manajer, manajer pelatihan dan tutor kursus 

diwawancarai. Kelompok dan sub kelompok peserta didik 

dipelajari dan diwawancarai secara lebih mendalam. Kursus 

yang dipelajari biasanya menawarkan 30 jam kuliah, setelah itu 

peserta didik tidak memiliki hak secara wajib untuk mengulang. 

Oleh karena itu, kursus-kursus ini lebih pendek daripada rata-

rata untuk melek huruf (64 jam belajar) dan kursus berhitung 

(62 jam belajar) dan jauh lebih pendek dari 100 jam plus yang 

dianggap perlu untuk kemajuan pembelajar yang bermakna 

secara pendidikan. Studi yang dilakukan digunakan untuk 

memeriksa apakah periode pembelajaran memiliki dampak yang 
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diharapkan pada keterampilan, dan apakah metode yang 

dilakukan dapat mengubah lintasan pembelajaran peserta. 

Berdasarkan sebuah analisis yang diperdebatkan oleh 

ahli statistik pemerintah Selandia Baru, Benseman (2010) 

mengeksplorasi efektivitas program di tempat kerja berdasarkan 

evaluasi dari 18 kursus tempat kerja, yang didirikan oleh 16 

perusahaan di Selandia Baru. Perusahaan yang berperan 

mencakup berbagai industri, lokasi, ukuran perusahaan, dan 

struktur organisasi. Sedangkan materi kursus mencakup 

berbagai format program, durasi, dan jenis peserta didik. 

Kursus-kursus tersebut menggunakan pendekatan atau bahan 

ajar yang terkait dengan operasi perusahaan dan pekerjaan para 

peserta. Evaluasi berlangsung selama tiga tahun, dan data 

kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan untuk mengidentifikasi 

hasil bagi peserta kursus, berdasarkan praktek di tempat kerja 

mereka, perusahaan tempat mereka bekerja, dan kehidupan 

mereka di luar pekerjaan. Keterampilan membaca dan menulis 

dinilai menggunakan sebuah alat penilaian yang ditugaskan oleh 

para ahli. Sebanyak 491 peserta kursus diwawancarai dan dinilai 

sebelum kursus dan 343 (69, 8%) dari peserta ini juga 

diwawancarai dan dinilai setelah kursus. 

Casey et al. (2006) mengeksplorasi dampak pendekatan 

melekat pada 79 program kejuruan. Kursus-kursus tersebut 

berbasis di 15 perguruan tinggi dan satu penyedia pelatihan 

besar yang berlokasi di lima wilayah Inggris. 1.916 peserta didik 

yang mengambil bagian dalam penelitian yang sedang 
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mempersiapkan kualifikasi kejuruan di level 1 atau 2 di salah 

satu dari lima bidang pembelajaran seperti perawatan kesehatan 

dan sosial, Terapi rambut dan kecantikan, konstruksi, bisnis, 

dan teknik.  

Sampel dipilih untuk memastikan keseimbangan dari 

lima bidang kejuruan, dua tingkat kursus dengan dan tanpa 

pendekatan yang melekat. Skala empat poin dikembangkan 

untuk membedakan kursus. 

a. Pengajaran yang efektif 

MacLeod dan Straw (2010) menemukan bahwa 

pengajaran yang efektif termasuk strategi perekrutan dan retensi 

bagi peserta didik, ketentuan melekat yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan individu, penilaian dan diagnosis 

kebutuhan, peluang perkembangan untuk peserta, kolaborasi 

dan koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan yang 

mencakup pengusaha di semua tahap, dan pelatih atau tutor 

yang berkualitas dengan peluang pengembangan profesional 

mereka sendiri. 

Suatu tinjauan pengajaran keterampilan dasar yang 

efektif yang dilakukan oleh Basic Skill Agency (BSA, 2000) 

menemukan bahwa program yang efektif memiliki harapan yang 

tinggi terhadap prestasi peserta didik dan memungkinkan 

peserta didik untuk mendapatkan kredit dan akreditasi dalam 

pembelajaran mereka dan memungkinkan mereka untuk 

melanjutkan studi lebih lanjut jika mereka sangat menginginkan. 
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Faktor-faktor yang diduga berkorelasi dengan kemajuan 

yang lebih baik bagi peserta didik meliputi, penyediaan 

keterampilan yang akan diperoleh dalam berbagai konteks, 

pengajaran yang terstruktur dengan jelas, rencana pembelajaran 

untuk setiap peserta, guru atau tutor yang secara teratur menilai 

dan meninjau kemajuan, dan menyesuaikan lama program 

dengan tingkat keterampilan yang dibutuhkan. 

Hannon et al. (2003) menyatakan bahwa di antara 

faktor-faktor yang terkait dengan keberhasilan penyediaan 

program yang berfokus pada masyarakat adalah pendekatan 

holistik untuk pembelajaran dimana pembelajaran selaras 

dengan kehidupan dan minat peserta didik, Sensitivitas terhadap 

pengalaman negatif pendidikan sebelumnya, lokasi belajar yang 

cocok untuk pelaksanaan pembelajaran, dan memiliki 

keterampilan dasar yang diintegrasikan ke dalam penyediaan, 

tanpa secara langsung label pelatihan sebagai keterampilan dasar 

agar tidak menghambat calon peserta. 

Condelli et al. (2010) mengidentifikasi sejumlah 

pendekatan yang menjanjikan untuk pengajaran keaksaraan dan 

berhitung dalam konteks Praktik yang efektif dari Amerika 

Serikat pendekatan tersebut adalah (1) Instruksi keterampilan 

dasar kontekstual, di mana keterampilan diajarkan dalam 

pekerjaan yang bermakna terkait, terkait keluarga, atau konteks 

lain yang menarik secara individual, (2) Instruksi berbeda, di 

mana orientasi karir dan/atau pelatihan kerja dapat diberikan 

kepada orang dewasa di berbagai keterampilan melek huruf dan 
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berhitung, (3) Jalur karir yang fleksibel, di mana orang dewasa 

mengambil satu set keterampilan dasar pelengkap, pekerjaan, 

dan (dalam beberapa kasus) modul pendidikan menengah yang 

berhubungan dengan tujuan atau hasil pembelajaran tertentu, 

dan (4) Kemitraan publik-swasta yang inovatif, yang memecah 

perbedaan tradisional antara keterampilan dasar dan pelatihan 

keterampilan khusus untuk pekerja lama. 

Ofsted (2007) menemukan bahwa bentuk pengajaran 

terbaik disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang berbeda 

termasuk pelajar paruh waktu, pelajar berbasis kerja dan usia 14-

16 tahun. Dalam bentuk dukungan terbaik di kelas, dukungan 

guru mata pelajaran dan tutor merencanakan pelajaran bersama. 

Melalui bekerja bersama, pelajaran dapat direncanakan untuk 

memastikan bahwa keterampilan jangka panjang terpenuhi serta 

mencakup kebutuhan mendesak peserta didik. Dukungan  di 

dalam kelas kurang efektif ketika tutor pendukung bertindak 

terutama sebagai asisten kelas, dengan tutor harus fokus secara 

sempit pada tugas yang ada daripada pengembangan 

keterampilan yang dapat ditransfer. Dukungan tutor yang 

bekerja dengan peserta didik di luar pelajaran paling efektif 

ketika berhubungan erat dengan tim kejuruan dan akrab dengan 

program pelajar. 
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b. Partisipasi dan pencapaian 

Analisis partisipasi dan pencapaian yang paling 

komprehensif dalam Skills for Life difokuskan pada tahun 2001-

2005. Selama periode ini ada peningkatan yang cukup besar 

dalam angka keseluruhan untuk pendaftaran, kelengkapan dan 

pencapaian. Pendaftaran melek huruf lebih dari dua kali lipat 

dari 411.187 menjadi 934.796, dan prestasi naik dari 171.961 

menjadi 539.115. Pendaftaran numerasi naik dari 362.340 

menjadi 686.223, dan prestasi naik dari 119.666 menjadi 

345.161 (Rhys Warner dan Vorhaus, 2008). 

Ada tingkat pencapaian yang jauh lebih tinggi di mana 

program pembelajaran diselesaikan, dan jumlah pencapaian 

sebagai proporsi kelengkapan meningkat secara mantap selama 

periode lima tahun. Pencapaian keseluruhan adalah yang 

tertinggi untuk kualifikasi level 1 selama lima tahun. Mereka 

adalah yang terendah untuk level entry pada awal periode lima 

tahun tahun 2000/01, tetapi angka level entry meningkat secara 

substansial pada tahun 2002/03, yang melampaui jumlah 

pencapaian di level 2. Perempuan lebih mungkin dibandingkan 

laki-laki untuk mencapai ketunasan pada kursus keaksaraan, 

tetapi perempuan 8% lebih kecil kemungkinannya daripada laki-

laki untuk mencapai peningkatan ketunasan dalam angka.  

Kursus melek huruf dan berhitung pada peserta didik yang lebih 

tua lebih mungkin dibandingkan peserta didik yang lebih muda 

untuk menyelesaikan kursus mereka dan mencapai ketuntasan 

(Cara et al., 2009). Peserta keaksaraan dan berhitung yang 
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belajar pada kursus level 1 dan level 2 lebih mungkin untuk 

menyelesaikan kursus mereka, tetapi lebih kecil 

kemungkinannya untuk mencapai ketuntasan, dibandingkan 

dengan mereka yang mengikuti kursus level entry. Demikian 

pula, mereka yang memiliki kualifikasi sebelumnya lebih 

cenderung menyelesaikan dan mencapai program mereka 

dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kualifikasi 

(Cara et al., 2009). 

c. Praktek dan Kecakapan 

Analisis dari beberapa tahap studi jangka panjang 

pembelajaran orang dewasa menemukan bahwa, tidak ada 

hubungan yang jelas antara partisipasi program dan perubahan 

kemampuan, tetapi ada hubungan yang kuat antara partisipasi 

program dan perubahan dalam praktik. Dengan banyak kontrol 

statistik di tempat, studi ini menemukan hubungan yang kuat 

antara partisipasi dalam program pendidikan orang dewasa dan 

perubahan keterlibatan dalam praktik keaksaraan dan berhitung. 

Partisipasi program lebih memengaruhi praktik daripada sebalik 

nya.  

Reder (2010) juga menemukan efek keterlibatan tahap 1 

dalam praktik keaksaraan pada kemahiran (t=2,355, p=0,019). 

Hasil ini konsisten dengan teori. Keterlibatan praktik kegiatan 

membaca dan menulis yang lebih sering mengarah pada periode 

waktu yang lama menuju kemahiran yang lebih besar. 

 



114 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Purcell-

Gates et al. (2004), ia menemukan bahwa peserta pendidikan orang 

dewasa dari program yang memfokuskan pengajaran dengan 

menggunakan materi bahan dan praktik keaksaraan di sekitar 

lingkungan memberikan perubahan yang lebih besar dalam praktik 

keaksaraan daripada siswa dari program yang tidak terkait dengan 

praktek keaksaraan. Hal ini menunjukan ada rantai bukti kuat yang 

menghubungkan program-program dengan peningkatan 

keterlibatan dalam praktek, dan menghubungkan keterlibatan 

praktik dalam periode waktu yang lebih lama dengan peningkatan 

tingkat kemahiran. Tanpa langkah-langkah praktik keaksaraan, 

hubungan sistematis antara program dan kemahiran tidak 

tampak. Oleh karena itu pentingnya menggunakan langkah-

langkah tersebut untuk menunjukkan bahwa peningkatan 

tingkat keterlibatan praktik mengarah pada peningkatan 

kemahiran. 

d. Keuntungan Belajar 

Peningkatan rata-rata orang dewasa dalam melek huruf 

adalah sederhana. Sticht dan Armstrong (1994) merangkum 

bukti lebih dari 30.000 siswa menghadiri program, semuanya 

telah menunjukkan keuntungan yang signifikan secara statistik. 

Sheehan-Holt dan Smith (2000) membandingkan keberlanjutan 

dan peningkatan kualitas keterampilan melek huruf orang 

dewasa. Temuan utamanya adalah bahwa tidak ada hubungan 

antara partisipasi dalam program keterampilan dasar dan 

keterampilan melek huruf. Studi lokal memberikan hasil yang 
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beragam. Kesimpulan Beder (1999) dari semua bukti yang dia 

analisis adalah bahwa melalui pengukuran tes, diketahui tidak 

cukup bukti apakah peserta dalam pendidikan orang dewasa 

telah memperoleh keterampilan dasar. 

e. Keaksaraan dan Kemampuan Berhitung 

Benseman et al. (2005) menemukan bahwa program 

keaksaraan keluarga dengan fokus yang jelas pada 

pengembangan keaksaraan atau berhitung paling mungkin 

menghasilkan hasil belajar untuk orang tua. Program yang lebih 

efektif memiliki komitmen orang tua untuk meningkatkan 

peluang anak-anak mereka, memiliki sesi pengajaran hanya 

untuk orang tua dan anak-anak saja, serta bersama-sama 

melakukan pembe lajaran. Selain itu peserta dapat berkolaborasi 

dengan kelompok peserta lainnya, untuk memastikan integrasi 

program dan layanan.  

Brooks et al. (2008a) melakukan penelitian di seluruh 

Inggris dan internasional tentang program dan praktik keak 

saraan keluarga, terutama terkait dengan bahasa dan angka. 

Beberapa peneliti menemukan sedikit bukti adanya dampak 

pada keterampilan orang dewasa. Beberapa peneliti lainya 

melalui studi program demonstrasi keaksaraan keluarga, 

keaksaraan keluarga untuk kelompok baru, telah menunjukkan 

adanya manfaat keaksaraan orang tua. Brooks et al (2008a) 

menyimpulkan bahwa, program keaksaraan dasar sangat 

menunjang keterampilan orang dewasa.  
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f. Penilaian Formatif 

Penilaian formatif telah terbukti memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap hasil belajar relatif terhadap strategi 

pengajaran dan pembelajaran lain (Black and Wiliam, 1998, 

2003). Looney (2007) mengkaji bukti di negara-negara Eropa 

tentang melek huruf orang dewasa terkait dengan bahasa dan 

angka yang menggambarkan sembilan negara eropa dan 

memfokuskan pada penilaian formatif. Looney mengidentifikasi 

hal-hal berikut sebagai elemen utama dalam penilaian peserta 

seperti diagnosis kebutuhan belajar, pembentukan motivasi dan 

tujuan peserta didik, pengembangan hubungan yang kuat di 

dalam kelas melalui dialog dan penilaian sejawat, penggunaan 

penilaian untuk memberikan informasi tentang pembelajaran, 

dan umpan balik oleh pelajar dan instruktur untuk memo 

difikasi kegiatan belajar mengajar.  

Instruktur mengembangkan teknik bertanya yang 

efektif, dan mengatur tugas dan tantangan pada tingkat yang 

tepat untuk membantu peserta didik mengatasi kesenjangan, 

fokus pada pembangunan otonomi pelajar, termasuk keteram 

pilan untuk penilaian diri dan menangani tugas membaca dan 

berhitung dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri, serta 

melacak kemajuan pelajar menuju tujuan dan pengakuan 

prestasi. 

Derrick dan Ecclestone (2008) mengkaji kemampuan 

berbahasa dengan penilaian formatif. Kesimpulan didasarkan 

pada tinjauan luas, tetapi tidak secara sistematis meninjau bukti. 
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Beberapa sumber didasarkan pada penelitian sistematis. Banyak 

studi berskala kecil, buku pegangan, atau materi pelatihan 

lainnya yang dirancang untuk mendukung guru. Temuan yang 

dilaporkan disini, diulangi di berbagai studi. 

g. Elemen dalam Penilaian Formatif  

Derrick dan Ecclestone (2008) menyatakan bahwa 

Elemen penilaian formatif yang baik terkait dengan komunikasi 

antara tutor dan peserta didik, tutor harus menyusun 

pembelajaran semaksimal mungkin dengan dialog antara mereka 

dan peserta. Tutor perlu secara berkelanjutan mengevaluasi, 

mem pertahankan, dan memperluas keterampilan komunikasi 

mereka, dengan fokus khusus pada mendengarkan dan 

memahami, dan pada pertanyaan dan umpan balik untuk 

mengembangkan pembelajaran. Umpan balik harus fokus pada 

tugas, bersikap konstruktif dan praktis, serta penyelesaian tugas 

sesegera mungkin. Tutor juga harus menciptakan rasa aman 

untuk peserta dalam menghadapi tantangan dan mengambil 

risiko dalam mengajukan pertanyaan atau mengajukan proposisi 

yang mungkin mengungkapkan kurangnya pemahaman mereka. 

Tutor juga harus mempunyai kemampuan penilaian diri dan 

penilaian sejawat harus menjadi elemen sentral dari semua 

situasi pembelajaran. Selain itu perlu juga dikembangkan adanya 

diskusi kolaboratif, tugas dan diskusi, serta debat yang memiliki 

manfaat bagi banyak peserta didik. 
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F. DAMPAK PROGRAM PEMBELAJARAN 

KEAKSARAAN  

a. Dampak Pribadi dan Sosial 

Brazier et al. (2010) menemukan bukti terbatas tentang 

efektivitas program pendidikan yang bertujuan mengurangi 

residevisme pada orang muda, baik di Inggris maupun 

internasional (Utting dan Vennard, 2000). Sebuah penelitian di 

Kanada (Poporino dan Robinson 1992) menemukan bahwa 

tingkat residivisme bagi mereka yang menyelesaikan kursus 

lebih rendah (30%), dibandingkan dengan mereka yang dirilis 

sebelum menyelesaikan (35,5%) atau yang mengundurkan diri 

dari kursus (41,6%). 

Bynner dan Parsons (2006) membandingkan hasil 

anggota kohort dengan keterampilan berhitung yang rendah 

pada usia 21 dan yang terus memiliki keterampilan yang buruk 

pada usia 34 (non-improvers), dengan anggota kohort dengan 

keterampilan berhitung yang buruk pada usia 21 tetapi memiliki 

keterampilan berhitung yang baik pada usia 34 (improvers). Hasil 

mereka menunjukkan bahwa improver perempuan lebih mungkin 

menggunakan komputer di tempat kerja (80% berbanding 61%) 

dan lebih cenderung memiliki akses ke komputer di rumah 

(83% berbanding 69%). Improvers perempuan lebih mungkin 

untuk terlibat dalam organisasi sosial atau komunitas (55% 

berbanding 41%). Improver perempuan jauh lebih kecil 

kemungkinannya untuk melaporkan bahwa mereka tidak pernah 
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mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kehidupan (12% 

dari improvers versus 20% dari non-improvers). 

b. Keterampilan dan Interpersonal 

Macleod dan Straw (2010) mengidentifikasi 17 sumber 

dengan bukti dampak pengembangan keterampilan dasar orang 

dewasa pada keterampilan pribadi dan interpersonal orang 

dewasa. Dampak yang paling sering dilaporkan adalah 

kepercayaan diri (Balatti et al., 2006; Cutter et al., 2004; Tett et 

al., 2006; Wolf, 2008) dan kepercayaan diri untuk mencoba hal-

hal baru (Frontline Consultants, 2006); harga diri, nilai, dan citra 

(Goodison et al., 2004; Hamilton dan Wilson, 2005; Metcalf et 

al., 2009), kepercayaan pada kemampuan dan rasa pencapaian 

pribadi sendiri (Dench et al., 2006; Evans dan Waite, 2008), 

mengurangi stigma dan rasa malu (Frontline Consultants, 2006; 

Rhys Warner dan Vorhaus, 2008), kesehatan fisik dan mental 

yang lebih baik (Metcalf et al., 2009), dan sikap yang lebih 

positif terhadap kehidupan (Terry, 2006). 

Dampak pada lingkungan dan kehidupan sehari-hari 

termasuk merasa lebih mampu untuk membantu anak-anak 

dengan pekerjaan rumah mereka, termasuk membaca dengan 

anak-anak (Evans dan Waite, 2008; Frontline Consultants, 

2006; Peters et al., 2003; Rhys Warner dan Vorhaus, 2008), 

meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk 

melakukan tugas sehari-hari yang melibatkan keaksaraan dan 

berhitung (Peters et al., 2003; Rhys Warner dan Vorhaus, 2008; 

White, 2003), dan kemampuan yang lebih besar untuk 
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berkontribusi dalam kehidupan keluarga (Tett et al., 2006; HM 

Inspektorat Pendidikan, 2005). 

Dampak pada sikap dan partisipasi dalam pembelajaran 

termasuk peningkatan kepercayaan diri dan motivasi untuk 

terlibat atau terlibat kembali dalam pembelajaran (Evans dan 

Waite, 2008; Frontline Consultants, 2006; Goodison et al., 

2004; Peters et al., 2003), dan peningkatan pengambilan 

pembelajaran lain atau kelanjutan dengan pembelajaran (Cutter 

et al., 2004; Hamilton dan Wilson, 2005; Metcalf et al., 2009; 

Rhys Warner dan Vorhaus, 2008). 

Ofsted (2003) mencatat bahwa peserta didik yang 

menyelesaikan kursus mengembangkan keterampilan 

interpersonal dan komputer, meningkatkan kepercayaan diri 

dan keberhasilan diri, dan meningkatkan peluang kerja. Peserta 

didik juga sering meningkatkan komunikasi lisan. 

Silver-Pacuilla (2008) meneliti efektivitas Alpha Route, 

lingkungan pembelajaran online. Siswa melaporkan peningkatan 

dalam kepercayaan diri dan pengarahan diri sendiri. Peserta 

didik yang bekerja dengan dua tingkat materi terendah di Alpha 

Route (56% peserta) melaporkan bahwa manfaat terbesar 

datang dari kompetensi tidak berwujud seperti kepercayaan diri 

dan kemampuan menyelesaikan tugas. Warschauer dan Liaw 

(2010) menemukan bahwa penggunaan blog 'LifeChoices' 

mendorong peserta didik untuk berinteraksi dengan orang lain 

di luar kelas dan kelompok langsung mereka. 
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McIntosh (2004) meneliti proyek Pathfinder Skills for Life 

yang dilakukan oleh DFES (2002). Ia menemukan bahwa 

peserta kursus sampel (tidak representatif) lebih sering 

menyebutkan keuntungan untuk kepercayaan diri sebagai 

manfaat dari pelatihan mereka daripada keuntungan dalam 

keterampilan keterampilan dasar. Berdasarkan daftar 

kemungkinan hasil pelatihan, responden melaporkan paling 

sering bahwa mereka didorong untuk mendapatkan kualifikasi 

lain (54%), membantu anak-anak dengan pekerjaan sekolah 

(46%), dan ditempatkan pada posisi yang lebih kuat untuk 

mendapatkan pekerjaan (35%). 

Griffin (2001) meneliti bukti tentang kelas melek huruf, 

membaca dan prospek pekerjaan. Dalam satu studi (Fingeret, 

1983), peserta survei mengalami perubahan positif sebagai hasil 

dari keterlibatan mereka dalam kursus. Enam puluh delapan 

persen merasa lebih percaya diri untuk berbicara dalam 

kelompok, 68% lainnya merasa mendapat respek, 76% siap 

memberikan nasihat membaca dan menulis kepada teman-

teman mereka, dan 65% juga sekarang menganggap pendapat 

mereka penting. 

c. Keyakinan dan Harga Diri 

Keyakinan dan harga diri termasuk dalam bagian 

sebelumnya sebagai dua manfaat pribadi yang paling sering 

dilaporkan untuk pelajar dewasa. Ini adalah subjek penelitian 

yang luas. Dalam NRear's Learner Study (Rhys Warner dan 

Vorhaus, 2008) banyak pelajar menggambarkan pertumbuhan 
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kepercayaan setelah mengikuti kursus melek huruf atau 

berhitung. Ini terkait tidak hanya dengan apa yang mereka 

pelajari tetapi juga lebih luas dengan praktik keaksaraan dan 

berhitung yang mereka gunakan di rumah, di tempat kerja dan 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hampir semua yang 

menghadiri kelas keaksaraan menyebutkan aspek sosial 

pembelajaran dan peningkatan kepercayaan diri. Aspek sosial 

digambarkan sebagai menyediakan minat intelektual, struktur 

pada hari itu dan kontak dengan orang lain. Apakah pelajar itu 

muda atau tua itu digambarkan berulang kali sebagai keluar dari 

rumah dan menjaga otak saya tetap hidup. Keyakinan secara 

langsung terkait oleh peserta didik dengan peningkatan dalam 

membaca, menulis dan mengeja, sesuatu yang orang-orang 

gambarkan memiliki perasaaan malu sebelumnya. Keyakinan 

juga terkait dengan tugas dan praktik sehari-hari, termasuk 

memiliki kepercayaan diri untuk memasak makanan keluarga 

secara mandiri dan mampu membaca rambu dan petunjuk jalan 

saat mengemudi. 

Dalam Studi Praktik Efektif dalam berhitung, Coben et 

al. (2007) menemukan bahwa, ketika pelajar berhitung 

mengatasi kecemasan awal tentang mata pelajaran dan 

matematika, mata pelajaran tersebut dapat memiliki efek positif 

pada kepercayaan diri dan harga diri, dan memungkinkan 

peserta didik untuk mengembangkan disposisi positif terhadap 

pembelajaran. 
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Eldred, J., et al., (2006) mendeskripsikan penelitian 

penelitian kualitatif terhadap pandangan peserta didik dan 

praktisi tentang pengembangan kepercayaan dalam kaitannya 

dengan pembelajaran. Salah satu hasil yang dilaporkan adalah 

pertumbuhan rasa percaya diri dan harga diri di antara peserta 

didik, bersama dengan peningkatan harga diri, keyakinan diri, 

kebahagiaan dan kesejahteraan. Salah satu perubahan yang 

paling menonjol adalah kemampuan baru atau yang 

ditingkatkan untuk berbicara dengan cara dan keadaan yang 

berbeda. Peserta didik mulai melihat diri mereka mampu 

menghadapi tantangan baru. 

Perubahan dalam kepercayaan berdampak pada 

kemampuan dan dipengaruhi oleh hubungan dengan keluarga 

dan teman ketika individu menjadi lebih tegas dan mandiri di 

lingkungan mereka. Orang tua dan kakek nenek menjadi lebih 

percaya diri untuk mendukung anak-anak mereka di sekolah. 

Beberapa pelajar mulai menghadapi situasi yang yang sulit ketika 

belajar. Kepercayaan diri yang meningkat memungkinkan orang 

untuk membangun persahabatan baru dengan lebih mudah, di 

pusat pembelajaran. Meningkatnya kepercayaan tampaknya 

memiliki peran dalam peningkatan tingkat keterlibatan 

masyarakat dalam spektrum yang berkisar mengakses fasilitas, 

seperti perpustakaan setempat, hingga menjadi aktif dalam 

kampanye untuk perubahan. Keterlibatan ini merupakan 

perubahan signifikan bagi pelajar yang telah mengalami isolasi 
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sosial yang dihasilkan dari harga diri yang rendah, penyakit, 

tanggung jawab sosial, sosial budaya atau kemiskinan. 

Studi program pembelajaran keluarga menunjukkan 

bahwa peserta dewasa memperoleh kepercayaan diri (Mallows, 

2008; Swain et al., 2009), advokasi diri (Padak dan Rasinski, 

2003) dan self-efficacy (Benseman dan Sutton, 2005; Rodriguez -

Brown, 2004), dan peningkatan kepercayaan diri dalam 

kemampuan belajar (Padak et al., 2002b). Sejumlah sumber 

mengutip perbaikan yang dibuat untuk keterampilan mengasuh 

anak, kepercayaan diri dan sikap (Bensemann et al., 2005; 

Judkins et al., 2008; Brooks et al., 2008a; Ofsted, 2009). Swain 

et al. (2009) menemukan bahwa 64% orang tua melaporkan 

bahwa mereka menjadi lebih terlibat dengan sekolah anak-anak 

mereka setelah terlibat dalam melek huruf keluarga dan 

memiliki kemampuan berhitung dengan proporsi yang lebih 

besar (76%) melaporkan bahwa mereka telah berubah sebagai 

pribadi, sebagian besar mengungkapkan hal ini dalam hal 

mendapatkan kepercayaan dan kemampuan pribadi. Lebih dari 

setengah (55%) orang tua telah melanjutkan ke program 

pendidikan lain dan 84% mengatakan mereka berpikir untuk 

mengambil kursus lain. 

Beder (1999) menganalisis manfaat yang lebih luas dari 

23 evaluasi keterampilan dasar orang dewasa yang paling 

kredibel di Amerika Serikat hingga saat itu, dan menyimpulkan 

bahwa partisipasi dalam pendidikan orang dewasa memiliki efek 

positif pada citra diri peserta didik (enam studi dari delapan 
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studi menunjukkan hasil yang baik). Namun, perbandingan data 

tersebut dengan data tentang kemajuan dikumpulkan oleh 

Brooks et al. (2001a) tidak menunjukkan korelasi yang meyakin 

kan. Brooks et al. (2007) menemukan bahwa kepercayaan diri 

siswa dan kemampuan membaca keduanya meningkat, tetapi 

keduanya tidak berkorelasi, dan Burton et al. (2010) memiliki 

temuan serupa. Grief et al. (2007) menemukan bahwa 

kemampuan menulis siswa meningkat, tetapi kepercayaan diri 

mereka meningkat sebagai hasil dari menghadiri kursus. Ini 

menunjukkan bahwa kepercayaan diri dan keterampilan siswa 

dapat meningkatkan kepercayaan diri. 

d.  Modal sosial 

Centre for Literacy of Quebec (2010) meninjau studi tentang 

hasil pembelajaran orang dewasa dan intervensi keaksaraan di 

Kanada (Bossort, Cottingham dan Gardner 1994; Lefebvre et al 

2006: 7-8), Inggris (Metcalf et al. 2009; Eldred 2004.2006), 

Australia (McGrath 2007: Birch et al 2003) dan Selandia Baru 

(Benseman dan Tobias 2003; Benseman 2009). Studi-studi ini 

menunjukkan bahwa ada peningkatan modal sosial sebagai hasil 

pembelajaran orang dewasa dan intervensi keaksaraan yang 

hampir di mana-mana secara internasional dalam dua puluh 

tahun terakhir. Peningkatan hasil modal sosial termasuk 

berkomunikasi dan terlibat dengan orang lain, baik di tempat 

kerja atau di rumah, dengan keluarga, atau dalam masyarakat 

merupakan hal yang sangat menonjol. 
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Semakin banyak literatur yang mengeksplorasi 

hubungan antara modal sosial dan pembelajaran orang dewasa 

(misalnya Allison et al., 2006, Balatti dan Falk 2002, Falk 2006, 

Falk et al. 2000, Field dan Spence 2000, Kearns 2004, Kilpatrick 

2002). Penelitian terkait dengan melek huruf pada orang dewasa 

msih sangat sedikit, tetapi penelitian-penelitian melek huruf 

terus berkembang (Balatti et al., 2006, Falk 2001, Tett et al., 

2006). Partisipasi pelatihan telah ditunjukkan untuk memberi 

siswa kesempatan bertemu orang baru dan menjalin 

pertemanan baru. Balatti et al. (2007) melaporkan hasil 

penelitian yang menunjukkan hasil belajar adalah suatu fungsi 

dari modal sosial yang dibawa siswa ke tempat pelatihan, dan 

pembelajaran dapat menghasilkan modal sosial tambahan untuk 

siswa (Coleman 1988, Field 2005, Schuller et al., 2004). 

Sebuah studi terhadap lebih dari 600 pelajar keaksaraan 

dan berhitung di Skotlandia (Tett dan Maclachlan, 2007), 

sebuah studi jangka panjang pelajar-pelajar keaksaraan dewasa 

di California (McDonald dan Scollay, 2009) dan sebuah studi 

tentang program pembelajaran berbasis komunitas di Australia 

(Raferty, 2002) semua menemukan hubungan antara partisipasi 

dan peningkatan aktivitas sosial dan jejaring sosial. Studi lain 

(Brassett-Grundy, 2004; McDonald dan Scollay, 2009) telah 

menemukan bahwa peserta didik menjadi orang tua yang lebih 

baik dan memelihara perilaku melek huruf dan menunjang 

prestasi pendidikan anak-anak mereka. Mereka akan terlibat 

dengan anak-anak lebih banyak, menjadi pelajar teladan, 
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menjadi lebih terlibat dalam pendidikan di rumah dan 

masyarakat. Modal sosial juga telah dikaitkan dengan kesehatan 

yang lebih baik dan integrasi sosial dan inklusi, meskipun 

kaitannya dengan partisipasi masyarakat masih dalam studi 

(Bynner dan Hammond, 2004). 

Macleod dan Straw (2010) menemukan bukti dampak 

yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, termasuk 

peningkatan jejaring sosial dan sosialisasi, dan berkurangnya 

isolasi (Metcalf et al., 2009; Frontline Consultants, 2006; Rhys 

Warner dan Vorhaus, 2008) dan peningkatan kepercayaan 

terhadap aktivitas sukarela dan terlibat dalam masyarakat 

(Frontline Con sultants, 2006; Hamilton dan Wilson, 2005). 
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BAB V 

DISCREPANCY 

EVALUATION 

MODEL (DEM) 

 

A. PENGERTIAN DISCREPANCY EVALUATION 

MODEL (DEM) 

Penelitian program pendidikan keaksaraan dasar 

menggunakan model DEM (Discrepancy Evaluation Model). Model 

ini digunakan berdasarkan pemilihan model kesenjangan yang 

menjelaskan tentang keadaan antara yang diharapkan dalam 

rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program.  

Evaluasi kesenjangan tersebut guna mengetahui tingkat 

kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program 

pendidikan keaksaraan dasar dengan hasil nyata yang tampak 

ketika program dilaksanakan.  
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Evaluasi program model DEM adalah suatu proses 

untuk: (1) mendefinisikan standar program, (2) melihat apakah 

ketimpangan terjadi atau tidak di antara beberapa aspek kinerja 

program dan standar dari program tersebut, dan (3) memakai 

informasi ketimpangan tersebut untuk mengganti kinerja atau 

mengganti standar. 

 Menurut Provus, evaluasi adalah untuk membangun dan 

afirmatif, tidak untuk menghakimi. Model DEM adalah suatu 

model evaluasi program yang menekankan pentingnya 

pemahaman system sebelum evaluasi. Model ini merupakan 

suatu prosedur problem-solving untuk mengidentifikasikan 

kelemahan (termasuk pemilihan standar) dan untuk mengambil 

tindakan korektif. Adapun tahapan-tahapan DEM sebagai 

berikut: 

1. Design stage, meliputi a) gambaran tujuan, proses, atau 

aktivitas dan kemudian b) menggambarkan sumber daya 

yang diperlukan. Harapan atau standar ini adalah dasar 

dimana evaluasi berkelanjutan tergantung.  

2. Installation stage, yang merupakan  pelaksanaan dari tahapan 

desain program menjadi standar baku untuk 

membandingkan dengan penilaian operasi awal program. 

Gagasannya adalah untuk menentukan sama dan sebangun, 

sudah atau tidaknya program telah ditetapkan sebagaimana 

desain nya. 

3. Process stage, yakni melakukan tahap evaluasi ditandai 

dengan pengumpulan data untuk menjaga keterlaksanaan 
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program. Gagasannya adalah untuk memperhatikan 

kemajuan kemudian menentukan dampak awal, pengaruh 

atau efek.  

4. Product stage, yakni pengumpulam data dan analisa yang 

membantu kearah penentuan tingkat capaian sasaran dari 

outcome. Dalam tahap 4 ini pertanyaannya adalah ―Apakah 

sasaran program telah tercapai?‖ Harapannya adalah untuk 

merencanakan follow up jangka panjang pemahaman atas 

dampak tersebut.  

5. Cost stage (opsional)  

Malcolm Provus menyatakan bahwa: 

Here S is standard, P is Program performance, C is compare, D is 

discrepancy information. A is change in program performance or 

standards, and T is terminate. Stage 5 represents the cost-benefit 

option available to the evaluator only after the first four stage have 

been negotiated. Notice that the use of discrepancy information 

always leads to a decision to either (1) go on to the next stage, (2) 

reyclye the stage after there has been a change in the program‘s 

standards or operations, (3) recycle to the first stage, or (4) terminate 

the project (Provus,1970). 

Pada tahap 1, penjelasan dari desain program 

didapatkan sebagai informasi kinerja. Kinerja ini dibandingkan 

dengan kriteria desain yang dinamakan standar. Pada tahap 2, 

standar untuk menilai kinerja adalah standar yang ditentukan 

pada tahap 1.  Sementara informasi program diperoleh dari 
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observasi lapangan dari instalasi program. Informasi 

ketimpangan bisa oleh pemegang kebijakan, pengelola atau 

pelaksana program untuk mendefinisikan lagi program tersebut 

atau menggantinya.  Pada tahap 3, informasi kinerja  didapatkan 

atau dikumpulkan melalui produk internal  dari program 

tersebut. Standar yang digunakan adalah bagian dari desain 

program yang menjelaskan hubungan antara proses suatu 

program dengan hasil. Informasi kesenjangan dipakai untuk 

mendefiniskan ulang dari proses dan hubungan proses produk 

interim tersebut atau untuk meningkatkan kontrol dari proses 

yang dilaksanakan dilapangan. Tahap 4, yakni standar adalah 

bagian dari desain program yang ditunjuk kan pada tujuan akhir. 

Informasi kinerja program terdiri dari ukuran kriteria yang 

dipakai untuk setimasi efek dari tujuan tersebut. Pada tahap ini, 

apabila pembuat keputusan memiliki beberapa projek dengan 

hasil yang mirip maka boleh memilih untuk melakukan analisa 

biaya dan manfaat untuk melihat dan mengukur efesiensi 

program.  

Apapun kesenjangan yang ditemukan melalui evaluasi, 

provus menganjurkan agar pemecahan masalah dilakukan 

secara kooperatif antara evaluator dengan staf pengelola program. 

Proses kerjasama yang dilakukan antara lain membicarakan 

tentang: 1) mengapa ada kesenjangan, 2) upaya perbaikan apa 

yang mungkin dilakukan, 3) upaya mana yang paling baik 

dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.  
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B. KRITERIA EVALUASI 

Dalam suatu penelitian evaluasi harus memiliki 

keterkaitan dengan kriteria sehingga evaluator dapat 

memberikan suatu pertimbangan nilai, harga dan komponen-

komponen program yang perlu mendapatkan penyempurnaan 

serta yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

untuk mengevaluasi apakah suatu program berhasil atau tidak. 

Jika evaluator bekerja tanpa memiliki suatu kriteria akan sama 

dengan bekerja tanpa arah dan pertimbangan yang akan 

diberikan tidak memiliki suatu dasar yang layak untuk 

dipertanggungjawabkan.  

Kriteria evaluasi dikembangkan melalui model-model 

evaluasi yang digunakan. Empat kelompok pengembangan yang 

dapat dilakukan, yakni pre-ordinate, fidelity, manual-adaptive dan 

process. Pendekatan pre-ordinate memiliki dua karakteristik: 

Pertama, kriteria ditetapkan sebelum pelaksanaan evaluasi. 

Kriteria ini bersifat mengikat karena ditetapkan sebelum 

evaluator melakukan penelitian langsung ke lapangan. 

Karakteristik ke dua, kriteria yang dikembangkan bersumber 

pada suatu standar tertentu, seperti yang bersumber pada 

pandangan teoritik atau kumpulan tradisi yang sudah dianggap 

baik. Pendekatan fidelity pada dasarnya adanya kesamaan 

prinsip dengan kedekatan pre-ordinate yakni kriteria yang 

dikembangkan sebelum evaluator turun ke lapangan untuk 

mengumpulkan data. Perbedaan prinsipil pada keduanya yaitu 

pada hakekat evaluasi yang digunakan. Pendekatan fidelity tidak 
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menggunakan kriteria yang bersifat umum (universal) sebagai 

mana tuntutan pendekatan pre-ordinate.  

Seluruh kriteria harus memperhatikan identifikasi 

permasalahan atas suatu program yang akan diteliti dan 

mempertimbangkan mengapa program ini perlu di evaluasi. 

Dari kriteria evaluasi tersebut pihak perencana, pengambil 

keputusan dan pelaksanaan akan mendapatkan masukan yang 

diperlukan guna penyempurnaan lebih lanjut.  

Penetapan kriteria dilakukan dengan menetapkan 

kondisi yang diharapkan untuk manajemen program pendidikan 

keaksaraan dasar sebelum dan sesudah pelaksanaan pendidikan 

keaksaraan dasar di kabupaten Bogor.  

Kriteria evaluasi program pendidikan keaksaraan dasar 

terdiri dari: zdesign, Instalasi, Proses (produk sementara), 

Produk, Analisis biaya-manfaat (opsional), dipaparkan dalam 

tabel 5.1 berikut ini: 

Tabel 5.1 Kriteria Evaluasi Implementasi Pendidikan Keaksaraan 

Dasar dengan Pendekatan Discrepancy Evaluation Model (DEM) 

Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

Desain 

 

Latar belakang Program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

diperuntukkan 

bagi penduduk 

buta aksara, usia 

15-59 tahun, 

Mencantumkan 

latar belakang 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

yang dirumuskan 

bagi calon peserta 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

prioritas 45 tahun 

ke atas, di 

kabupaten 

terpadat 

penduduk buta 

aksara. 

didik program yang 

berusia 15-59 

tahun, prioritas 45 

tahun ke atas, di 

kabupaten terpadat 

penduduk buta 

aksara.  

 Dasar Hukum  Program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

merupakan 

penjabaran 

kebijakan 

pemerintah dan 

pemerintah daerah 

serta pelaksana 

program  

Program  

mencantumkan 

dasar hukum yang 

rasional tentang 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

yang sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

menjadikan 

landasan dalam 

memberikan dana 

bantuan 

operasional dan 

penyelenggaraan 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar. 

 Tujuan  Program Program 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

dirumuskan dan 

mencantumkan 

kompetensi 

lulusan program 

secara terinci, 

yang ingin dicapai 

sesuai dasar 

pemikiran 

program.  

mencantumkan 

tujuan untuk 

memberikan 

layanan pendidikan 

kepada penduduk 

berusia 15 tahun ke 

atas yang belum 

dapat membaca, 

menulis, berhitung 

dan berkomunikasi 

dalam bahasa 

Indonesia, 

memberikan 

kemampuan dasar 

membaca, menulis, 

berhitung dan 

berkomunikasi 

dalam bahasa 

Indonesia, serta 

pengetahuan dasar 

kepada peserta 

didik yang dapat 

dimanfaatkan 

dalam kehidupan 

sehari-hari serta 

mempercepat 

penuntasan 

penduduk buta 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

aksara di Indonesia.  

 Sasaran Program 

mencantumkan 

sasaran yang ingin 

dicapai secara 

rinci dan sesuai 

dengan dasar 

pemikiran 

program  

Peserta didik 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

adalah penduduk 

buta aksara, usia 

15-59 tahun, 

prioritas 45 tahun 

ke atas, di 

kabupaten terpadat 

penduduk buta 

aksara.  

 Penyelenggara  Terdapat deskripsi 

bahwa kabupaten 

Bogor sebagai 

Kabupaten yang 

mendapatkan 

kuota sasaran dan 

anggaran dibawah 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Direktorat 

Pembinaan 

Pendidikan 

Keaksaraan dan 

Kesetaraan.  

Mencantumkan 

Provinsi dan 

Kabupaten 

penyelenggara 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

yang didistribusikan 

ke daerah terpadat 

penduduk buta 

aksara dengan 

distribusi kuota 

sasaran dan 

anggaran 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

 Kuota Rekruitmen 

peserta program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

dilakukan setiap 

tahun 

Memiliki kuota 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

setiap tahunnya. 

 Rekruitmen 

Pendidik/Tutor dan 

tenaga kependidikan 

Terdapat deskripsi 

tentang 

persyaratan tutor 

sesuai latar 

belakang program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

Memiliki 

kompetensi 

keberaksaraan dan 

pengetahuan dasar 

tentang substansi 

materi yang akan 

dibelajarkan, 

mampu mengelola 

pembelajaran 

dengan kaidah-

kaidah 

pembelajaran orang 

dewasa, pendidikan 

minimal 

SMA/sederajat 

(khusus tutor 

sebaya cukup 

memiliki 

kemampuan baca 

tulis hitung dan 

bahasa Indonesia 

serta memiliki akses 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

ke lingkungan 

komunitas sasaran), 

bertempat tinggal 

di atau dekat 

dengan lokasi 

pembelajaran.  

 Orientasi pendidik 

dan tenaga 

kependidikan  

Pemerintah pusat, 

pemerintah daerah 

dan penyelenggara 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

berkewajiban 

untuk 

melaksanakan 

orientasi/pelatiha

n  pendidik 

Pendidik 

memperoleh 

sertifikat dan 

meningkatkan 

kompetensi 

pendidik 

 Rekruitmen dan 

penilaian awal 

peserta didik 

Rekruitmen dan 

penilaian awal 

peserta didik 

dilakukan setiap 

tahun 

Terdapat deskripsi 

tentang persyaratan 

peserta didik sesuai 

sasaran program 

pendidikan 

keaksaraan dasar. 

 Penyusunan 

program kerja 

Gambaran 

program kerja 

penyelenggara 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

Tersedia program 

kerja penyelenggara 

yang berisikan 

waktu belajar, 

jadwal belajar, 

kontrak dan aturan 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

belajar, jumlah 

rombongan dan 

kalender 

pendidikan. 

 Penyiapan Sarana 

dan prasarana  

Sarana dan 

prasarana 

pendukun 

program 

Sarana dan 

prasarana yang 

harus dimiliki 

sekurang-

kurangnya 

memenuhi 

persyaratan teknis 

baik dari segi 

jumlah maupun 

kualitasnya. 

 Pembelajaran Mompinen proses 

pembelajaran 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

Mencantumkan 

komponen dalam 

pembelajaran 

pendidikan 

keaksaraan dasar. 

 Pembiayaan Terdapat 

informasi yang 

jelas tentang 

jumlah dam 

sumber dana 

program 

Mencantumkan 

komponen yang 

dibiayai, perincian 

dan proporsi biaya 

 Monitoring, evaluasi 

dan pengawasan  

Terdapat deskripsi 

tentang 

monitoring, 

Terdapat kegiatan 

monitoring, 

evaluasi dan 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

evaluasi dan 

pengawasan 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

sesuai petunjuk 

teknis program 

pendidikan 

keaksaraan dasar. 

pengawasan serta 

adanya tim 

pelaksana 

monitoring, 

evaluasi dan 

pengawasan yang 

dibentuk oleh 

pengelola program 

 Interm Product Kapasitas 

persyaratan 

peserta program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

berdasarkan 

standar 

perekrutan peserta 

program  

Terdapat deskripsi 

tentang persyaratan 

peserta program  

berdasarkan 

standar perekrutan 

peserta didik 

program 

keaksaraan dasar. 

 Terminal produk 

program  

Kapasitas lulusan 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

memberikan 

kontribusi 

terhadap 

penurunan jumlah 

buta aksara dan 

peningkatan 

Terdapat lulusan 

yang memiliki 

sikap, 

pengembangan 

pengetahuan, dan 

peningkatan 

keterampilan 

membaca, menulis, 

berhitung, serta 

berkomunikasi 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

kualitas hidup 

lulusan 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

dalam bahasa 

Indonesia. 

Instalas

i 

Rekruitmen 

Pendidik/Tutor dan 

tenaga kependidikan 

Terdapat deskripsi 

tentang 

persyaratan tutor 

sesuai latar 

belakang program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

Memiliki 

kompetensi 

keberaksaraan dan 

pengetahuan dasar 

tentang substansi 

materi yang akan 

dibelajarkan, 

mampu mengelola 

pembelajaran 

dengan kaidah-

kaidah 

pembelajaran orang 

dewasa, pendidikan 

minimal 

SMA/sederajat 

(khusus tutor 

sebaya cukup 

memiliki 

kemampuan baca 

tulis hitung dan 

bahasa Indonesia 

serta memiliki akses 

ke lingkungan 

komunitas sasaran), 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

bertempat tinggal 

di atau dekat 

dengan lokasi 

pembelajaran.  

 Orientasi pendidik 

dan tenaga 

kependidikan  

Pemerintah pusat, 

pemerintah daerah 

dan penyelenggara 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

berkewajiban 

untuk 

melaksanakan 

orientasi/pelatiha

n  pendidik 

Pendidik 

memperoleh 

sertifikat dan 

meningkatkan 

kompetensi 

pendidik 

 Rekruitmen dan 

penilaian awal 

peserta didik 

Rekruitmen dan 

penilaian awal 

peserta didik 

dilakukan setiap 

tahun 

Terdapat deskripsi 

tentang persyaratan 

peserta didik sesuai 

sasaran program 

pendidikan 

keaksaraan dasar. 

 Penyusunan 

program kerja 

Gambaran 

program kerja 

penyelenggara 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

Tersedia program 

kerja penyelenggara 

yang berisikan 

waktu belajar, 

jadwal belajar, 

kontrak dan aturan 

belajar, jumlah 

rombongan dan 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

kalender 

pendidikan. 

 Penyiapan Sarana 

dan prasarana  

Sarana dan 

prasarana 

pendukun 

program 

Sarana dan 

prasarana yang 

harus dimiliki 

sekurang-

kurangnya 

memenuhi 

persyaratan teknis 

baik dari segi 

jumlah maupun 

kualitasnya. 

Proses Penyusunan 

perangkat 

pembelajaran 

(silabus dan RPP) 

Silabus dan RPP 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

telah disusun oleh 

Direktorat 

Pembinaan 

Pendidikan 

Keaksaraan dan 

Kesetaraan secara 

umum 

PKBM di 

Kabupaten Bogor 

mengembangkan 

dan 

mempertimbangka

n kesesuaian dan 

kebutuhan peserta 

didik berdasarkan 

karakteristik 

lingkungan tempat 

peserta didik 

berdomisili.  

 Prinsip 

pembelajaran 

keaksaraan dasar 

dan penerapan 

Prinsip 

pembelajaran dan 

penerapan 

pembelajaran  

Pelaksanaan 

program 

mencerminkan 

prinsip 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

pembelajaran orang 

dewasa  

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

penbelajaran 

keaksaraan dasar 

dan menerapkan 

pembelajaran orang 

dewasa 

 Penggunaan 

metode, media dan 

sumber belajar 

Metode, media 

dan sumber 

belajar pendidikan 

keaksaraan dasar 

Adanya 

penggunaan 

metode, media dan 

sumber belajar di 

PKBM yang 

terdapat di 

Kabupaten Bogor  

 Peningkatan budaya 

baca 

Budaya baca dan 

strategi 

meningkatkan 

minat baca 

Peserta didik 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

memiliki 

kemampuan dan 

keterampilan 

membaca. 

 Penguatan motivasi 

belajar peserta didik 

Motivasi belajar 

peserta didik 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

Peserta didik 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

memperoleh 

kompetensi 

keaksaraan 

 Penilaian proses Penilaian Peserta didik 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

pembelajaran  kompetensi sikap, 

pengetahuan, 

keterampilan  

memiliki capaian 

pembelajaran 

dalam kompetensi 

sikap, pengetahuan 

dan keterampilan 

yang dilakukan 

secara terencana 

dan sistematis 

selama dan setelah 

proses 

pembelajaran  

 Remedial/pengayaa

n pembelajaran  

Tindak lanjut 

pembelajaran  

Peserta didik 

mendapatkan 

tindak lanjut 

pembelajaran yang 

bertujuan untuk 

membantu 

mengatasi kesulitan 

belajar 

 Penilaian hasil akhir 

belajar 

peningkatan 

kompetensi 

keaksaraan dasar 

setelah selesai 

mengikuti proses 

pembelajaran  

Memperoleh 

informasi 

berkenaan tingkat 

keberhasilan 

pembelajaran, 

menghimpun data 

peserta didik yang 

lulus dan berhak 

mendapatkan 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

SUKMA dengan 

memperhatikan 

minimal nilai yang 

diperoleh yaitu 55 

dengan kriteria 

cukup, bersikap 

baik selama 

pembelajaran serta 

disiplin selama 

mengikuti 

pembelajaran (80% 

kehadiran dari 114 

jam pelajaran) 

 Monitoring, evaluasi 

dan pengawasan 

Desain program 

mendeskripsikan 

tentang 

monitoring, 

evaluasi dan 

pengawasan  

proses  program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

sesuai petunjuk 

teknis program 

pendidikan 

keaksaraan dasar. 

Mendapatkan 

informasi mengenai 

indikator 

keberhasilan 

program melalui 

kegiatan 

monitoring, 

evaluasi dan 

pengawasan  

Produk Capaian Hasil dan 

dampak program 

Meningkatkan 

motivasi belajar 

Tumbuh 

kompetensi 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

keaksaraan, 

tumbuhnya 

motivasi untuk 

memanfaatkan hasil 

belajar 

  Menjamin 

keberlangsungan 

program 

pendidikan 

keaksaraan 

lanjutan 

Terperolehnya 

SUKMA, 

termotivasi 

mengikuti program 

keaksaraan 

lanjutan, 

mempunyai 

kesiapan mengikuti 

Program Paket A  

  Terciptanya 

program yang 

berkualitas 

Berkontribusi 

terhadap 

penurunan jumlah 

buta aksara dan 

peningkatan 

kualitas hidup 

lulusan pendidikan 

keaksaraan dasar 

  Berkontribusi 

pada program 

pemerintah 

Terciptanya 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

yang berkontribusi 

terhadap 
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Tahap Aspek yang di 

evaluasi 

Kriteria Evaluasi Sub Kriteria 

Evaluasi 

pelaksanaan 

program Wajar 

Dikdas 9 tahun 

  Terciptanya 

pembelajaran 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

yang efektif, 

interaktif, 

inspiratif, 

menyenangkan 

Peserta didik 

memiliki sikap, 

pengembangan 

pengetahuan, dan 

peningkatan 

keterampilan 

membaca, menulis, 

berhitung, serta 

berkomunikasi 

dalam bahasa 

Indonesia.  
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BAB VI 
DESAIN PROGRAM 
PENDIDIKAN 
KEAKSARAAN DASAR 
DI KABUPATEN 
BOGOR 
 

A. Latar Belakang  

Program pendidikan keaksaraan dasar merupakan 

program layanan pendidikan yang ditujuakan bagi penduduk 

buta aksara agar memiliki kemampuan membaca, menulis, 

berhitung dalam bahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga 

memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Program 

pendidikan keaksaraan dasar didasari Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ntruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional 

Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun dan Pembe rantasan Buta Aksara (GNP-

PWB/PBA) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman 

penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.  
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Penduduk Indonesia penyandang buta aksara pada 
tahun 2015 usia 15-59 tahun sebanyak 5.629.943 atau 
3,43%. Dari sejumlah penduduk yang belum melek 
aksara itu, tergolong pada usia produktif antara 15-59 
tahun, yang semestinya menjadi sumber daya yang 
bermutu. Untuk meningkatkan sumber daya manusia ter 
sebut tentunya perlu dilakukan bukan hanya pendidikan 
keaksaraan yang sekedar mendidik masyarakat mampu 
membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga pendidikan 
keaksaraan untuk pengembangan kemampuan individu 
agar mampu mengatasi persoalan kehidupan melalui 
keaksaraan.  

Latar belakang program pendidikan keaksaraan dasar 

memperhatikan aspek-aspek kebutuhan dasar, realitas sosial, 

latar budaya mereka, serta keterpaduan proses pengentasan buta 

aksara antara peserta didik, masyarakat dan pemangku 

kepentingan pendidikan keaksaraan.  

Tabel 6.1 Hasil Dokumen Latar Belakang Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Latar 
Belakang 

Desain program 
dinyatakan  
memenuhi standar 
jika mencantumkan 
latar belakang 
program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
yang dirumuskan 
bagi calon peserta 
didik program yang 
berusia 15-59 
tahun, prioritas 45 
tahun ke atas, di 
kabupaten terpadat 
penduduk buta 
aksara. 

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Lb Latar belakang 
dalam program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
mencantumkan 
alasan perlunya 
dibuat program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
yang memenuhi 
syarat kepatutan.  

Program Kerja  
PKBM 
penyelenggara 
program 

Petunjuk 
Teknis 

Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 
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Program pendidikan keaksaraan dasar sejalan dengan 

kesepahaman masyarakat dunia tentang pengentasan buta 

aksara yang dicurahkan dalam deklarasi persepolis yang 

melahirkan Hari Keaksaraan Internasional ( International Literacy 

Day).  

Latar belakang program pendidikan keaksaraan dasar 

adalah membantu masyarakat buta aksara agar memiliki 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung, berbahasa 

Indonesia dan menganalisa sehingga memberikan peluang 

untuk aktualisasi potensi diri. 

1) Dasar Hukum  

Pembukaan UUD 1945 amandemen ke-IV menyatakan 

bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdasakan 

kehidupan bangsa, dan oleh karena itu setiap warga negara 

Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan 

bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki setiap 

peserta didik tanpa memandang status sosial, etnis dan gender.  

Dasar hukum program pendidikan keaksaraan dasar 

adalah implementasi dari amanah Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar.  
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Tabel 6.2 Hasil Dokumen Dasar Hukum Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Dasar 
Hukum  

Desain program 
dinyatakan  
memenuhi standar 
jika mencantumkan 
dasar hukum yang 
rasional tentang 
program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
yang sesuai dengan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
menjadikan 
landasan dalam 
memberikan dana 
bantuan 
operasional dan 
penyelenggaraan 
program 
pendidikan 
keaksaraan dasar. 

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Dh Rumusan dasar 
hukum 
mencantumkan 
aturan yang 
menjadi dasar 
perlunya 
dilaksanakan 
program dengan 
memenuhi syarat 
konsisten dan 
kepatutan. 
Rumusan dasar 
hukum program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
memadai.  

Program Kerja  
PKBM 
penyelenggara 
program 

Petunjuk Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

  

 Berdasarkan hasil analisa tersebut, dasar kebijakan 

program pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan kebijakan 

bahwa dalam konteks education for all dan peningkatan kualitas 

hidup manusia Indonesai yang dilandasai oleh prinsip 

pendidikan sepanjang hayat, pendidikan keaksaraan memilikii 

fungsi strategis untuk memenuhi hak pendidikan dasar bagi 

warga negara. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 
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Upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah 
Indonesia untuk menuntaskan permasalahan buta aksara 
adalah dengan menyelenggarakan program pendidikan 
keaksaraan dasar yang bertujuan untuk melayani 
penduduk buta aksara, salah satu upaya pemerintah 
untuk menjaga kualitas proses dan pencapaian tujuan 
pendidikan keaksaraan dasar adalah Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014. 

Sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan 

Permendikbud tersebut agar lebih aplikatif dan implementatif, 

maka adanya program pendidikan keaksaraand asar untuk 

mendorong terciptanya pendidikan keaksaraan dasar yang 

mampu berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk 

buta aksara serta penjaminan mutu pada program pendidikan 

keaksaraan dasar.  

2) Tujuan  

Penetapan tujuan program pendidikan keaksaraan dasar 

di kabupaten Bogor mengacu kepada ketetapan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Pendidikan 

Keaksaraan dan Kesetaraan. Tujuan program pendidikan 

keaksaraan dasar di kabupaten Bogor adalah (a) memberikan 

layanan pendidikan kepada penduduk berusia 15 tahun keatas 

yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, (b) memberikan 

kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan 

dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam 
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kehidupan sehari-hari, dan (c) mempercepat penuntasan 

penduduk buta aksara di kabupaten Bogor.  

Berdasarkan tujuan program pendidikan keaksaraan dasar 

yang terkait dengan layanan pendidikan kepada penduduk 

berusia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, 

berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia diketahui 

bahwa pelaksanaan terhadap tujuan ini telah sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Dalam pelaksanaanya setiap PKBM telah 

menyerap peserta yang berusia lebih dari 15 tahun sampai 

dengan 59 yang berasal dari mereka yang buta aksara murni 

maupun DO dari sekolah dasar. Berdasarkan hasil pengamatan 

dan data yang ada diketahui bahwa dari lima PKBM diketahui 

ada beberapa peserta program yang berumur lebih dari 59 

tahun.  

Penilaian tujuan program keaksaraan dasar terkait dengan  

kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan 

dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari merupakan salah satu tugas dinas 

pendidikan dan/atau lembaga terkait lainnya dalam melaku kan 

monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program 

Pendidikan keaksaraan dasar. Melalui kemampuan dasar 

membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia peserta program semakin terstandarisasi dan 

berkualitas, sehingga program-program pemerintah khususnya 
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pelaksanaan program pendidikan keaksaraan masa yang akan 

datang dapat tercapai. 

Tingginya persentase hasil penilaian yang diberikan oleh 

tutor dan administrator serta peserta program menunjukan 

bahwa tujuan program keaksaraan dasar terkait dengan 

kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan 

dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari telah menunjukkan hasil yang cukup baik. 

Secara umum tujuan program yang terkait dengan kemampuan 

dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik 

telah sesuai dengan tujuan program keaksaraan dasar yang telah 

digariskan oleh pemerintah. 

Penilaian tujuan program terkait dengan mempercepat 

penuntasan penduduk buta aksara di kabupaten Bogor 

berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan penyebaran 

kuesioner diketahui bahwa dinas pendidikan kabupaten Bogor 

telah melakukan kampaye terhadap program pendidikan 

keaksaraan dasar yang dapat di laksanakan pada PKBM atau 

pendidikan nonformal lainnya. Secara khusus dinas pendidikan 

kabupaten Bogor telah mendorong tumbuhnya PKBM dan 

pendidikan nonformal melalui kebijakan pengembangan 

kelompok-kelompok belajar di beberapa kecamatan dan secara 

rutin melakukan pembinaan.   
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas Pendi 

dikan kabupaten Bogor diketahui bahwa tujuan program 

pendidikan keaksaraan dasar telah sesuai dengan petunjuk 

teknis dan menyatukan misi kabupaten Bogor. Hasil wawancara 

menunjukkan bahwa tujuan program pendidikan keaksaraan 

dasar pada tahun 2017 adalah memberikan layanan pendidikan 

kepada penduduk berusia 15-59 tahun. Skala prioritas yang telah 

dikembangkan adalah usia 45 tahun dengan target utamanya 

adalah peserta keaksaraan dasar memiliki kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung, dan berbahasa Indonesia. 

Melalui kemampuan ini diharapakan kepada setiap peserta dapat 

mengaktualisasi diri sesuai dengan standar kompetensi lulusan 

pendidikan keaksaraan dasar. Selain itu program ini bertujuan 

untuk memperluas akses penyelenggaraan pendidikan 

keaksaraan dasar bagi orang dewasa, memberikan peluang 

kepada satuan pendidikan nonformal, formal, yayasan dan 

organisasi lainnya untuk meyelenggarakan program pendidikan 

keaksaraan dasar. 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi keterkaitan antara 

visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis untuk mencapai 

program pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten Bogor 

menunjukkan bahwa program yang di kembangkan secara 

khusus bertujuan membuka wawasan peserta dalam mencari 

sumber-sumber kehidupan, melaksanakan kehidupan sehari-hari 

secara efektif dan efisien, mengunjungi dan belajar pada 
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lembaga pendidikan yang diperlukan, memecahkan masalah 

keaksaraan dalam kehidupannya sehari-hari, menggali dan 

mempelajari pengetahuan, keterampilan dan sikap pembaharuan 

untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya serta ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan.  

Merujuk pada hasil wawancara dan studi dokumentasi 

peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan keaksaraan 

dasar di kabupaten Bogor telah sesuai dengan petunjuk teknis 

program pendidikan keaksaraan dasar. 

Tabel 6.3 Hasil Dokumen Tujuan Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Tujuan  Desain program 
dinyatakan 
memenuhi standar 
jika Program 
mencantumkan 
tujuan untuk 
memberikan layanan 
pendidikan kepada 
penduduk berusia 15 
tahun ke atas yang 
belum dapat 
membaca, menulis, 
berhitung dan 
berkomunikasi 
dalam bahasa 
Indonesia, 
memberikan 
kemampuan dasar 
membaca, menulis, 
berhitung dan 
berkomunikasi 
dalam bahasa 
Indonesia, serta 
pengetahuan dasar 
kepada peserta didik 
yang dapat 
dimanfaatkan dalam 
kehidupan sehari-

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Tj Rumusan tujuan 
program 
dirumuskan 
dengan 
menggunakan 
kata yang jelas 
dan 
mencantumkan 
syarat usia yang 
dilayani serta 
memenuhi syarat 
desain. Rumusan 
tujuan program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
memadai.  

Program Kerja  
PKBM 
penyelenggara 
program 

Petunjuk Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Proposal 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017  
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hari serta 
mempercepat 
penuntasan 
penduduk buta 
aksara di Indonesia.  

 

3) Sasaran 

Sasaran Program pendidikan keaksaraan dasar yang ada di 

kabupaten Bogor adalah penduduk buta aksara usia 15-59 tahun 

dengan mengutamakan skala prioritas umur di atas 45 tahun, 

sasaran ini mengacu pada petunjuk teknis pendidikan 

keaksaraan dasar yang ada di Indonesia. Sasaran ini menjadi 

prioritas tugas penyelenggara dalam mensosialisasikan kepada 

setiap calon warga belajar dimana setiap calon warga belajar 

yang mendaftarkan program pendidikan keaksaraan dasar 

adalah benar-benar mereka yang memiliki usia sesuai dengan 

sasaran program.  

Berdasarkan hasil pengamatan pendidikan keaksaraan 

dasar pada 5 PKBM yang menjadi objek penelitian dikatahui 

bahwa peserta didik yang belajar  adalah mereka yang memiliki 

usia antara 21 tahun sampai dengan 74 tahun. Warga belajar ini 

berasal dari mereka yang tidak sekolah dan putus sekolah karena 

faktor ekonomi dengan pekerjaan sehari-hari mereka mayoritas 

adalah bertani. 

Ada temuan yang menarik terkait dengan umur peserta 

yang ada di 5 PKBM yang menjadi objek penelitian yaitu 

ditemukan peserta yang memiliki usia di atas 59 tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara mereka yang berusia di atas 59 
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tahun secara umum menyatakan mereka mengikuti program 

karena ingin sekali dapat membaca, menulis, dan berhitung. 

Tabel 6.4 Peserta Program dengan Usia Lebih dari 59 Tahun 

No. Nama 
PKBM 

Nama 
Peserta  

Usia 
(Tahun) 

Jumlah Persentase 

1. PKBM A 1. Rusmini 
2. Onah 

64 
72 

2 4% 

2. PKBM B - - - - 

3. PKBM C 1. Mimin 60 1 2% 

4. PKBM 

D 

1. Haryati 

2. Asmunah 
3. Bonah 

4. Sani 

74 

62 
61 

63 

4 8% 

5. PKBM E 1. Ooy 

2. Muhtar 
3. Cecep 

4. Isah 
5. Palahudin 

6. Nengsih 
7. H. 

Wahyudin 

62 

64 
64 

62 
63 

60 
65 

7 14% 

 
Tabel 6.4 menunjukkan bahwa pada PKBM A peserta 

didik yang usianya melebihi sasaran usia ada 2 orang atau (4%) 

dari 50 peserta yang ada, pada PKBM C ada 1 orang (2%) dari 

50 peserta ada, pada PKBM D ada 4 orang (8%) dari 50 peserta 

yang ada, dan Pada PKBM E  ada 7 orang (14%) dari 50 peserta 

yang ada.  

Berdasarkan hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa 

masih ada beberapa warga belajar yang mengikuti program 

pendidikan keaksaraan dasar diluar kriteria yang telah 

ditentukan. Sehingga perlu adanya evaluasi mengenai petunjuk 

teknis pendidikan keaksaraan dasar. 
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Tabel 6.5 Hasil  Dokumen Sasaran Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Sasaran Desain program 
dinyatakan  
memenuhi standar 
jika mencantumkan 
sasaran peserta 
didik program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
yaitu penduduk 
buta aksara, usia 
15-59 tahun, 
prioritas 45 tahun 
ke atas, di 
kabupaten terpadat 
penduduk buta 
aksara.  

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Sr Rumusan sasaran 
telah  jelas 
meskipun 
ditemukan  
peserta didik yang  
melebihi usia yang 
diprioritaskan 
dalam data yang 
terlampir.  

Program Kerja  
PKBM 
penyelenggara 
program 

Petunjuk Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Proposal 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

Laporan  akhir 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

 

4) Penyelenggara 

Penilaian penyelenggraan program pendidikan keaksaraan 

dasar di Kabupaten Bogor di fokuskan pada kelengkapan 

administrasi pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar 

yang telah dilakukan dan sejauh mana pembinaan yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.  
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Secara kelembagaan menurut petunjuk teknis, pendidikan 

keaksaraan dasar dapat dikelola oleh (1) satuan pendi dikan 

nonformal; PKBM, LKP, Kelompok Belajar dan Maje lis 

Taklim; (2) satuan pendidikan nonformal sejenis; Rumah Pintar, 

Balai Belajar Bersama, Lembaga Bimbingan Belajar, Sanggar 

Kegiatan Belajar, Pesantren, serta bentuk lembaga lain yang 

berkembang di masyarakat; (3) satuan pendidikan formal; 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan Perguruan 

Tinggi (untuk kondisi tertentu). 

Berdasarkan petunjuk teknis program pendidikan 

keaksaraan dasar penyelenggara harus memiliki kriteria dan 

persyaratan berikut: 

1. Memiliki izin operasional/surat keterangan/surat 

rekomendasi dari pejabat berwenang dan mendapat 

persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ 

Provinsi; 

2. Memiliki alamat, pengurus, dan struktur organisasi yang 

jelas; 

3. Memiliki data calon pendidik dan calon peserta didik; 

4. Memiliki sarana dan prasarana pendukung program; 

5. Nomor rekening atas nama lembaga; 

6. Memiliki NPWP atas nama lembaga; 

7. Memiliki program kerja. 
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Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memiliki binaan 

pada program pendidikan keaksaraan dasar yaitu Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di setiap kecamatan 

yang diperkuat oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Bogor.  

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan 

program pendidikan keaksaraan dasar tingkat kecamatan tidak 

dilaksanakan hanya pada sekretariat program tetapi dilaksanakan 

juga di tempat-tempat tertentu seperti; majelis taklim, rumah 

RT/RW. Hal ini diperkuat dengan pernyataan tutor dan 

administrator serta peserta program yang memiliki persentase 

pernyataan yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil observasi, studi 

dokumentasi dan kuesioner diketahui bahwa penyelenggara 

program pendidikan keaksaraan dasar dalam proses 

pengorganisasian program pendidikan keaksaraan dasar di 

Kabupaten Bogor di ketahui bahwa penyelenggara program 

berasal dari unsur masyarakat atau unsur lain yang peduli 

terhadap permasalahan buta aksara, baik secara perorangan 

maupun secara lembaga yang dikelola oleh Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat yang telah memiliki kriteria dan persyaratan 

sebagai pusat PKBM. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar di 

Kabupaten Bogor telah sesuai dengan kebijakan dan petunjuk 

teknis yang berlaku. 
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Tabel 6.6 Hasil Dokumen Penyelenggara Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Penyelenggara Desain program 
dinyatakan  
memenuhi 
standar jika 
mencantumkan 
Kabupaten 
penyelenggara 
program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
yang 
didistribusikan ke 
daerah terpadat 
penduduk buta 
aksara dengan 
distribusi kuota 
sasaran dan 
anggaran serta 
kelembagaan, 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
dapat dikelola 
oleh: (1)PKBM, 
(2) Sanggar 
Kegiatan Belajar 
(SKB) satuan 
pendidikan, (3) 
Kelompok 
Belajar (Kejar), 
(4) Yayasan atau 
organisasi lain.  

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Pnyg Penyelenggara 
pada program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
telah jelas 
disebutkan dan 
memenuhi 
syarat desain 
program. 
Rumusan 
penyelenggara 
program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
memadai.  

Petunjuk 
Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Proposal 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

Laporan  akhir 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

 
5) Kuota 

Pendidikan keaksaraan dasar mengorganisir peserta 

didik dalam rombongan belajar (rombel), setiap rombel 

berjumlah 10 orang peserta didik, sehingga dana yang 

disediakan setiap rombel adalah 10 orang x Rp 450.000,- = Rp. 

4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lembaga 

penyelenggara maksimal dapat menyelenggarakan program 
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pendidikan keaksaraan dasar sebanyak 20 rombel atau 200 

peserta didik. Pada tahun 2017 dokumen proposal dan laporan 

melampirkan dari 5 PKBM yang diteliti memiliki 1 rombel yaitu 

mencapai 50 peserta, diperkuat melalui hasil wawancara dan 

didukung oleh data observasi bahwa 5 PKBM yang diteliti 

memiliki 50 data peserta yang mengikuti program pendidikan 

keaksaraan dasar pada tahun 2017 dan telah berjalan sesuai 

dengan ketetapan yang berlaku.  

Tabel 6.7 Hasil Dokumen Kuota Program 

Aspek Standar Sumber 

Dokumen 

Kode 

Standar 

Kesimpulan 

Kuota Desain program 

dinyatakan  

memenuhi 

standar jika 

mencantumkan 

peserta didik 

dalam rombongan 

belajar (rombel) 

berjumlah 10 

orang peserta 

didik, lembaga 

penyelenggara 

maksimal datap 

menyelenggarakan 

program 

pendidikan 

keaksaraan dasar 

sebanyak 20 

rombel atau 200 

peserta didik.  

Program 

Kerja Dinas 

Pendidikan 

Kabupaten 

Bogor 

Kt Dokumen 

program 

menuliskan kata 

kuota dan 

program 

memenuhi 

standar 

mencantumkan 

rombongan 

belajar yang 

berjumlah 

sesuai desain 

program. 

Rumusan kuota 

program  

memadai.  

Petunjuk 

Teknis 

Program 

pendidikan 

keaksaraan 

dasar 

Program kerja 

Penyelenggara 

program 

pendidikan 

keaksaraan 

dasar tahun 

2017 ( 5 

PKBM)  

Proposal 

program 

pendidikan 
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keaksaraan 

dasar tahun 

2017 

Laporan  

akhir program 

pendidikan 

keaksaraan 

dasar tahun 

2017 

 

6) Rekruitmen Pendidik dan tenaga kependidikan 

Berdasarkan panduan penyelenggaraan dan 

pembelajaran Pendidikan keaksaran dasar tahun 2016 diketahui 

bahwa penyelenggara berkewajiban untuk merekrut unsur yang 

kompeten dalam pengelolaan program pendidikan keaksaraan 

dasar, yang terdiri dari:  

1) Pendidik; yaitu orang yang memiliki tugas dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran 

keaksaraan dasar. Kriteria yang harus dimiliki oleh pendidik 

adalah:  

a) Minimal latar belakang pendidikan  SMA/sederajat; 

b) Berdomisili di sekitar lokasi pembelajaran; 

c) Berpengalaman dalam mendidik/melatih orang 

dewasa; 

d) Pernah mengikuti pelatihan/orientasi pendidik 

keaksaraan dasar. 
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2) Tenaga kependidikan; adalah pelaksana administrasi 

keaksaraan dasar yang minimal terdiri atas ketua dan 

sekretaris, serta disarankan melibatkan penilik dan/atau 

unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk 

melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengawasan. Tenaga 

kependidikan diprioritaskan memiliki kriteria: 

a) Memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA/ 

sederajat; 

b) Berdomisili di sekitar penyelenggaraan program; 

c) Berpengalaman dalam menyelenggarakan program 

pendidikan keaksaraan dasar; 

d) Pernah mengikuti pelatihan/orientasi yang berkaitan 

dengan program pendidikan keaksaraan dasar. 

Petunjuk teknis program pendidikan keaksaraan dasar tahun 

2017 menyatakan bahwa Pendidik/tutor pendidikan keaksaraan 

dasar adalah setiap orang yang bersedia dan berkomitmen mem 

bantu membelajarkan peserta didik. Tutor pendidikan keaksaraan 

dipersyaratkan (1) memiliki kompetensi keberaksaraan dan 

pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan dibelajar 

kan, (2) mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah 

pembelajaran orang dewasa, (3) pendidikan minimal SMA/ 

sederajat (khusus tutor sebaya cukup memiliki kemampuan baca 

tulis hitung dan bahasa Indonesia serta memiliki akses ke 

lingkungan komunitas sasaran), (4) bertempat tinggal di atau 

dekat dengan lokasi pembelajaran (Kemdikbud, 2017). 
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Menurut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014 tentang pedoman 

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bahwa kriteria 

dan peryaratan pendidikan dan tenaga kependidikan pada 

pendidikan keaksaraan dasar mengacu pada standar pendidik 

dan tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan dasar. 

Kriteria dan persyaratan dimaksud adalah: 

1. Kualifikasi pendidikan; kualifikasi pendidikan pendidik 

untuk pendidikan keaksaraan minimal SMA/sederajat. 

2. Kompetensi pendidik; kompetensi pendidik pada 

pendidikan keaksaraan dasar meliputi; kemampuan 

pendidik dalam membelajarkan peserta didik, kompetensi 

keberaksaraan, pengetahuan dasar tentang substansi yang 

akan dibelajarkan dan mampu mengelola pembelajaran 

sesuai kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa yang 

ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan dan/atau orientasi 

pendidikan keaksaraan dasar. Untuk meningkatkan 

kompetensi tersebut, pendidik harus mengikuti orientasi 

atau pelatihan tentang pendidikan keaksaraan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

maupun swadaya masyarakat mengacu kepada panduan 

yang disusun atau ditetapkan Direktorat yang menangani 

pendidikan keaksaraan dasar. 
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3. Berdomisili dekat dengan lokasi pembelajaran 

Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan, dan 

menilai pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dasar. Tenaga 

kependidikan pada pendidikan keaksaraan dasar bertanggung 

jawab dalam mendukung dan membantu kelancaran 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar serta 

melakukan pengawasan dan pengendalian program pendidikan 

keaksaraan dasar. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui 

bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan 

dasar telah dilakukan rekruitmen pendidik dan tenaga 

kependidikan. Rekruitmen dilakukan oleh lembaga yang 

menjalankan program. Rekruitmen dilakukan mengacu pada 

petunjuk teknis program keaksaraan dasar.  

Sebagai kelengkapan administrasi dan penguatan legalitas 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara 

berkewajiban menerbitkan surat keputusan (SK) yang disertai 

penjelasan tugas dan wewenang masing-masing unsur, serta 

keterangan masa berlakunya SK. Berdasarkan observasi dan 

studi dokumentasi di lapangan dari 5 PKBM yang telah diteliti 

sudah terlampir Surat Keterangan pengangkatan tutor 

keaksaraan dasar di PKBM masing-masing yang ditanda tangani 

oleh ketua penyelenggara. Hal yang sama juga terjadi untuk 

tenaga kependidikan. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masayarakat 

(PKBM) di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah 

melakukan perekrutan unsur yang kompeten dalam pengelolaan 

program pendidikan keaksaraan dasar dan proses perekrutan 

telah mengacu kepada Petunjuk teknis program pendidikan 

keaksaraan dasar serta mengacu kepada peraturan yang berlaku. 

 

Tabel 6.8 Hasil Dokumen Rekruitmen Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Rekruitmen 
Pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 

Desain 
program 
dinyatakan  
memenuhi 
standar jika 
mencantumkan 
(1)  
Kompetensi 
keberaksaraan 
dan 
pengetahuan 
dasar tentang 
substansi 
materi yang 
akan 
dibelajarkan,  
(2) mampu 
mengelola 
pembelajaran 
dengan kaidah-
kaidah 
pembelajaran 
orang dewasa, 
(3) pendidikan 
minimal 
SMA/sederajat 
(khusus tutor 
sebaya cukup 

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Rek Dokumen 
rekruitmen 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan  
memiliki syarat 
kompetensi 
keberaksaraan, 
mampu mengelola 
pembelajaran dan 
pendidikan sesuai 
dengan desain 
program yang 
distandarkan. 
Rekruitmen 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 
memadai.  

Petunjuk 
Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Proposal 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

Laporan  akhir 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 
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memiliki 
kemampuan 
baca tulis 
hitung dan 
bahasa 
Indonesia serta 
memiliki akses 
ke lingkungan 
komunitas 
sasaran), 
bertempat 
tinggal di atau 
dekat dengan 
lokasi 
pembelajaran.  

 
7) Orientasi atau pelatihan pendidik 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar berkewajiban 

melaksanakan orientasi/pelatihan pendidik yang ditandai 

dengan pemberian sertifikat. Pelatihan ini bertujuan untuk 

menumbuhkan atau meningkatkan Kompetensi pendidik, 

terutama berkenaan dengan (1) standar kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, kompetensi dasar dan silabus pendidikan 

keaksaraan dasar; (2) pembelajaran orang dewasa; (3) 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (4) 

strategi dan metode pembelajaran keaksaraan; (5) 

pengembangan media dan sumber belajar keaksaraan dasar; (6) 

penilaian pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar. 

Orietasi pendidikan keaksaraan dasar berupaya untuk 

meningkatkan kompetensi. Pendidik harus mengikuti orientasi 

atau pelatihan tentang pendidikan keaksaraan dasar yang telah 
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dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun 

swadaya masyarakat yang mengacu kepada panduan yang 

disusun atau ditetapkan oleh Direktorat yang menangani 

pendidikan keaksaraan dasar (Permendikbud, 2014). 

Terkait dengan penugasan tutor dalam kegiatan 

bimbingan teknis pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar 

pada tanggal 19-21 Juli 2017 telah dilaksanakan kegiatan 

bimbingan teknis pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran kegiatan  bimbingan teknis tersebut dilakukan 

bersama dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi 

Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor diketahui bahwa akan ada 

pelatihan lanjutan untuk pendidik/tutor. Pelatihan diberikan 

khusus untuk ketua lembaga. Setiap ketua lembaga yang 

mengikuti pelatihan diwajibkan meneruskan materi pelatihan 

kepara tutor di PKBM masing-masing. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan 

bahwa orientasi dan pelatihan untuk pendidik telah dilakukan. 

Pelatihan dan pendidikan telah mengacu kepada petunjuk teknis 

pendidikan keaksaraan dasar.  
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Tabel 6.9 Hasil Temuan Dokumen Orientasi Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Orientasi 
atau 
pelatihan 
Pendidik 

Desain program 
dinyatakan  
memenuhi standar 
jika Pendidik 
memperoleh 
sertifikat dan 
menjalankan 
orientasi pendidik 
serta meningkatkan 
kompetensi 
pendidik 

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Orie Dokumen 
program memiliki 
sertifikat dalam 
menjalankan 
orientasi pendidik 
yang dilakukan 
setiap tahunnya. 
Desain pada 
orientasi atau 
pelatihan pendidik 
memadai.  

Petunjuk Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Sertifikat 
peningkatan 
kompetensi 
pendidik 

8) Rekruitmen dan penilaian awal peserta didik 

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014 terkait pelaksanaan 

rekruitmen atau penerimaan peserta didik pendidikan 

keaksaraan dasar dilakukan dengan cara (1) mendata warga 

belajar sesuai kriteria tersebut dan (2) melakukan tes awal 

kemampuan keberaksaraan sesuai standar kompetensi lulusan 

keaksaraan dasar. Berdasarkan panduan penyelenggaraan dan 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar setiap unit PKBM 

melakukan hal-hal berikut: 

1. Rekruitmen peserta didik, penduduk buta aksara berusia 15 

tahun diprioritaskan berumur 15-59 tahun dengan kriteria: 
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a. Belum bisa membaca, menulis, dan berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia secara fungsional; 

b. Belum bisa melakukan keterampilan berhitung; 

c. Bersedia mengikuti pembelajaran sesuai kontrak/ 

kesepakatan belajar. 

2. Penilaian awal; bertujuan mengetahui kemampuan awal 

peserta didik membaca, menulis dan berhitung, serta 

berguna untuk mengetahui klasifikasi calon peserta didik, 

apakah: 

a. Buta aksara murni; tidak mampu sama sekali membaca 

dan menulis huruf, kata, kalimat dan lambang bila 

ngan; 

b. Buta aksara parsial; sudah tumbuh beberapa 

kemampuan beraksaraan namun masih memerlukan 

penguatan baik dalam kompetensi membaca menulis, 

maupun berhitung dengan mempergunakan bahasa 

Indonesia. 

Hasil rekruitmen dan penilaian awal peserta didik, wajib 

diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk 

kemudian ditebuskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan 

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.  

Berdasarkan hasil pengamatan setiap PKBM yang ada di 

Kabupaten Bogor telah melakukan perekrutan peserta didik. 

Penilaian awal dalam perekrutan melampirkan kualifikasi 

akademik yang tercantum pada Kartu Keluarga. Sedangkan 
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untuk perekrutan peserta didik, lembaga bekerja sama dengan 

ketua RT dan RW atau orang yang dituakan pada desa tersebut.  

Tabel 6.10 Hasil Dokumen Rekruitmen dan  

Penilaian Awal Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Rekruitmen 
dan 
penilaian 
awal 
peserta 
didik 

 Desain program 
dinyatakan  
memenuhi 
standar jika 
mencantumkan 
kriteria bagi 
peserta didik (1) 
belum bisa 
membaca, 
menulis dan 
berkomunikasi 
dalam bahasa 
Indonesia secara 
fungsional, (2) 
belum bias 
melakukan 
keterampilan 
berhitung, (3) 
bersedia 
mengikuti 
pembelajaran 
sesuai kontrak/ 
kesepakatan 
belajar. Serta 
penilaian awal 
mengklasifikasi 
calon peserta 
didik (1) buta 
aksara murni, (2) 
buta aksara 
parsial 

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Rek Wb Program 
memiliki standar 
yang jelas, 
namun pada 
temuan terdapat 
data pendukung 
dari kriteria 
tersebut, tidak 
terdapat  data 
sesuai kriteria, 
data 
dokumentasi  

Petunjuk 
Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Proposal 
Program 
pendidikan  
keaksaraan 
dasar tahun 
2017  

Laporan 
pelaksanaan 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

Kartu keluarga 
dan KTP 
warga belajar 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

 

9) Penyusunan program kerja 

Program kerja adalah bagian penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten 
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Bogor. Penyelenggara bekerja sama dengan pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam menyusun program kerja pendidikan 

keaksaraan. Komponen program kerja terdiri dari: 

1. Waktu belajar; waktu belajar pendidikan keaksaraan 

dilaksanakan sesuai kebutuhan dan karakteristik belajar 

peserta didik. Sebagai acuan penyusunan program belajar, 

proses pembelajaran dilaksanakan dalam rentang waktu 3 

(tiga) sampai 6 (enam) bulan dengan alokasi waktu belajar 

minimal 114 jam @60 menit. Masing-masing kegiatan 

terdiri atas belajar membaca dan menulis kurang lebih 80 

jam dan belajar berhitung kurang lebih 34 jam; 

2. Jadwal belajar; disepakati bersama peserta didik dengan 

mempertimbangkan kesiapan belajar dan waktu luang 

peserta didik; 

3. Kontrak dan aturan belajar; berisi kesepakatan dan 

komitmen untuk terlibat aktif, dan aturan-aturan yang 

harus ditaati selama proses pembelajaran keaksaraan dasar; 

4. Jumlah rombongan belajar; ditetapkan sesuai dengan situasi 

dan kondisi dengan memperhatikan rasio untuk jumlah 

pendidik dan jumlah peserta didik keaksaraan dasar 

maksimal 1:10; 

5. Kalender pendidikan; memuat penjelasan waktu tentang 

rincian waktu, kegiatan pembelajaran, mingguan efektif 

belajar, waktu belajar efektif dan hari libur; 
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Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa 

pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2017 

telah memiliki program kerja. Program kerja terdiri dari waktu 

belajar, jadwal belajar, kontrak dan aturan belajar serta 

rombongan belajar. Pada proses pembelajaran kesepakatan 

waktu belajar; pendidikan keaksaraan dasar telah dilaksanakan 

sesuai kebutuhan. proses pembelajaran dilaksanakan dalam 

rentang waktu 6 (enam) bulan dengan alokasi waktu belajar 

minimal 114 jam @60 menit, terdiri atas belajar membaca dan 

menulis kurang lebih 80 jam dan belajar berhitung kurang lebih 

34 jam. Pelaksanaan jadwal belajar disepakati bersama peserta 

didik dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, meskipun 

tidak menutup kemungkinan ada beberapa warga yang ijin tidak 

dapat mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai alasan. 

Kontrak dan aturan belajar telah tersedia, kotrak dan aturan 

belajar ini berisi kesepakatan dan komitmen yang harus ditaati 

selama proses pembelajaran keaksaraan dasar. Selain 

komponen-komponen tersebut disepakati pula jumlah peserta 

setiap rombongan belajar yaitu maksimal 1:10.  
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Tabel 6.11 Hasil Dokumen Penyusunan Program Kerja 
Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Penyusunan 
program 
kerja 

Desain program 
dinyatakan  
memenuhi 
standar jika 
mencantumkan  
(1) waktu belajar, 
(2) jadwal belajar, 
(3) kontrak dan 
aturan belajar, (4) 
jumlah 
rombongan dan 
(5) kalender 
pendidikan. 

Program 
Kerja Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

PPK Program 
memenuhi 
standar pada 
aspek 
penyusunan 
program kerja, 
tercantumkan 
standar dan 
memenuhi 
kriteria.  

Petunjuk 
Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Proposal 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

Laporan  
akhir 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

 

10) Penyiapan sarana dan prasarana pembelajaran  

Sarana dan prasarana pembelajaran adalah bagian penting 

dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar. Berdasarkan 

permendikbud Nomor 86 tahun 2014 setiap penyelenggara 
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pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dasar dapat 

memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungan sekitar untuk 

menunjang proses pembelajaran. Proses belajar mengajar dapat 

dilaksanakan di gedung-gedung sekolah, balai desa, tempat 

ibadah, rumah penduduk atau fasilitas lain yang layak dan 

memenuhi syarat untuk kegaiatan pembelajaran. Secara khusus 

penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar wajib 

memenuhi persyaratan teknis baik segi jumlah maupun kualitas 

seperti: 

1. Sarana dan prasarana pembelajaran 

a) Tempat pembelajaran 

b) Alat tulis 

2. Modul atau bahan ajar lain 

3. Sarana administrasi pembelajaran 

a) Buku Induk peserta didik 

b)  Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil 

belajar peserta didik 

4. Sarana administrasi keuangan 

a) Buku kas umum 

5. Sarana administrasi umum 

a) Buku tamu 

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal 

menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan 
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kejiwaan peserta didik, sehingga proses pembelajaran terbantu 

atas kelengkapan sarana dan prasarana.  

Berdasarkan laporan kegiatan dan pengamatan peneliti 

diketahui bahwa dari 5 sekretariat PKBM yang menjadi objek 

penelitian secara umum telah memiliki sarana dan prasarana 

yang sesuai dengan  petunjuk teknis pendidikan keaksaraan 

dasar.   

Tabel 6.12 Hasil Dokumen Sarana Prasarana Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 

Desain program 
dinyatakan  
memenuhi 
standar jika 
terdapat Sarana 
dan prasarana 
yang harus 
dimiliki 
sekurang-
kurangnya 
memenuhi 
persyaratan 
teknis baik dari 
segi jumlah 
maupun 
kualitasnya, 
antara lain: (1) 
perabotan 
belajar; papan 
tulis, 
spidol/kapur, 
tempat duduk, 
meja belajar, 
lemari/rak, (2) 
peralatan 
pembelajaran; 
buku tulis, ATK, 
buku laporan 
hasil belajar, 
buku induk 
peserta didik, 
kalender 

Program 
Kerja Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

SarPras Pada Aspek 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana telah  
jelas 
disebutkan, 
sehingga aspek 
sarana 
prasarana 
memenuhi 
kriteria.  

Petunjuk 
Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Proposal 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

Laporan  akhi 
r program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 
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pendidikan, 
jadwal belajar, 
silabus, RP, buku 
tamu, dll, (3) 
media 
pembelajaran; 
bahan ajar, 
modul 
pembelajaran, 
poster, media 
ajar cetak/audio 
visual, (4) 
sumber belajar; 
media cetak, 
kejadian/fakta, 
pengalaman 
belajar, dll. 

 

11) Pembelajaran 

Pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar merupakan 

uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai 

SKL, standar isi dan standar penilaian pendidikan keaksaraan 

dasar. Proses pembelajaran keaksaraan dasar dilaksanakan 

dengan pendekatan tematik, terpadu, dan fungsional, yaitu 

proses pembelajaran yang berintegrasi dengan permasalahan 

kehidupan sehari-hari bagi peserta didik, meliputu agama, sosial, 

budaya, ekonomi, kesehatan, keterampilan, dan lingkungan.  

Proses pembelajaran keaksaraan dasar dapat 

menggunakan metode pembelajaran secara paedagogis 

(pembelajaran untuk anak) , andragogis (pembelajaran orang 

dewasa) atau haetagogis (pembelajaran secara mandiri), secara 

proporsional dan mengedepankan tumbuhnya motivasi dan 

keinginan belajar peserta didik.  
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Mengenai kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan 

kompetensi dasar yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 

86 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pedoman penyelenggaraan 

Pendidikan keaksaraan dasar, mengenai pembelajaran 

pendidikan keaksaraan dasar mengacu kepada standar 

kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar 

pendidikan keaksaraan dasar. Selanjutnya dalam pelaksanaan 

pendidikan keaksaraan dasar memiliki pembelajaran minimal 

114 jam @60 menit yang berdasarkan pada 3 dimensi yaitu 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi 

dimensi sikap adalah setiap lulusan diharapkan memiliki 

perilaku dan etika yang mencerminkan sikap orang beriman dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan 

keluarga, masyarakat, dan alam dalam kehidupan sehari-hari. 

Standar kompetensi dimensi pengetahuan yaitu menguasai 

pengetahuan faktual tentang cara berkomunikasi melalui bahasa 

Indonesia dan berhitung untuk melakukan aktivitas sehari-hari 

dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Sedangkan 

dimensi keterampilan yaitu mampu menggunakan bahasa 

Indonesia dan keterampilan berhitung untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan 

bermasyarakat.  

Secara khusus pendidikan keaksaraan dasar yang ada di 

Kabupaten Bogor memiliki kompetensi lokal yaitu dengan 

adanya pendidikan keaksaraan dasar, lulusan diharapkan (1) 
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menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing sehingga dapat berprilaku dan memiliki etika 

sebagai warga masyarakat yang baik; (2) menguasai pengetahuan 

faktual tentang cara mendengar, membaca, menulis dan 

berbicara dalam bahasa Indonesaia, serta berhitung untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari; (3) mampu membaca, 

menulis, berbicara dan berhitung untuk mendukung aktivitas 

dilingkungan keluarga dan masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari.  

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa peserta telah 

memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilannya yaitu warga 

belajar memulai pembelajaran dengan membaca doa bersama 

dan memiliki salam semangat dalam menghidupkan suasana 

pembelajaran serta dapat berinteraksi satu dengan lainnya 

dengan menggunakan bahasa Indonesia dan disertakan dengan 

bahasa daerahnya serta dapat berhitung dan menyebutkan 

angka/bilangan dengan penyebutan yang cukup baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tutor dan tenaga 

administrator diketahui bahwa lulusan program pendidikan 

keaksaraan dasar dapat mengacu kepada petunjuk teknis 

program pendidikan keaksaraan dasar yang mengedapankan 

kepada sikap, pengetahuan, namun pada keterampilan belum 

sepenuhnya mengacu kepada permendikbud yang ada. 
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Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi 

dasar program pendidikan keaksaraan dasar telah mengikuti 

petunjuk teknis program pendidikan keaksaraan dasar serta 

panduan penyelenggaraan dan pembelajaran yang berpedoman 

pada Permendikbud sesuai dengan kriteria yang ada. 

Pembelajaran keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor memiliki 

standar kompetensi yang telah dibuat sesuai dengan 

kemampuan warga belajarnya, pada proses pembelajaran 

terlampir RPP yang telah dikembangkan berdasarkan silabus 

yang berlaku.  

Tabel 6.13 Hasil  Dokumen Pembelajaran Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Pembelajaran  Desain program 
dinyatakan 
memenuhi 
standar jika 
terdapat (1) 
Standar 
Kompetensi 
lulusan yang 
telah dibuat 
sesuai dengan 
kemampuan 
warga belajar, (2) 
Perencanaan 
proses 
pembelajaran, (3) 
Pelaksanaan 
proses 
pembelajaran, (4) 
Penilaian.  

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Pbljr Pada Aspek 
pembelajaran  
telah  jelas 
disebutkan 
standar yang 
mendukung 
pembelajaran  
sehingga aspek 
pembelajaran 
memenuhi 
kriteria.  

Petunjuk 
Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Program kerja 
5 lembaga 
penyelenggara 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 2017 

Laporan  akhir 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 
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12) Pembiayaan 

Sistem dan mekanisme pembiayaan pendidikan 

keaksaraan dasar didasarkan harus dilaksanakan pada standar 

pembiayaan dan petunjuk teknis pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang dikeluarkan 

oleh direktorat yang menangani pendidikan keaksaraan. Sumber 

pembiayaan pendidikan keaksaraan dasar berasal dari 

pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait 

diketahui bahwa dana bantuan operasional program pendidikan 

keaksaraan dasar telah dijalankan sesuai dengan alokasi 

anggaran dana Kabupaten Bogor dan di bantu oleh APBD 

Kabupaten Bogor, tidak ditemukan bantuan swadaya 

masyarakat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

Terkait dengan laporan pelaksanaan program pendidikan 

keaksaraan dasar, diketahui bahwa PKBM yang telah diteliti, 

memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai dana yang 

telah digunakan, laporan tersebut telah mengacu pada petunjuk 

teknis program pendidikan keaksaraan dasar.  
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Tabel 6.14 Hasil Dokumen Pembiayaan Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Pembiayaan  Desain program 
dinyatakan  
memenuhi standar 
jika terdapat 
komponen yang 
dibiayai (1) 
identifikasi data 
calon peserta didik 
dengan perincian 
data penduduk 
buta aksara di desa 
berdasarkan nama, 
jenis kelamin, 
umur, NIK, alamat 
dan pekerjaan, 
proporsi biaya 
maxs. 2.22% (Rp. 
100.000,-), (2) alat 
tulis pembelajaran 
untuk 10 orang 
peserta didik 
dengan perincian 
pensil, pulpen, 
penghapus, buku 
tulis, papan tulis, 
spidol, kapur,dll 
dengan proporsi 
biaya maxs. 6.22% 
(Rp. 280.000,-), (3) 
Bantuan motivasi 
peserta didik untuk 
10 orang dengan 
perincian bantuan 
stimulasi untuk 
meningkatkan 
motivasi 
pembelajaran bagi 
peserta didik 
dengan proporsi 
biaya min.11,11 
(Rp.500.000,-), (4)  
pembelajaran 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
untuk 10 orang 
peserta didik 

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Cost Pendanaan 
program 
memadai.  

Petunjuk 
Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Proposal 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

Laporan  akhir 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 
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Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

dengan perincian 
penyusunan dan 
atau pembelian 
bahan ajar dan 
atau bahan praktek 
dengan proporsi 
biaya maxs. 
13.34% 
(Rp.600.000,-), 
(5)penyelenggaraan 
penilaian 
pembelajaran 
untuk 10 orang 
peserta didik 
dengan perincian 
penggandaan soall, 
penyelenggaraan 
penilaian, 
pengolahan hasil 
penilaian, dan 
penulisan SUKMA 
denga  proporsi 
biaya min. 2.22% 
(Rp. 100.000,-), 
(6)transportasi 1 
orang tutor untuk 
10 orang peserta 
didik dengan 
perincian 
transportasi tutor 
selama kegiatan 
dengan proporsi 
biaya maxs. 
44,44% 
(Rp.2.000.000,-), 
(7) Pengelola 
kegiatan dengan 
perincian 
transportasi 
penyelenggara 
monitoring 
kegiatan, 
dokumentasi dan 
pelaporan dengan 
proporsi biaya 
maxs. 20,45% (Rp. 
920.000,-) Adapun 
jumlah 1 rombel 
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Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

untuk 10 peserta 
didik mendapatkan 
Rp. 4.500.000 atau 
450.000/peserta 
didik  

 

13) Monitoring, evaluasi dan pengawasan  

Monitoring, evaluasi dan pengawasan program 

pendidikan keaksaraan dasar merupakan kegiatan rutin dan 

berkala guna untuk menggali informasi berkenaan dengan 

teknis dan dinamika penyelenggara program pendidikan keaksa 

raan dasar yang fungsinya untuk mengetahui apakah program 

berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu berfungsi juga untuk 

memperoleh catatan tentang permasalahan dan saran untuk 

perbaikan program, supaya jalannya program tidak terganggu, 

pelaksanaan utama dari kegiatan monitoring, evaluasi dan 

pengawasan. 

Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan 

program pendidikan keakasraan dasar di Kabupaten Bogor 

dilaksanakan oleh unsur peniliki dan/atau unsur Dinas 

Pendidikan Kabupaten serta penyelenggara dan pendidik 

program pendidikan keaksaraan dasar. Hasil monitoring, 

evaluasi dan peng wasan di tuangkan kedalam instrumen serta 

dianalisis hasilnya dalam menilai secara sistematik dan objektif 

untuk menghasilkan informasi mengenai relevansi dan 

pencapaian tujuan dari program pendidikan keaksaraan dasar 
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yang dilaksanakan secara berkala oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.  

Tabel 6.15 Hasil Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 
Pengawasan Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Monitoring, 
evaluasi 
dan 
pengawasan 

Desain program 
dinyatakan  
memenuhi 
standar jika 
terdapat kegiatan 
monitoring, 
evaluasi dan 
pengawasan serta 
adanya tim 
pelaksana 
monitoring, 
evaluasi dan 
pengawasan 

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Monev Pada aspek 
monitoring, 
evaluasi dan 
pengawasan, 
telah  jelas 
disebutkan 
kegiatannya , 
sehingga aspek 
monitoring, 
evaluasi dan 
pengawasan 
memenuhi 
kriteria.  

Petunjuk 
Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Buku Tamu/ 
Dinas 
Laporan 
Evalusi 
lembaga 
penyelenggara 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
2017 

Laporan  akhir 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

 
14) Interim Produk (Hasil sementara) 

Interim produk adalah tahapan kegiatan dimana pengelola 

program pendidikan keaksaraan dasar mendapatkan hasil 

sementara dari tujuann yang digulirkan program pendidikan 

keaksaraa dasar. Interim produk terdapat pada tahap proses, 
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dengan aspek luaran nilai pada sikap, pengetahuan dan 

keterampilan.  

Hasil sementara yang dimiliki oleh warga belajar pada 

program pendidikan keaksaraan dasar lebih terlihat dalam 

bentuk sikap warga belajar dalam beribadah, berkata dan 

berprilaku sehingga ada motivasi untuk memperbaiki bersama-

sama seperti mengingatkan waktu berakhir pembelajaran karena 

menjelang sholat zuhur atau magrib. Hasil yang peneliti amati 

terdapat dimensi pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik 

setelah 3 bulan mengikuti kegiatan ini, peserta didik mampu 

menulis identitas diri seperti nama lengkap dan alamat rumah. 

Tabel 6.16 Hasil Dokumen Interm Produk Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Interm 
Produk 
(hasil 
sementara) 

Desain program 
dinyatakan 
memenuhi standar 
jika terdapat data 
pencapaian peserta 
didik sebelum dan 
terlaksananya 
proses 
pembelajaran 
program  
pendidikan 
keaksaraan dasar. 

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Cp  Pada Aspek hasil 
sementara  telah  
jelas disebutkan, 
sehingga aspek 
hasil sementara  
memenuhi 
kriteria.  Petunjuk 

Teknis 
Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

Proposal 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

Laporan  akhir 
program 
pendidikan 
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keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

 
15) Terminal produk program 

Terminal produk adalah tahap terakhir dalam 

menentukan tujun program pendidikan keaksaraan dasar. Aspek 

terminal dari produk ini adalah (1)  peserta didik tumbuh 

kompetensi keaksaraan, tumbuhnya motivasi untuk 

memanfaatkan hasil belajar, (2) peserta didik yang dinyatakan 

lulus memperoleh SUKMA dan  termotivasi mengikuti program 

keaksaraan lanjutan, (3) mempunyai kesiapan mengikuti 

Program Paket A, (4) berkontribusi terhadap penurunan jumlah 

buta aksara dan peningkatan kualitas hidup lulusan pendidikan 

keaksaraan dasar, (5) terciptanya program pendidikan 

keaksaraan dasar yang berkontribusi terhadap pelaksanaan 

program Wajar Dikdas 9 tahun, (6) peserta didik memiliki sikap, 

pengembangan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan 

membaca, menulis, berhitung, serta berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia.   

Tabel 6.17 Hasil Dokumen Terminal Produk Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Terminal 
produk 
program 

Desain program 
dinyatakan 
memenuhi standar 
jika terdapat 
lulusan yang 
memenuhi standar 
kompetensi lulusan 

Program Kerja 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Bogor 

Term Pada Aspek 
terminal produk 
program telah  
jelas disebutkan, 
sehingga terminal 
program  
memenuhi Petunjuk 
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program. Teknis Program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar 

kriteria,  pada 
terminal produk 
menjelaskan 
keterkaitan 
program 
keaksaraan 
lanjutan sangat 
diharapkan oleh 
peserta untuk di 
realisasikan 
kembali setelah 
program 
keaksaraan dasar, 
selanjutnya 
mengenai 
kesiapan untuk 
melanjutkan ke 
paket A, berharap 
program paket A 
dapat 
memberikan 
kesempatan 
layaknya program 
pendidikan 
keaksaraan dasar 
yang tidak di 
punggut biaya.  

Proposal 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

Laporan  akhir 
program 
pendidikan 
keaksaraan 
dasar tahun 
2017 

 

1. Instalasi Program Pendidikan Keaksaraan Dasar di 
kabupaten Bogor 
 

Hasil evaluasi dari tahap instalasi program pendidikan 

keaksaraan dasar terdiri dari rekruitmen pendidik/tutor dan 

tenaga kependidikan, orientasi pendidik dan tenaga 

kependidikan, rekruitmen dan penilaian awal peserta didik, 

penyusunan program kerja, penyiapan sarana dan prasarana 

program pendidikan keaksaraan dasar. 
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B. Rekruitmen pendidik/tutor dan tenaga kependidikan 

Berdasarkan panduan penyelenggaraan dan 

pembelajaran pendidikan keaksaran dasar tahun 2016 diketahui 

bahwa penyelenggara berkewajiban untuk merekrut unsur yang 

kompeten dalam pengelolaan program pendidikan keaksaraan 

dasar, yang terdiri dari:  

1) Pendidik; yaitu orang yang memiliki tugas dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran 

keaksaraan dasar. Kriteria yang harus dimiliki oleh pendidik 

adalah:  

a) Minimal latar belakang pendidikan SMA/sederajat; 

b) Berdomisili di sekitar lokasi pembelajaran; 

c) Berpengalaman dalam mendidik/melatih orang 

dewasa; 

d) Pernah mengikuti pelatihan/orientasi pendidik 

keaksaraan dasar. 

2) Tenaga kependidikan; adalah pelaksana administrasi 

keaksaraan dasar yang minimal terdiri atas ketua dan 

sekretaris, serta disarankan melibatkan penilik dan/atau 

unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk 

melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengawasan. Tenaga 

kependidikan diprioritaskan memiliki kriteria: 

a) Memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA/ 

sederajat; 

b) Berdomisili di sekitar penyelenggaraan program; 
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c) Berpengalaman dalam menyelenggarakan program 

pendidikan keaksaraan dasar; 

d) Pernah mengikuti pelatihan/orientasi yang berkaitan 

dengan program pendidikan keaksaraan dasar. 

Petunjuk teknis program pendidikan keaksaraan dasar tahun 

2017 menyatakan bahwa Pendidik/tutor pendidikan keaksaraan 

dasar adalah setiap orang yang bersedia dan berkomitmen 

membantu membelajarkan peserta didik. Tutor pendidikan 

keaksaraan dipersyaratkan (1) memiliki kompetensi keberaksaraan 

dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan 

dibelajarkan, (2) mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-

kaidah pembelajaran orang dewasa, (3) pendidikan minimal 

SMA/sederajat (khusus tutor sebaya cukup memiliki kemampuan 

baca tulis hitung dan bahasa Indonesia serta memiliki akses 

kelingkungan komunitas sasaran), (4) bertempat tinggal di atau 

dekat dengan lokasi pembelajaran (Kemdikbud, 2017). 

Menurut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014 tentang pedoman 

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bahwa kriteria 

dan peryaratan pendidikan dan tenaga kependidikan pada 

pendidikan keaksaraan dasar mengacu pada standar pendidik 

dan tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan dasar. 

Kriteria dan persyaratan dimaksud adalah: 

1. Kualifikasi pendidikan; kualifikasi pendidikan pendidik 

untuk pendidikan keaksaraan minimal SMA/sederajat. 
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2. Kompetensi pendidik; kompetensi pendidik pada 

pendidikan keaksaraan dasar meliputi; kemampuan 

pendidik dalam membelajarkan peserta didik, kompetensi 

keberaksaraan, pengetahuan dasar tentang substansi yang 

akan dibelajarkan dan mampu mengelola pembelajaran 

sesuai kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa yang 

ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan dan/atau orientasi 

pendidikan keaksaraan dasar. Untuk meningkatkan 

kompetensi tersebut, pendidik harus mengikuti orientasi 

atau pelatihan tentang pendidikan keaksaraan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

maupun swadaya masyarakat mengacu kepada panduan 

yang disusun atau ditetapkan Direktorat yang menangani 

pendidikan keaksaraan dasar. 

3. Berdomisili dekat dengan lokasi pembelajaran 

Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan, dan 

menilai pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dasar. 

Tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan dasar 

bertanggung jawab dalam mendukung dan membantu 

kelancaran pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

keaksaraan dasar serta melakukan pengawasan dan 

pengendalian program pendidikan keaksaraan dasar. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui 

bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan 

dasar telah dilakukan rekruitmen pendidik dan tenaga 

kependidikan. Rekruitmen dilakukan oleh lembaga yang 

menjalankan program. Rekruitmen dilakukan mengacu pada 

petunjuk teknis program keaksaraan dasar.  

Sebagai kelengkapan administrasi dan penguatan legalitas 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara 

berkewajiban menerbitkan surat keputusan (SK) yang disertai 

penjelasan tugas dan wewenang masing-masing unsur, serta 

keterangan masa berlakunya SK. Berdasarkan observasi dan 

studi dokumentasi di lapangan dari 5 PKBM yang telah diteliti 

sudah terlampir surat keterangan pengangkatan tutor 

keaksaraan dasar di PKBM masing-masing yang ditanda tangani 

oleh ketua penyelenggara. Hal yang sama juga terjadi untuk 

tenaga kependidikan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masayarakat 

(PKBM) di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah 

melakukan perekrutan unsur yang kompeten dalam pengelolaan 

program pendidikan keaksaraan dasar dan proses perekrutan 

telah mengacu kepada petunjuk teknis program pendidikan 

keaksaraan dasar serta mengacu kepada peraturan yang berlaku. 
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Tabel 6.18  Kondisi objyektif Rekruitmen Pendidik 
Program Pendidikan Keaksaraan Dasar. 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Terpenuhi Tidak 
Terpenuhi 

1 PKBM A (1) memiliki kompetensi 
keberaksaraan dan 
pengetahuan dasar 
tentang substansi materi 
yang akan dibelajarkan, 
 (2) mampu mengelola 
pembelajaran dengan 
kaidah-kaidah 
pembelajaran orang 
dewasa,  
(3) pendidikan minimal 
SMA/sederajat (khusus 
tutor sebaya cukup 
memiliki kemampuan 
baca tulis hitung dan 
bahasa Indonesia serta 
memiliki akses ke 
lingkungan komunitas 
sasaran),  
(4) bertempat tinggal di 
atau dekat dengan lokasi 
pembelajaran 

√ 
 

 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

2 PKBM B (1) memiliki kompetensi 
keberaksaraan dan 
pengetahuan dasar 
tentang substansi materi 
yang akan dibelajarkan, 
 (2) mampu mengelola 
pembelajaran dengan 
kaidah-kaidah 
pembelajaran orang 
dewasa,  
(3) pendidikan minimal 
SMA/sederajat (khusus 
tutor sebaya cukup 
memiliki kemampuan 
baca tulis hitung dan 
bahasa Indonesia serta 
memiliki akses ke 
lingkungan komunitas 
sasaran),  
(4) bertempat tinggal di 
atau dekat dengan lokasi 

√ 
 

 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |199 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Terpenuhi Tidak 
Terpenuhi 

pembelajaran 

3 PKBM C (1) memiliki kompetensi 
keberaksaraan dan 
pengetahuan dasar 
tentang substansi materi 
yang akan dibelajarkan, 
 (2) mampu mengelola 
pembelajaran dengan 
kaidah-kaidah 
pembelajaran orang 
dewasa,  
(3) pendidikan minimal 
SMA/sederajat (khusus 
tutor sebaya cukup 
memiliki kemampuan 
baca tulis hitung dan 
bahasa Indonesia serta 
memiliki akses ke 
lingkungan komunitas 
sasaran),  
(4) bertempat tinggal di 
atau dekat dengan lokasi 
pembelajaran 

√ 
 

 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

4 PKBM D (1) memiliki kompetensi 
keberaksaraan dan 
pengetahuan dasar 
tentang substansi materi 
yang akan dibelajarkan, 
 (2) mampu mengelola 
pembelajaran dengan 
kaidah-kaidah 
pembelajaran orang 
dewasa,  
(3) pendidikan minimal 
SMA/sederajat (khusus 
tutor sebaya cukup 
memiliki kemampuan 
baca tulis hitung dan 
bahasa Indonesia serta 
memiliki akses ke 
lingkungan komunitas 
sasaran),  
(4) bertempat tinggal di 
atau dekat dengan lokasi 

√ 
 

 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Terpenuhi Tidak 
Terpenuhi 

pembelajaran 

5 PKBM E (1) memiliki kompetensi 
keberaksaraan dan 
pengetahuan dasar 
tentang substansi materi 
yang akan dibelajarkan, 
 (2) mampu mengelola 
pembelajaran dengan 
kaidah-kaidah 
pembelajaran orang 
dewasa,  
(3) pendidikan minimal 
SMA/sederajat (khusus 
tutor sebaya cukup 
memiliki kemampuan 
baca tulis hitung dan 
bahasa Indonesia serta 
memiliki akses ke 
lingkungan komunitas 
sasaran),  
(4) bertempat tinggal di 
atau dekat dengan lokasi 
pembelajaran 

√ 
 

 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

 
16) Orientasi atau pelatihan pendidik 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar berkewajiban 

melaksanakan orientasi/pelatihan pendidik yang ditandai 

dengan pemberian sertifikat. Pelatihan ini bertujuan untuk 

menumbuhkan atau meningkatkan Kompetensi pendidik, 

terutama berkenaan dengan (1) standar Kompetensi lulusan, 

Kompetensi inti, Kompetensi dasar dan silabus pendidikan 

keaksaraan dasar; (2) pembelajaran orang dewasa; (3) 
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penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (4) 

strategi dan metode pembelajaran keaksaraan; (5) 

pengembangan media dan sumber belajar keaksaraan dasar; (6) 

penilaian pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar. 

Orietasi pendidikan keaksaraan dasar berupaya untuk 

meningkatkan kompetensi. Pendidik harus mengikuti orientasi 

atau pelatihan tentang pendidikan keaksaraan dasar yang telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun 

swadaya masyarakat yang mengacu kepada panduan yang 

disusun atau ditetapkan oleh Direktorat yang menangani 

pendidikan keaksaraan dasar (Permendikbud, 2014). 

Terkait dengan penugasan tutor dalam kegiatan 

bimbingan teknis pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar 

pada tanggal 19-21 Juli 2017 telah dilaksanakan kegiatan 

bimbingan teknis pembelajaran, namun jika dilihat dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kegiatan  bimbingan 

teknis tersebut dilakukan setelah proses kegiatan belajar-

mengajar belajar berjalan lebih dari dua bulan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi 

Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor diketahui bahwa akan ada 

pelatihan lanjutan untuk pendidik/tutor. Pelatihan diberikan 

khusus untuk ketua lembaga. Setiap ketua lembaga yang 

mengikuti pelatihan diwajibkan meneruskan materi pelatihan ke 

para tutor di PKBM masing-masing. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan 

bahwa orientasi dan pelatihan untuk pendidik telah dilakukan.  

Tabel 6.19 Kondisi objyektif Orientasi Pendidik Program 
Pendidikan Keaksraraan dasar. 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Mengikuti Tidak 
Mengikuti 

1 PKBM A Pelaksanaan orientasi 
pendidik 

√  

2 PKBM B Pelaksanaan orientasi 
pendidik 

√  

3 PKBM C Pelaksanaan orientasi 
pendidik 

√  

4 PKBM D Pelaksanaan orientasi 
pendidik 

√  

5 PKBM E Pelaksanaan orientasi 
pendidik 

√  

 

2. Rekruitmen dan penilaian awal peserta didik 

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2014 terkait pelaksanaan 

rekruitmen atau penerimaan peserta didik pendidikan 

keaksaraan dasar dilakukan dengan cara (1) mendata warga 

belajar sesuai kriteria tersebut dan (2) melakukan tes awal 

kemampuan keberaksaraan sesuai standar kompetensi lulusan 

keaksaraan dasar. Berdasarkan panduan penyelenggaraan dan 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar setiap unit PKBM 

melakukan hal-hal berikut: 

1. Rekruitmen peserta didik, penduduk buta aksara berusia 15 

tahun diprioritaskan berumur 15-59 tahun dengan kriteria: 
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a. Belum bisa membaca, menulis, dan berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia secara fungsional; 

b. Belum bisa melakukan keterampilan berhitung; 

c. Bersedia mengikuti pembelajaran sesuai kontrak/ 

kesepakatan belajar. 

2. Penilaian awal; bertujuan mengetahui kemampuan awal 

peserta didik membaca, menulis dan berhitung, serta 

berguna untuk mengetahui klasifikasi calon peserta didik, 

apakah: 

a. Buta aksara murni; tidak mampu sama sekali membaca 

dan menulis huruf, kata, kalimat dan lambang bilangan; 

b. Buta aksara parsial; sudah tumbuh beberapa 

kemampuan beraksaraan namun masih memerlukan 

penguatan baik dalam Kompetensi membaca menulis, 

maupun berhitung dengan mempergunakan bahasa 

Indonesia. 

Hasil rekruitmen dan penilaian awal peserta didik, wajib 

diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk 

kemudian ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan 

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.  

Berdasarkan hasil pengamatan setiap PKBM yang ada di 

Kabupaten Bogor telah melakukan perekrutan peserta didik. 

Penilaian awal dalam prekrutan melalui pendataan pada 

kualifikasi akademik yang tercantum pada Kartu Keluarga. 
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Sedangkan untuk perekrutan peserta didik, lembaga bekerja 

sama dengan ketua RT dan RW atau orang yang dituakan.  

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan observasi bahwa 

rekruitmen peserta didik sudah dilakukan sesuai dengan 

petunjuk teknis program keaksaraan dasar. Hal ini menunjukkan 

bahwa penilaian awal peserta telah dilakukan.  

Tabel 6.20 Kondisi objyektif Rekruitmen dan Penilaian Awal 
Peserta Didik Program Pendidikan Keaksraraan dasar 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Terpenuhi Tidak 
Terpenuhi 

1 PKBM A (1)   mendata warga 
belajar  
(2) melakukan tes awal 
kemampuan 
keberaksaraan sesuai 
standar kompetensi 
lulusan keaksaraan 
dasar. 

√  
 

2 PKBM B (1)   mendata warga 
belajar  
(2) melakukan tes awal 
kemampuan 
keberaksaraan sesuai 
standar kompetensi 
lulusan keaksaraan 
dasar. 

√  
 

3 PKBM C (1)   mendata warga 
belajar  
(2) melakukan tes awal 
kemampuan 
keberaksaraan sesuai 
standar kompetensi 
lulusan keaksaraan 
dasar. 

√  
 

4 PKBM D (1)   mendata warga 
belajar  
(2) melakukan tes awal 

√  
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kemampuan 
keberaksaraan sesuai 
standar kompetensi 
lulusan keaksaraan 
dasar. 

5 PKBM E (1)   mendata warga 
belajar  
(2) melakukan tes awal 
kemampuan 
keberaksaraan sesuai 
standar kompetensi 
lulusan keaksaraan 
dasar. 

√  
 

 
 
3. Penyusunan program kerja 

Program kerja adalah bagian penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten 

Bogor. Penyelenggara bekerja sama dengan pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam menyusun program kerja pendidikan 

keaksaraan. Komponen program kerja terdiri dari: 

a. Waktu belajar; waktu belajar pendidikan keaksaraan 

dilaksanakan sesuai kebutuhan dan karakteristik belajar 

peserta didik. Sebagai acuan penyusunan program belajar, 

proses pembelajaran dilaksanakan dalam rentang waktu 3 

(tiga) sampai 6 (enam) bulan dengan alokasi waktu belajar 

minimal 114 jam @60 menit. Masing-masing kegiatan 

terdiri atas belajar membaca dan menulis kurang lebih 80 

jam dan belajar berhitung kurang lebih 34 jam; 



206 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

b. Jadwal belajar; disepakati bersama peserta didik dengan 

mempertimbangkan kesiapan belajar dan waktu luang 

peserta didik; 

c. Kontrak dan aturan belajar; berisi kesepakatan dan 

komitmenn untuk terlibat aktif, dan aturan-aturan yang 

harus ditaati selama proses pembelajaran keaksaraan dasar; 

d. Jumlah rombongan belajar; ditetapkan sesuai dengan situasi 

dan kondisi dengan memperhatikan rasio untuk jumlah 

pendidik dan jumlah peserta didik keaksaraan dasar 

maksimal 1:10; 

e. Kalender pendidikan; memuat penjelasan waktu tentang 

rincian waktu, kegiatan pembelajaran, mingguan efektif 

belajar, waktu belajar efektif dan hari libur; 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa 

pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2017 

telah memiliki program kerja. Program kerja terdiri dari waktu 

belajar, jadwal belajar, kontrak dan aturan belajar serta 

rombongan belajar namun tidak tersedia kalender pendidikan 

pelaksanaan pembelajaran. Pada proses pembelajaran 

kesepakatan waktu belajar; pendidikan keaksaraan dasar telah 

dilaksanakan sesuai kebutuhan. Proses pembelajaran 

dilaksanakan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan dengan 

alokasi waktu belajar minimal 114 jam @60 menit, terdiri atas 

belajar membaca dan menulis kurang lebih 80 jam dan belajar 

berhitung kurang lebih 34 jam. Pelaksanaan jadwal belajar 
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disepakati bersama peserta didik dengan mempertimbangkan 

kesiapan belajar, meskipun tidak menutup kemungkinan ada 

beberapa warga yang ijin tidak dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan berbagai alasan. Kontrak dan aturan 

belajar telah tersedia, kotrak dan aturan belajar ini berisi 

kesepakatan dan komitmen yang harus ditaati selama proses 

pembelajaran keaksaraan dasar. Selain komponen-komponen 

tersebut disepakati pula jumlah peserta setiap rombongan 

belajar yaitu maksimal 1:10. 

Tabel 6.21 Kondisi objyektif Program Kerja Program 

Pendidikan Keaksraraan dasar 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Terpenuhi Tidak 

Terpenuhi 

1 PKBM A (1)  waktu belajar 
(2)   jadwal belajar 
(3)   kontrak dan aturan 
belajar 

(4)   jumlah rombongan  
(5)   kalender pendidikan. 

√ 

√ 
√ 
 

√ 
√ 

 
 
 
 

 

2 PKBM B (1)  waktu belajar 
(2)   jadwal belajar 
(3)   kontrak dan aturan 
belajar 
(4)   jumlah rombongan  
(5)   kalender pendidikan. 

√ 
√ 
√ 

 
√ 

√ 

 
 

3 PKBM C (1)  waktu belajar 
(2)   jadwal belajar 
(3)   kontrak dan aturan 
belajar 

(4)   jumlah rombongan  
(5)   kalender pendidikan. 

√ 

√ 
√ 
 

√ 
√ 

 
 

4 PKBM D (1)  waktu belajar 
(2)   jadwal belajar 
(3)   kontrak dan aturan 
belajar 
(4)   jumlah rombongan  

√ 
√ 
√ 

 
√ 
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No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Terpenuhi Tidak 

Terpenuhi 

(5)   kalender pendidikan. √ 

5 PKBM E (1)  waktu belajar 
(2)   jadwal belajar 

(3)   kontrak dan aturan 
belajar 
(4)   jumlah rombongan  
(5)   kalender pendidikan. 

√ 

√ 
√ 

 
√ 
√ 

 
 

 

1. Penyiapan sarana dan prasarana pembelajaran  

Sarana dan prasarana pembelajaran adalah bagian penting 

dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar. Berdasarkan 

permendikbud Nomor 86 tahun 2014 setiap penyelenggara 

pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dasar dapat 

memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungan sekitar untuk 

menunjang proses pembelajaran. Proses belajar mengajar dapat 

dilaksanakan di gedung-gedung sekolah, balai desa, tempat 

ibadah, rumah penduduk atau fasilitas lain yang layak dan 

memenuhi syarat untuk kegaiatan pembelajaran. Secara khusus 

penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar wajib 

memenuhi persyaratan teknis baik segi jumlah maupun kualitas 

seperti: 

a. Sarana dan prasarana pembelajaran 

1) Tempat pembelajaran 

2) Alat tulis 

b. Modul atau bahan ajar lain 
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c. Sarana administrasi pembelajaran 

1) Buku Induk peserta didik 

2)  Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil 

belajar peserta didik 

d. Sarana administrasi keuangan 

Buku kas umum 

e. Sarana administrasi umum 

Buku tamu 

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal 

menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan 

kejiwaan peserta didik, sehingga proses pembelajaran terbantu 

atas kelengkapan sarana dan prasarana.  

Berdasarkan laporan kegiatan dan pengamatan peneliti 

diketahui bahwa dari 5 sekretariat PKBM yang menjadi objek 

penelitian secara umum telah memiliki sarana dan prasarana 

yang sesuai dengan  petunjuk teknis pendidikan keaksaraan 

dasar, namun dalam prakteknya pelaksanaan proses belajar 

mengajar sebagian besar dilakukan di luar sekretariat PKBM 

seperti menggunakan bangunan PAUD, majelis ta‘lim dan 

rumah RT/RW, sehingga warga belajar hanya belajar dengan 

beralaskan karpet dan meja lipat anak.  



210 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

Tabel 6.22 Kondisi objyektif Sarana dan Prasarana 
Program Pendidikan 
Keaksraraan dasar. 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Ada Tidak 
Ada 

1 PKBM A 1. papan tulis, 
spidol/kapur 

2. tempat duduk 

3. meja belajar 

4. lemari/rak,  

5. buku tulis 

6. ATK 

7. buku laporan hasil 
belajar 

8. buku induk peserta 
didik 

9. kalender pendidikan 

10. jadwal belajar 

11. silabus 

12. RPP 

13. buku tamu  

14. modul pembelajaran 

15. poster/media ajar 
cetak/audio visual  

√ 
 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2 PKBM B 1. papan tulis, 
spidol/kapur 

2. tempat duduk 

3. meja belajar 

4. lemari/rak,  

5. buku tulis 

6. ATK 

7. buku laporan hasil 
belajar 

8. buku induk peserta 
didik 

9. kalender pendidikan 

10. jadwal belajar 

11. silabus 

12. RPP 

13. buku tamu  

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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14. modul pembelajaran 

15. poster/media ajar 
cetak/audio visual  

3 PKBM C 1. papan tulis, 
spidol/kapur 

2. tempat duduk 

3. meja belajar 

4. lemari/rak,  

5. buku tulis 

6. ATK 

7. buku laporan hasil 
belajar 

8. buku induk peserta 
didik 

9. kalender pendidikan 

10. jadwal belajar 

11. silabus 

12. RPP 

13. buku tamu  

14. modul pembelajaran 

15. poster/media ajar 
cetak/audio visual  

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

 
 

4 PKBM D 1. papan tulis, 
spidol/kapur 

2. tempat duduk 

3. meja belajar 

4. lemari/rak,  

5. buku tulis 

6. ATK 

7. buku laporan hasil 
belajar 

8. buku induk peserta 
didik 

9. kalender pendidikan 

10. jadwal belajar 

11. silabus 

12. RPP 

13. buku tamu  

14. modul pembelajaran 

15. poster/media ajar 
cetak/audio visual  

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 

5 PKBM E 1. papan tulis, 
spidol/kapur 

√ 
√ 
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2. tempat duduk 

3. meja belajar 

4. lemari/rak,  

5. buku tulis 

6. ATK 

7. buku laporan hasil 
belajar 

8. buku induk peserta 
didik 

9. kalender pendidikan 

10. jadwal belajar 

11. silabus 

12. RPP 

13. buku tamu  

14. modul pembelajaran 

15. poster/media ajar 
cetak/audio visual,  

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

3. Proses program pendidikan keaksaraan dasar 

 

C. Penyusunan perangkat pembelajaran (silabus dan 

RPP) 

Perencanaan pembelajaran harus merujuk pada silabus 

pedoman pelaksanaan dan pembelajaran pendidikan keaksaraan 

dasar. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan 

Kesetaraan telah menyusun silabus pendidikan keaksaraan dasar 

yang bersifat umum, karenanya masih memungkinkan untuk 

dikembangkan oleh pendidik dengan mempertimbangkan 

kesesuaian karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik, 

serta karakteristik lingkungan tempat peserta didik berdomisili. 

Sebelum mengembangkan silabus, pendidik pertama kali harus 

melakukan analisis konteks dengan cara (1) menganalisis hasil 
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penilaian awal yang memperlihatkan tingkat kompetensi 

keaksaraan awal peserta didik; (2) mencermati setiap 

kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk mencermati 

tingkat kesukaran, sehingga menghasilkan urutan kompetensi 

dasar sesuai dengan tingkat kesulitan materi.  

Pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tutor 

atau tenaga pengajar harus dapat mengembangkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  Terdapat beberapa prinsip 

dalam penyusunan RPP yaitu (1) RPP harus secara utuh 

memuat penjelasan setiap kompetensi dasar yang meliputi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan; (2) satu RPP dapat 

dilaksanakan untuk satu kali pertemuan atau lebih; (3) 

memperhatikan perbedaan dan karakteristik belajar peserta 

didik. Hal ini menunjukkan dalam RPP pendidik harus 

menjalankan penggunaan metode belajar yang bervariasi untuk 

mengantisipasi terdapatnya perbedaan tingkat kemampuan 

keaksaraan pada peserta didik; (4) berpusat pada peserta didik. 

Pendidik harus menjalankan suasana belajar yang mendorong 

peserta didik untuk lebih aktif selama proses pembelajaran 

sehingga dapat memberikan informasi, pengalaman, ide, sikap, 

pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya 

untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman 

seluruh peserta didik; (5) mengembangkan kemandirian belajar. 

Melalui RPP, pendidik harus menjelaskan tentang penciptaan 

kondisi belajar yang mengkondisikan peserta didik lebih aktif 
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belajar mandiri dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri 

dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 

barunya, menggunakan pengalaman nyata, kerjasama dan 

partisipasi aktif dari semua peserta didik dalam kelompok 

belajar; (6) berbasis konteks. Pendidik harus menjelaskan bahwa 

tema belajar yang dituangkan dalam RPP berasal dari 

lingkungan sekitar dan aktivitas keseharian peserta didik agar 

memudahkan peserta didik mengenal materi yang akan 

dipelajari untuk kemudian dijadikan sebagai pintu masuk dalam 

melaksanakan pembelajaran membaca, menulis, berhitung, dan 

berkomunikasi; (7) memiliki keterkaitan antar kompetensi dasar 

pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan yang 

dipadukan dengan kompetensi dasar sikap dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. RPP pendidik harus menjelaskan hubungkan 

antara materi pembelajaran, situasi sehari-hari dilkeluarga, dan 

masyarakat serta mendorong peserta didik untuk membuat 

hubungan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

dimiliki dalam penerapan kehidupan mereka sehari-hari; (8) 

memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP 

pendidik juga harus menjalankan kegiatan yang akan di 

laksanakan untuk menguatkan penguasaan materi belajar dan 

kegiatan dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik.  

Hasil studi dokumentasi berpanduan pada 

penyelenggaraan dan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar 

sehingga pelaksanaan pembelajaran memiliki prinsip 
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pembelajaran (1) partisipatif, yaitu  pembelajaran harus mampu 

memobilisasi peserta didik untuk melakukan beragam tindakan 

atau perbuatan yang dapat mengembangkan ragam 

keterampilan sehingga bermanfaat untuk memperbaiki mutu 

kehidupan dan tarap hidup peserta didik; (2) kontekstual, yaitu 

materi pembelajaran harus sesuai dengan situasi sehari-hari 

dilingkungan keluarga dan masyarakat; (3) konteks lokal, yaitu 

bahan belajar harus digali dari konteks lokal serta bermanfaat 

bagi kehidupan peserta didik; (4) kooperatif dan kolaboratif, 

yaitu mengelola peserta didik belajar dalam kelompok kecil 

untuk bekerja sama dengan kemampuan bervariasi dan 

mengutamakan penghargaan; (5) tematik, yaitu tema belajar 

yang dapat dikembangkan harus relevan dengan kondisi dan 

kebutuhan peserta didik, sehingga hasil belajar dapat bertahan 

lama lebih berkesan dan bermakna; (6) desain lokal, yaitu unsur-

unsur pokok yang berkaitan penyajian pembelajaran pendidikan 

keaksaraan seperti tujuan, kelompok sasaran, bahan belajar, 

sarana belajar, kegiatan belajar, waktu dan tempat serta unsur 

lainnya; (7) fungsionalisasi hasil belajar, yaitu pembelajaran 

seyogyanya dimulai dari hal-hal yang telah diketahui dan dapat 

dilakukan oleh peserta didik, sehingga pengalaman, 

kemampuan, minat dan kebutuhan belajar bermanfaat bagi 

peserta didik; (8) fleksibel, yaitu  dapat memodifikasi dan/atau 

mengubah rencana pembelajaran, waktu pembelajaran yang 

disesuaikan dengan dinamika, karena kemungkinan terdapat 
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peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah. 

Studi dokumentasi lainnya telah menunjukkan bahwa 

program pendidikan keaksaraan dasar harus mengkondisikan 

peserta didik dengan penerapan pembelajaran orang dewasa. 

Setiap akan dimulai atau perggantian tema belajar pendidik 

berkewajiban menjelaskan kepada peserta didik tentang materi 

serta tujuan dan hasil apa yang diharapkan. Pendidik dapat 

menyesuaikan penganturan tempat duduk boleh dalam bentuk 

lingkaran, bentuk V, atau setengah lingkaran sehingga dapat 

menyesuaikan materi pelajaran melalui kemampuan peserta 

didik, memberikan penguatan dan umpan balik, serta memulai 

dan mengakhiri pembelajaran dengan mengacu pada RPP. 

Pelaksanaan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik 

pembelajaran andragogik akan melibatkan peserta dewasa ke 

dalam suatu struktur pengalaman belajar yang mempunyai 

relevansi langsung dengan pekerjaan, nilai, atau kehidupan 

pribadinya. 

Hasil observasi pada perencaanan pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh setiap 

lembaga, diharapakan memberikan manfaat bagi pengembangan 

materi bahan ajar serta menentukan metode belajar yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik. Berdasarkan temuan temuan 

di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran program pendidikan keaksaraan dasar sebagian 
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besar telah mengikuti petunjuk teknis program pendidikan 

keaksaraan dasar serta panduan penyelenggaraan dan 

pembelajaran.  

Tabel 6.23 Kondisi objyektif  Penyusunan perangkat 
pembelajaran (silabus dan RPP) Program Pendidikan 

Keaksraraan dasar 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Ada Tidak 

Ada 

1 PKBM A 1. Menganalisis hasil penilaian 

awal 
2. RPP 

3. Penilaian 
4. Prinsip Pembelajaran 

√ 

 
√ 

√ 
√ 

 

2 PKBM B 1. Menganalisis hasil penilaian 
awal 

2.      RPP 
3. Penilaian 

4.      Prinsip pembelajaran 

√ 
 

√ 
√ 

√ 

 

3 PKBM C 1. Menganalisis hasil penilaian 

awal 
2. RPP 

3. Penilaian 
4. Prinsip pembelajaran 

√ 

 
√ 

√ 
√ 

 

4 PKBM D 1.   Menganalisis hasil penilaian 
awal 

2.      RPP 
3. Penilaian 

4.    Prinsip pembelajaran 

√ 
 

√ 
√ 

√ 

 

5 PKBM E 1. Menganalisis hasil penilaian 

awal 
2. RPP 

3. Penilaian 
4. Prinsip pembelajaran 

√ 

 
√ 

√ 
√ 

 

 
17) Prinsip pembelajaran keaksaraan dasar dan 

penerapan pembelajaran orang dewasa  
 

 Pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan 

keaksaraan dasar memiliki primsip pembelajaran yang 

mengedepankan prinsip pembelajaran orang dewasa. Prinsip 

pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan dasar 

sebagai berikut: (1) partisipatif; pembelajaran harus mampu 
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memobilisasi peserta didik untuk melakukan beragam tindakan 

atau per buatan sehingga dapat mengembangkan ragam 

keterampilan yang bermanfaat untuk memperbaiki mutu 

kehidupan dan tarap hidup peserta didik. (2) kontekstual; materi 

pembelajaran harus sesuai dengan situasi sehari-hari 

dilingkungan keluarga dan masyarakat. (3) konteks lokal; bahan 

belajar harus digali dari konteks lokal serta bermanfaat bagi 

kehidupan peserta didik. (4) kooperatif dan kolaboratif; 

mengelola peserta didik belajar dalam kelompok kecil untuk 

bekerja sama dengan kemampuan bervariasi dan mengutamakan 

penghargaan pada kerja kelom pok daripada perorangan, serta 

menekankan pembelajaran kegiatan pemecahan masalah. (5) 

tematik; tema belajar yang dapat dikembangkan harus relevan 

dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, supaya hasil 

belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan 

bermakna, meningkatkan keterampilan berfikir sesuai dengan 

persoalan dan konteks yang dihadapi peserta didik. (6) desain 

lokal; unsur-unsur pokok berkaitan penyajian pembelajaran 

pendidikan keaksaraan seperti tujuan, kelompok sasaran, bahan 

belajar, sarana belajar, kegiatan belajar, waktu dan tempat, dan 

unsur-unsur penting lainnya harus dirancang sesuai dengan 

situasi, kondisi dan potensi lokal tempat peserta didik 

berdomisili. (7) fungsionalisasi hasil belajar; pembelajaran 

seyogyanya dimulai dari hal-hal yang telah diketahui dan dapat 

dilakukan oleh peserta didik, sehingga pengalaman, 
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kemampuan, minat dan kebutuhan belajar mereka hendaknya 

menjadi dasar dalam menjalin hubungan harmonis dan dinamis 

antara pendidik dengan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. (8) fleksibel; bisa memodifikasi dan/atau 

mengubah rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan 

dinamika, karena kemungkinan terdapat peserta didik yang 

memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah maupun 

heterogenan lainnya.  

 Dalam pelaksanaan pembelajaran program pendidikan 

keaksaraan dasar, perlu memperhatikan penerapan 

pembelajaran orang dewasa yang mengedapankan kepada 

pengkondisian pesesrta didik seperti diawal memulai atau 

penggantian tema belajar, pendidik berkewajiban untuk 

menjelaskan kepada peserta didik tentang materi yang akan 

dipelajari, selanjutnya dapat menyesuaikan pengaturan temoat 

duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan proses 

pembelajaran dengan menggunakan pola duduk berbentuk 

lingkaran, bentuk U, bentuk V atau setengah lingkaran. 

Pelaksanaan pembelajaran sebaiknya menyesuaikan materi  

pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta 

didik, memberikan penguatan dan umpan balik terhadap 

respons serta hasil belajar, mendorong serta menghargai peserta 

didik serta menghindari kegiatan yang membosankan yang 

dapat mengendurkan semangat belajar. Penerapan pembelajaran 

orang dewasa juga wajib mengutamakan perilaku pendidik 
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dalam berbicara, bertanya dan sikap yang menjadi teladan dalam 

berpikir, bersikap dan bertindak.  

 Kondisi prinsip pembelajaran pendidikan keaksaraan 

dasar di kabupaten Bogor menerapkan berbagai kriteria, pada 

pengamatan ditemukan partisipatif, kontekstual, konteks lokal, 

kooperatif dan kolaboratif, tematik, desain lokal, fungsionalisasi 

hasil belajar dan fleksibel.   

 

Tabel 6. 24 Kondisi objyektif  Prinsip pembelajaran 
keaksaraan dasar dan penerapan pembelajaran orang 
dewasa pada Program Pendidikan Keaksaraan Dasar. 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Teramati Tidak 
teramati 

1 PKBM A 1. Partisipatif 
2. Kontekstual 
3. Konteks lokal 
4. Kooperatif dan kolaboratif 
5. Tematik 
6. Desain lokal 
7. Fungsionalisasi hasil belajar 
8. Fleksibel 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 

 

2 PKBM B 1. Partisipatif 
2. Kontekstual 
3. Konteks lokal 
4. Kooperatif dan kolaboratif 
5. Tematik 
6. Desain lokal 
7. Fungsionalisasi hasil belajar 
8. Fleksibel 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 

3 PKBM C 1. Partisipatif 
2. Kontekstual 
3. Konteks lokal 
4. Kooperatif dan kolaboratif 
5. Tematik 
6. Desain lokal 
7. Fungsionalisasi hasil belajar 
8. Fleksibel 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 

 

4 PKBM D 1. Partisipatif 
2. Kontekstual 
3. Konteks lokal 
4. Kooperatif dan kolaboratif 
5. Tematik 
6. Desain lokal 
7. Fungsionalisasi hasil belajar 
8. Fleksibel 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 

5 PKBM E 1. Partisipatif 
2. Kontekstual 

√ 
√ 
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3. Konteks lokal 
4. Kooperatif dan kolaboratif 
5. Tematik 
6. Desain lokal 
7. Fungsionalisasi hasil belajar 
8. Fleksibel 

√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 

 

 
18) Penggunaan metode, media dan sumber belajar 

 

Keberhasilan pendidikan keaksaraan dasar sangat 

dipengaruhi oleh penggunaan metode, media, dan sumber 

belajar dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi 

pendekatan dan strategi belajar pendidikan keaksaraan dasar 

lebih menekankan pada pendekatan problem possing. Pendekatan ini 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan penting untuk membuka 

diskusi. Pertanyaan kunci dapat digunakan untuk menganalisis 

dan memunculkan masalah serta potensi pemecahannya. Hasil 

observasi menunjukan adanya pendekatan belajar berdasarkan 

pengalaman sendiri yang mengajak peserta didik untuk 

berdiskusi tentang pengetahuan dan situasi setempat, 

pengalaman belajar, membaca, menulis, berhitung, dan 

menganalisis, serta merencanakan kegiatan untuk meningkatkan 

berbagai potensi yang ada pada lingkungan setempat. 

Sedangkan metode belajar yang digunakan yaitu asosiasi. 

Metode ini menjelaskaan angka dan huruf yang diperkenalkan 

serta dikaitkan dengan sesuatu yang telah dikenal oleh peserta 

didik. Proses di atas menekankan pada abjad dan bilangan 

dengan cara merangkaikan huruf-huruf yang dilafalkan dalam 

abjad.  
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Teknik yang digunakan pada program pendidikan 

keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor lebih menekankan pada 

membaca melalui bacaan sederhana yang menggunakan media 

belajar berupa poster abjad dan kartu tempel. sedangkan 

sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor 

yaitu belajar pada lingkungan alam sekitar, benda yang ada 

disekeliling orang yang belajar, dan membaca buku yang telah 

diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Peserta didik atau warga belajar telah mendapatkan 

modul, buku, dan alat tulis yang tidak dibebankan kepada warga 

belajar. Ini menunjukkan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah 

menjalankan program pendidikan keaksaraan dasar sesuai 

dengan petunjuk teknis yang berlaku.  

Hasil temuan di atas menunjukkan penggunaan metode, 

media, dan sumber belajar telah disesuaikan dengan kondisi 

yang ada, serta memiliki kriteria yang sesuai petunjuk teknis 

program pendidikan keaksaraan dasar. Kondisi ini menuntut 

kemampuan tutor untuk memperkaya metode pembelajaran dan 

media pembelajaran sehingga peserta didik atau warga belajar 

merasakan perubahan dalam mengikuti program pendidikan 

keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor. 
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Tabel 6.25 Kondisi objyektif  penggunaan metode, media 
dan sumber belajar pada Program Pendidikan Keaksaraan 

Dasar 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Teramati Tidak teramati 

1 PKBM A Strategi 
a. Participatory 

Rural Apprisal 
b. Reflect 
c. Problem 

Solving 
d. Belajar dari 

pengalaman 
e. Pembelajaran 

berbasis teks 
Metode 
a. Abjad 
b. Transliterasi 
c. Kata Kunci 
d. Drill 
e. Pengalaman 

bahasa 
Media 
a. Poster tunggal 
b. Poster seri 
c. Poster abjad 
d. Poster lipat 
e. Kartu tempel 

2.  

        
         √ 

 
√ 
√ 
√ 
 
 
 
 
 

√ 
√ 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 PKBM B Strategi 
a. Participatory 

Rural Apprisal 
b. Reflect 
c. Problem 

Solving 
d. Belajar dari 

pengalaman 
e. Pembelajaran 

berbasis teks 
Metode 
a. Abjad 
b. Transliterasi 
c. Kata Kunci 
d. Drill 
e. Pengalaman 

bahasa 
Media 
a. Poster tunggal 
b. Poster seri 
c. Poster abjad 
d. Poster lipat 
e. Kartu tempel

  

         
         √ 

√ 
√ 

         √ 
 
 
 
 
 

√ 
√ 
√ 
 
 
 

 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 PKBM C Strategi 
a. Participatory 

Rural Apprisal 
b. Reflect 
c. Problem 

Solving 

 
√ 
√ 
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No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Teramati Tidak teramati 

d. Belajar dari 
pengalaman 

e. Pembelajaran 
berbasis teks 

Metode 
a. Abdjad 
b. Transliterasi 
c. Kata Kunci 
d. Drill 
e. Pengalaman 

bahasa 
Media 
a. Poster tunggal 
b. Poster seri 
c. Poster abjad 
d. Poster lipat 
e. Kartu tempel

  

 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
√ 
 

 

 
 
 
 

 

4 PKBM D Strategi 
a. Participatory 

Rural Apprisal 
b. Reflect 
c. Problem 

Solving 
d. Belajar dari 

pengalaman 
e. Pembelajaran 

berbasis teks 
Metode 
a. Abdjad 
b. Transliterasi 
c. Kata Kunci 
d. Drill 
e. Pengalaman 

bahasa 
Media 
a. Poster tunggal 
b. Poster seri 
c. Poster abjad 
d. Poster lipat 
e. Kartu tempel

  

           
        √ 

√ 
√ 
√ 
 
 
 
 
 

√ 
√ 
 
 
 
 
 

√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 PKBM E Strategi 
a. Participatory 

Rural Apprisal 
b. Reflect 
c. Problem 

Solving 
d. Belajar dari 

pengalaman 
e. Pembelajaran 

berbasis teks 
Metode 
a. Abdjad 
b. Transliterasi 
c. Kata Kunci 
d. Drill 
e. Pengalaman 

bahasa 
Media 

           
         √ 

√ 
√ 
√ 
 
 
 
 
 

√ 
√ 
√ 
 
 
 
 

√ 
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No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Teramati Tidak teramati 

a. Poster tunggal 
b. Poster seri 
c. Poster abjad 
d. Poster lipat 
e. Kartu tempel 

√ 
√ 

 

19) Peningkatan budaya baca 

Kemampuan dan keterampilan membaca merupakan 

dasar bagi pengembangan kemampuan lain yang lebih tinggi. 

Jika merujuk pada panduan penyelenggaraan dan pembelajaran 

pendidikan keaksaraan dasar terdapat beberapa strategi 

meningkatkan minat baca yang dapat dilakukan pada proses 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar, yaitu dengan 

membaca permulaan yang bertujuan memberikan kemampuan 

dasar untuk membaca, dengan cara mengenalkan peserta didik 

terhadap huruf dan mengubah huruf menjadi suara, serta 

menggunakan strategi membaca bersuara dengan tujuan 

menambah kelancaran peserta didik dengan cara mengubah 

lambang-lambang tertulis menjadi suara atau ucapan. Selain itu 

digunakan strategi mendengarkan cerita yang dibacakann 

pendidik untuk merangsang peserta didik agar termotivasi 

membaca. Ada pula strategi menyelenggarakan lomba membaca 

dan menulis yang bertujuan untuk merangsang peserta didik 

agar termotivasi membaca dalam rangka mempersiapkan 

lomba-lomba yang diselenggarakan dalam kelompok belajar 

atau lembaga lainnya.  



226 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

Kegiatan membaca dilakukan secara rutin pada awal, 

tengah maupun akhir sesi pembelajaran dengan tema-tema teks 

berbeda sesuai dengan materi yang diajarkan. Oleh karena itu, 

kegiatan membaca perlu dikembangkan secara terencana 

sebagai usaha mempercepat pencapaian kompetensi keaksaraan 

peserta didik, serta membantu terciptanya masyarakat yang 

gemar membaca. Berdasarkan hasil temuan di atas dapat 

disimpulkan peningkatan budaya baca telah dilakukan oleh 

PKBM di Kabupaten Bogor. 

Tabel 6.26 Kondisi objyektif  Budaya Baca Program 
Pendidikan Keaksraraan dasar. 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Dilaksanakan Tidak 
dilaksanakan 

1 PKBM A 1. Membaca Permulaan 
2. Membaca bersuara 
3. Membaca di luar 

kelompok belajar 
4. Mendengarkan cerita 
5. Menyelenggarakan 

lomba membaca dan 
menulis  

√ 
√ 

           √ 
            
           √ 

√ 

 

2 PKBM B 1. Membaca Permulaan 
2. Membaca bersuara 
3. Membaca di luar 

kelompok belajar 
4. Mendengarkan cerita 
5. Menyelenggarakan 

lomba membaca dan 
menulis  

√ 
√ 
√ 
 

√ 
√ 

 
 

 
 

3 PKBM C 1. Membaca Permulaan 
2. Membaca bersuara 
3. Membaca di luar 

kelompok belajar 
4. Mendengarkan cerita 
5. Menyelenggarakan 

lomba membaca dan 
menulis  

√ 
√ 
√ 
 

√ 
√ 

 
 

 

4 PKBM D 1. Membaca Permulaan 
2. Membaca bersuara 
3. Membaca di luar 

kelompok belajar 
4. Mendengarkan ceritaa 
5. Menyelenggarakan 

lomba membaca dan 
menulis  

√ 
√ 
√ 
 

√ 
√ 
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5 PKBM E 1. Membaca Permulaan 
2. Membaca bersuara 
3. Membaca di luar 

kelompok belajar 
4. Mendengarkan cerita 
5. Menyelenggarakan 

lomba membaca dan 
menulis  

√ 
√ 
√ 
 

√ 
√ 

 

 
20) Penguatan motivasi belajar peserta didik 

Motivasi belajar merupakan hal penting dalam 

memperolehan kompetensi keaksaraan. Panduan 

penyelanggaraan dan pembelajaran keaksaraan dasar memiliki 

beberapa teknik motivasi belajar yang dapat dilaksanakan 

selama proses pembelajaran keaksaraan dasar, yaitu (1) 

melaksanakan kegiatan praktik keterampilan membuat atau 

memproduksi sesuatu sebagai perangsang belajar bagi peserta 

didik; (2) memberikan hadiah kepada peserta didik yang 

menunjukkan kemajuan belajar; (3) mempergunakan metode 

belajar yang beragam selama proses pembelajaran; (4) 

menciptakan proses belajar yang cocok dengan peserta didik 

dan sesuai minat mereka; (5) menciptakan suasana pembelajaran 

yang kondusif; (6) tidak berorientasi dengan nilai dan coba 

penekanan pada penguasaan segala tugas di kelompok belajar; 

(7) jangan biarkan peserta didik berjuang sendiri dalam belajar; 

(8) hindari kompetisi antar pribadi; (9) gunakan kata-kata positif 

serta antusias dalam belajar dan peduli terhadap peserta didik. 

Berdasarkan hasil pengamatan tutor memberikan 

motivasi kepada warga belajar apabila dapat menjawab 

pertanyaan dengan memberikan uang sebesar dua puluh ribu 
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rupiah. Setiap pembelajaran tutor tidak pernah membandingkan 

peserta didik. PKBM di bawah binaan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa setiap tutor melakukan 

penguatan motivasi belajar kepada warga belajarnya termasuk 

tamu yang berkunjung memberikan cendramata bagi warga 

belajar sebagai tanda perkenalan dan memberikan semangat 

kepada warga belajar agar terus melanjutkan program sampai 

akhir pembelajaran. Terkait dengan penguatan motivasi belajar 

diketahui pernyataan tutor selalu memberikan motivasi kepada 

kami seperti, memberikan hadiah, mengucapkan kata-kata 

positif, peduli terhdap peserta didik, tidak berorientasi dengan 

nilai. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan penguatan 

motivasi belajar telah dilakukan dan telah berpedoman kepada 

panduan penyelenggaran dan pembelajaran program pendidikan 

keaksaraan dasar yang ada  di Kabupaten Bogor.  

Tabel 6.27 Kondisi objyektif  Penguatan Motivasi Belajar 
Program Pendidikan Keaksraraan dasar. 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Dilaksanakan Tidak 
dilaksanakan 

1 PKBM A 1. Melaksanakan kegiatan 
praktik keterampilan 
membuat atau memproduksi 
sesuatu sebagai perangsang 
belajar bagi peserta didik 

2. Memberikan hadiah kepada 
peserta didik yang 
menunjukkan kemajuan 
belajar 

3. Mempergunakan metode 
belajar yang beragam selama 
proses pembelajaran 

4. Menciptakan proses belajar 
yang cocok dengan peserta 
didik dan sesuai minat mereka  

5. Menciptakan suasana 
pembelajaran yang kondusif 

            √ 
 

 
 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
           √ 
 

 
 

           √ 
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No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Dilaksanakan Tidak 
dilaksanakan 

6. Tidak berorientasi dengan 
nilai dan coba penekanan 
pada penguasaan segala tugas 
di kelompok belajar 

7. Jangan biarkan peserta didik 
berjuang sendiri dalam belajar 

8. Hindari kompetisi antar 
pribadi 

9. Gunakan kata-kata positif 
serta antusias dalam belajar 
dan peduli terhadap peserta 
didik. 
 

           √ 
 

                   
 
           √ 

 
√ 

          
            √ 
 

2 PKBM B 1. Melaksanakan kegiatan 
praktik keterampilan 
membuat atau memproduksi 
sesuatu sebagai perangsang 
belajar bagi peserta didik 

2. Memberikan hadiah kepada 
peserta didik yang 
menunjukkan kemajuan 
belajar 

3. Mempergunakan metode 
belajar yang beragam selama 
proses pembelajaran 

4. Menciptakan proses belajar 
yang cocok dengan peserta 
didik dan sesuai minat 
mereka  

5. Menciptakan suasana 
pembelajaran yang kondusif 

6. Tidak berorientasi dengan 
nilai dan coba penekanan 
pada penguasaan segala tugas 
di kelompok belajar 

7. Jangan biarkan peserta didik 
berjuang sendiri dalam belajar 

8. Hindari kompetisi antar 
pribadi 

9. Gunakan kata-kata positif 
serta antusias dalam belajar 
dan peduli terhadap peserta 
didik. 
 

        √ 
 

 
 
 

        √ 
 

 
 
 

      √ 
 
       
      √ 
 

 
 
 

       √ 
 

       √ 
 

       
       √ 
 
       √ 
         
       √ 

 

 

3 PKBM C 1. Melaksanakan kegiatan 
praktik keterampilan 
membuat atau memproduksi 
sesuatu sebagai perangsang 
belajar bagi peserta didik 

2. Memberikan hadiah kepada 
peserta didik yang 
menunjukkan kemajuan 
belajar 

3. Mempergunakan metode 
belajar yang beragam selama 
proses pembelajaran 

4. Menciptakan proses belajar 
yang cocok dengan peserta 
didik dan sesuai minat 
mereka  

        √ 
 

 
 
 

       √ 
 

 
 
 

      √ 
 
      √ 
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No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Dilaksanakan Tidak 
dilaksanakan 

5. Menciptakan suasana 
pembelajaran yang kondusif 

6. Tidak berorientasi dengan 
nilai dan coba penekanan 
pada penguasaan segala tugas 
di kelompok belajar 

7. Jangan biarkan peserta didik 
berjuang sendiri dalam belajar 

8. Hindari kompetisi antar 
pribadi 

9. Gunakan kata-kata positif 
serta antusias dalam belajar 
dan peduli terhadap peserta 
didik. 
 

     √ 
 

     √ 
 

     
 
     √ 
      
     √ 
         
     √ 

 

4 PKBM D 1. Melaksanakan kegiatan 
praktik keterampilan 
membuat atau memproduksi 
sesuatu sebagai perangsang 
belajar bagi peserta didik 

2. Memberikan hadiah kepada 
peserta didik yang 
menunjukkan kemajuan 
belajar 

3. Mempergunakan metode 
belajar yang beragam selama 
proses pembelajaran 

4. Menciptakan proses belajar 
yang cocok dengan peserta 
didik dan sesuai minat 
mereka  

5. Menciptakan suasana 
pembelajaran yang kondusif 

6. Tidak berorientasi dengan 
nilai dan coba penekanan 
pada penguasaan segala tugas 
di kelompok belajar 

7. Jangan biarkan peserta didik 
berjuang sendiri dalam belajar 

8. Hindari kompetisi antar 
pribadi 

9. Gunakan kata-kata positif 
serta antusias dalam belajar 
dan peduli terhadap peserta 
didik. 

 

        √ 
 

 
 
 

        √ 
 

 
 

           √ 
 

 
√ 

 
 
 
 

√ 
 

            √ 
 

             
 
           √ 

 
√ 

            
            √ 

 

 

5 PKBM E 1. Melaksanakan kegiatan praktik 
keterampilan membuat atau 
memproduksi sesuatu sebagai 
perangsang belajar bagi peserta 
didik 

2. Memberikan hadiah kepada 
peserta didik yang 
menunjukkan kemajuan belajar 

3. Mempergunakan metode 
belajar yang beragam selama 
proses pembelajaran 

4. Menciptakan proses belajar 
yang cocok dengan peserta 
didik dan sesuai minat mereka  

           √ 
 

 
 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
√ 
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No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Dilaksanakan Tidak 
dilaksanakan 

5. Menciptakan suasana 
pembelajaran yang kondusif 

6. Tidak berorientasi dengan nilai 
dan coba penekanan pada 
penguasaan segala tugas di 
kelompok belajar 

7. Jangan biarkan peserta didik 
berjuang sendiri dalam belajar 

8. Hindari kompetisi antar 
pribadi 

9. Gunakan kata-kata positif serta 
antusias dalam belajar dan 
peduli terhadap peserta didik. 
 

 
√ 
 

            √ 
 

             
           √ 

 
√ 

            
            √ 

 

21) Penilaian proses pembelajaran  dan penilaian akhir  

Berdasarkan panduan penyelenggaraan dan pembelajaran 

pendidikan keaksaraan dasar, penilaian merupakan proses 

pengumpulan informasi atau bukti tentang capaiaan 

pembelajaran peserta didik seperti kompetensi sikap, 

pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara terencana dan 

sistematis selama proses pembelajaran.  PKBM yang menjadi 

objek penelitian telah menyelenggarakan program pendidikan 

keaksaraan dasar. Secara rinci tidak ditemukan catatan yang 

berkesinambungan dengan apa yang telah dijalankan selama 

proses pembelajaran seperti jurnal yang menginformasikan 

kelebihan serta kekurangan peserta didik selama menjalankan 

program pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten Bogor. 

Penilaian tutor dalam pembelajaran pendidikan 

keaksaraan terkait dengan penilaian kompetensi sikap perlu 

melakukan observasi penilaian diri serta jurnal yang berisikan 
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informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan 

peserta didik yang berkaitan dengan perilaku selama mengikuti 

proses pembelajaran. Jurnal dapat dikatakan sebagai catatan 

yang berkesinambungan dari observasi. Selanjutnya tutor dapat 

menilai kompetensi pengetahuan dengan cara tes tulis dan lisan 

serta menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja 

dan penilaian projek. 

Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran pada PKBM A 

dan PKBM B mengakhiri pembelajaran dengan penugasan 

sesuai materi yang telah diajarkan. Berbeda di PKBM C, warga 

belajar diberikan tugas tertulis dan diberikan penilaian oleh 

tutor. Materi berikutnya yaitu membaca secara individu. PKBM 

D dan E pada akhir pembelajaran diberi tugas menulis angka 

dan mengikuti tulisan yang terdapat di modul pembelajaran 

kemudian tugas tersebut dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya.  

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa ke lima 

PKBM yang menjadi objek penelitian telah melakukan penilaian 

proses pembelajaran program pendidikan keaksaraan dasar 

namun terdapat kekurangan penilaian kompetensi yang 

ditargetkan yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Hasil ini menunjukkan perlu adanya tindak lanjut 

untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada lembaga 

penyelenggara serta tutor untuk merencanakan secara sistematis 
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pada target penilaian setelah proses pembelajaran keaksaraan 

dasar berakhir. 

Penilaian hasil belajar merupakan acuan yang 

berpedoman pada panduan penyelenggaraan dan pembelajaran 

pendidikan keaksaraan dasar. Salah satu upaya yang akan 

dilakukan adalah remedial dan pengayaan. Remedial adalah 

kegiatan meng atasi kesulitan belajar dengan tujuan membantu 

warga belajar yang mengalami kesulitan atau belum menguasai 

kompetensi yang telah ditentukan. Tindak lanjut lainnya adalah 

pengayaan. Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik 

untuk menyelesaikan ketuntasan belajar serta menambah 

pengetahuan dan keterampilan, baik secara individu maupun 

kelompok yang dapat dilakukan dengan memberikan tugas-

tugas (membaca, menulis, dan berhitung). 

Penilaian akhir mengacu kepada studi dokumentasi 

menunjukkan adanya panduan penyelenggaraan dan 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar yang memuat 

penilaian akhir pada pendidikan keaksaraan dasar yang 

bertujuan untuk (1) mengetahui peningkatan kompetensi 

keaksaraan peserta didik selesai mengikuti proses pembelajaran, 

serta bermanfaat untuk mem peroleh informasi tingkat 

keberhasilan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan program lanjutan; (2) menghimpun data peserta 

didik yang lulus dan berhak mendapatkan Surat Keterangan 
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Melek Aksara (SUKMA) sebagai dasar untuk mengetahui 

keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan 

dasar, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang jumlah 

penduduk buta aksara yang telah melek aksara dan jumlah yang 

tersisa di tingkat kabupaten Bogor.  

Penilaian akhir yang dilakukan oleh lembaga meliputi 

pengetahuan dan keterampilan dalam membaca, mengenal 

huruf, membaca suku kata dan memahami teks. Sedangkan 

menulis dapat meliputi teknik menulis, menulis kata, dan 

kalimat minimal tiga kalimat dan berhitung meliputi mengenal 

dan menulis bilangan, melakukan operasi hitung, dan 

menggunakan uang satuan. 

Laporan akhir penilaian peserta didik harus dilaksanakan 

secara objektif, akuntabel dan informatif. Hasil penilaian 

pendidikan keaksaraan dasar oleh tutor melalui satuan 

pendidikan nonformal dilaporkan dalam bentuk nilai dan 

deskripsi pencapaian kompetensi. Berdasarkan hasil laporan 

lima PKBM yang telah menyelenggarakan program pendidikan 

keaksaraan dasar tahun 2017 bahwa penilaian laporan akhir 

warga yang berhak lulus dan memperoleh SUKMA minimal 

memiliki nilai 55 dengan kriteri cukup, bersikap baik selama 

pembelajaran serta disiplin selama mengikuti pembelajaran 

(80% kehadiran dari 114 jam pelajaran). 

Program pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten 

Bogor memiliki TIM pelaksana yang berkewajiban menyusun 
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laporan pelaksanaan penilaian akhir yang berisi informasi seperti 

(1) lokasi dan waktu pelaksanaan penilaian akhir; (2) jumlah 

peserta didik yang mengikuti penilaian akhir; (3) jumlah peserta 

didik yang memperoleh SUKMA; (4) jumlah peserta didik yang 

tidak lulus penilaian akhir; dan (5) faktor pendukung serta 

penghambat penilaian akhir. 

TIM pelaksana menyerahkan laporan pelaksanaan 

penilaian akhir kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 

yang ditembuskan pada Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Berdasarkan laporan dokumen penilaian TIM 

diketahui PKBM telah memberikan laporan 1 bulan setelah 

proses pembelajaran berakhir (Program Berakhir). Laporan 

program disertakan dengan laporan pertanggung jawaban 

penggunaan APBN serta lampiran.  

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan hasil 

pengamatan dapat disimpulkan objek penelitian telah 

mendapatkan bantuan anggaran program pendidikan 

keaksaraan dasar dan telah mengumpulkan laporan akhir sesuai 

waktu yang telah diberikan.  Pelaporan akhir pembelajaran serta 

pelaporan akhir program pendidikan keaksaraan dasar memiliki 

tindak lanjut yang dapat di sosialisasikan kepada warga belajar. 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terdapat panduan penilaian 

akhir pendidikan keaksaraan dasar. Tindak lanjut yang pertama 

adalah memberikan SUKMA kepada peserta didik yang telah 

memiliki ketuntasan belajar, serta difasilitasi agar termotivasi 
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menjadi peserta didik program paket A atau program 

pendidikan keaksaraan lanjutan (Keaksaraan Usaha Mandiri 

atau Multi Keaksaraan). Peserta yang tidak memperoleh 

SUKMA difasilitasi dengan kegiatan remedial dan/atau 

mengulang pembelajaran dan jika terlihat sudah siap, bisa 

dilakukan penilaian akhir kembali. Berdasarkan uraian-uraian di 

atas laporan akhir penilaian pendidikan keaksaraan dasar telah 

berpedoman pada panduan penyelenggaraan dan pembelajaran 

pendidikan keaksaraan dasar.  

Tabel 6.28 Kondisi objyektif  Penilaian Proses 
Pembelajaran  dan Penilaian Akhir Program Pendidikan 

Keaksraraan dasar. 

No Penyelenggara Kriteria Kondisi Obyektif 

Ada Tidak 
Ada 

1 PKBM A Aspek 
1. Nilai membaca 
2. Nilai menulis 
3. Nilai berhitung 
Deskripsi nilai sikap 

 
√ 
√ 
√ 

 

2 PKBM B Aspek 
1. Nilai membaca 
2. Nilai menulis 
3. Nilai berhitung 
Deskripsi nilai sikap 

 
√ 
√ 
√ 

 

3 PKBM C Aspek 
1. Nilai membaca 
2. Nilai menulis 
3. Nilai berhitung 
Deskripsi nilai sikap 

 
√ 
√ 
√ 

 

4 PKBM D Aspek 
1. Nilai membaca 
2. Nilai menulis 
3. Nilai berhitung 

Deskripsi nilai sikap 

 
√ 
√ 
√ 

 

5 PKBM E Aspek 
1. Nilai membaca 
2. Nilai menulis 
3. Nilai berhitung 

Deskripsi nilai sikap 

 
√ 
√ 
√ 
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22) Remedial/pengayaan pembelajaran  

 Remedial adalah kegiatan untuk mengatasi kesulitan 

belajar yang bertujuan untuk membantu peserta didik yang 

mengalami kesulitan atau belum tuntas menguasai kompetensi 

yang telah ditentukan. Remedial dalam pembelajaran pendidikan 

keaksaraan dasar dapat dilakukan dengan cara: (a) belajar lebih; 

upaya belajar melabhi batas penguasaan dasar atas materi 

pelajaran tertentu. Contohnya pembacaan ulang-ulang untuk 

menguatkan ingatan peserta didik. (b) tambahan waktu belajar; 

penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi 

aktivitas belajar.(c) memperbaiki tulisan sendiri. (d) tutor sebaya; 

meminta bantuan peserta didik yang  lebih kompeten untuk 

membantu peserta didik yang masih mengalami kesulitan. (e) 

memecahkan kesulitan peserta didik dalam menguasai materi 

belajar secara kelompok; (f) meningkatkan motivasi belajar, 

karena tidak jarang orang dewasa enggan belajar, dan malas 

untuk memulai belajar dirumahnya. (g) melatih peserta didik 

supaya mempunyai keberanian berbicara dihadapan orang 

banyak. Selanjutnya dapat pula mengikuti pengayaan sebagai 

kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 

ketuntasan belajar dan menambahkan pengetahuan dan 

keterampilan, baik secara individu maupun kelompok yang 

dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas (membaca, 

menulis, dan berhitung).  
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Tabel 6.29 Kondisi objyektif  Remedial/pengayaan 
Program Pendidikan Keaksraraan dasar. 

No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Ada Tidak Ada 

1 PKBM A 1. Belajar lebih 
2. Tambahan waktu belajar 

3. Memperbaiki tulisan sendiri 
4. Tutor sebaya 

5. Memecahkan kesulitan peserta 
didik dalam menguasai materi belajar 

secara kelompok 
6. Meningkatkan motivasi belajar 

 7. Melatih peserta didik supaya 
mempunyai keberanian berbicara 

dihadapan orang banyak. 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
 

 
√ 

√ 
 

 
 

 
 

2 PKBM B 1. Belajar lebih 

2. Tambahan waktu belajar 
3. Memperbaiki tulisan sendiri 

4. Tutor sebaya 
5. Memecahkan kesulitan peserta 

didik dalam menguasai materi belajar 
secara kelompok 

6. Meningkatkan motivasi belajar 
 7. Melatih peserta didik supaya 

mempunyai keberanian berbicara 
dihadapan orang banyak. 

√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
 

√ 
√ 

 

 

3 PKBM C 1. Belajar lebih 
2. Tambahan waktu belajar 

3. Memperbaiki tulisan sendiri 
4. Tutor sebaya 

5. Memecahkan kesulitan peserta 
didik dalam menguasai materi belajar 

secara kelompok 
6. Meningkatkan motivasi belajar 

 7. Melatih peserta didik supaya 
mempunyai keberanian berbicara 

dihadapan orang banyak. 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
 

 
√ 

√ 
 

 

4 PKBM D 1. Belajar lebih 

2. Tambahan waktu belajar 
3. Memperbaiki tulisan sendiri 

4. Tutor sebaya 
5. Memecahkan kesulitan peserta 

didik dalam menguasai materi belajar 
secara kelompok 

6. Meningkatkan motivasi belajar 
 7. Melatih peserta didik supaya 

mempunyai keberanian berbicara 
dihadapan orang banyak. 

√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
 

√ 
√ 

 

 

5 PKBM E 1. Belajar lebih 

2. Tambahan waktu belajar 
3. Memperbaiki tulisan sendiri 

4. Tutor sebaya 

√ 

√ 
√ 

√ 
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No Penyelenggara Kriteria Keadaan 

Ada Tidak Ada 

5. Memecahkan kesulitan peserta 

didik dalam menguasai materi belajar 
secara kelompok 

6. Meningkatkan motivasi belajar 
 7. Melatih peserta didik supaya 

mempunyai keberanian berbicara 
dihadapan orang banyak. 

√ 

 
 

√ 
√ 

 

 

23) Monitoring, evaluasi dan pengawasan 

Monitoring merupakan kegiatan rutin dan berkala yang 

bertujuan untuk menggali informasi berkenaan dengan teknis 

dan dinamika penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar 

yang berfungsi apakah program berjalan atau tidak. Evaluasi 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa apa yang 

sudah dilaksanakan dan bagaimana hasil pencapaiannya dengan 

cara menilai secara sistematis dan objektif., sehingga 

menghasilkan informasi yang relevan dalam pencapaian tujuan 

program pendidikan keaksaraan dasar. Sasaran pelaksanaaan 

evaluasi program pendidikan keaksaraan dasar, yaitu (1) proses 

pencapaian SKL; (2) kesesuaian RPP dengan silabus, KI-KD 

dan kondisi lokal; (3) tingkat keterlaksanaan RPP; (4) kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan; (5) kehadiran peserta didik, 

pendidik, dan tenaga kependidikan; (6) tingkat pertisipasi 

peserta didik; (7) kemajuan belajar peserta didik; (8) kondisi dan 

kebermanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran; (9) 

penggunaan biaya program.  
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Pengawasan program pendidikan keaksaraan dasar 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dari unsur penilik dan/atau unsur Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bogor serta penyelenggara program 

pendidikan keaksaraan dasar yang bertujuan meningkatkan 

kinerja pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu 

melaksanakan program secara lebih baik, sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetepkan.  

Berdasarkan dokumentasi monitoring, evaluasi, dan 

pengawasan yang terdapat pada panduan penyelenggara dan 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar telah tertuang jelas. 

Lembaga telah melaksanakan sesuai dengan panduan yang ada. 

Temuan ini diperkuat oleh data yang ada di PKBM mengenai 

catatan temuan dan dorongan terhadap program serta masukan 

baik secara lisan maupun tertulis oleh penilik dan unsur Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bogor.  

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulan bahwa 

monitoring, evaluasi serta pengawasan telah berpedoman pada 

panduan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar sehingga 

PKBM dapat memperoleh informasi tentang permasalahan 

yang terjadi selama ini dan berkesempatan untuk memperbaiki 

pada tahun yan akan datang.  

Berdasarkan hasil wawancara adanya monitoring dan 

evaluasi di setiap PKBM akan memberikan gambaran informasi 

mengenai permasalaha yang terjadi selama pelaksanaan dan 
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mendapatkan masukan untuk menyempurnakan program pada 

tahun selanjutnya. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi 

dapat mengetahui pelaksanaan program pendidikan keaksaraan 

dasar di kabupaten Bogor telah dilaksanakan sesuai dengan 

petunjuk yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, 

dan studi dokumentasi dapat disimpulkan monitoring, evaluasi, 

dan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan panduan 

penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar.  

 

Tabel 6. 30 Kondisi obyektif  Monitoring, Evaluasi dan 
Pengawasan Program Pendidikan Keaksraraan dasar. 

No Penyelenggara Kriteria Kondisi Obyektif 

Dilaksanakan Tidak 
dilaksanakan  

1 PKBM A 1.Monitoring 
2.Evaluasi 

3. Pengawasan 

√ 
√ 

√ 

 

2 PKBM B 1.Monitoring 
2.Evaluasi 

3. Pengawasan 

√ 
√ 

√ 

 

3 PKBM C 1.Monitoring 
2.Evaluasi 

3. Pengawasan 

√ 
√ 

√ 

 

4 PKBM D 1.Monitoring 

2.Evaluasi 
3. Pengawasan 

√ 

√ 
√ 

 

5 PKBM E 1.Monitoring 
2.Evaluasi 

3. Pengawasan 

√ 
√ 

√ 
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4. Produk Program Pendidikan Keaksaraan Dasar di 

Kabupaten Bogor  

D. Capaian hasil dan dampak program  

Kunci keberhasilan program pendidikan keaksaraan dasar 

mengacu pada standar yang telah ditentukan. Petunjuk teknis 

program pendidikan keaksaraan dasar sudah melengkapi 

berbagai panduan yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

program. Dinas kabupaten Bogor memahami keberanekara 

gaman perbedaan seperti letak geografis, nilai-nilai budaya pada 

masyarakat, perekonomian di wilayah setempat serta infra 

struktur yang kurang mendukung sebagai acuan keberhasilan. 

Capaian hasil tidak begitu saja didapatkan, perlu perjalanan 

panjang dari setiap proses yang mempengaruhinya,  

untuk  mengetahui, mencerna serta memahami lebih dalam apa 

yang mereka pelajari serta perjalanan dalam proses ini memiliki 

kontribusi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun hasil 

capaian mencerminkan bahwa program ini telah dilaksanakan 

dan dirasakan serta memberikan tingkat keberhasilan dalam 

memenuhi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dulu 

belum tuntas dan belum pernah mendapatkan pendidikan.  

Berdasarkan hasil pengamatan adanya program pendi 

dikan keaksaraan dasar menjadikan warga belajar memiliki ke 

sempatan belajar kedua untuk mengenyam pendidikan hingga 

dapat meningkatkan kemampuan cara menulis dan membaca 

yang benar dalam kehidupan sehari-hari seperti menandatangani 
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formulir, membaca tagihan listrik, membaca kalender bulanan 

dan mengetahui tanggal serta mengenal waktu yang disampai 

kan secara  tepat pada jam, dapat menulis nama pada amplop, 

membaca undangan dan mengetahui informasi yang disebarkan 

oleh RT dan RW setempat.  

Berdasarkan hasil wawancara bahwa capaian hasil yang 

dimiliki oleh warga belajar telah mengacu kepada petunjuk 

teknis pendidikan keaksaraan dasar yang mengacu kepada 

standar kompetensi lulusan serta kompetensi inti dan dasar, 

sehingga capaian yang dimiliki oleh warga belajar mengacu 

kepada kompetensi sikap pengetahuan dan keterampilan.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diketahui 

bahwa hasil capaian program secara umum telah sesuai Hasil 

capaian telah sesuai dengan kriteria program pendidikan 

keaksaraan dasar dan signifikan menurunkan angka buta aksara 

di Kabupaten Bogor. 

 

24) Dampak  

Program pendidikan keaksaraan harus merujuk kepada 

petunjuk teknis. Sebagai komitmen, pemerintah telah 

menganggarkan bantuan operasional bagi lembaga yang layak 

untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar. 

Dampak positif pendidikan keaksaraan dasar salah 

satunya adalah peningkatan produktivitas ekonomi. Pendidikan 

keaksaraan dasar memberikan kesempatan belajar untuk 
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memenuhi kebutuhan warga belajar agar setiap warga belajar 

mampu membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa Indonesia.  Secara nasional 

pendidikan keaksaraan dasar telah terbukti efektif untuk 

pembelajaran orang dewasa melalui beberapa pendekatan 

inovatif dengan pilar pembelajaran belajar untuk mengetahui 

dan belajar untuk melakukan.  

Khusus untuk Kabupaten Bogor dampak dari program 

pendidikan keaksaraan dasar, warga memilik kesetaraan gender 

dalam menempuh pendidikan kedua. Program ini telah terbukti 

mampu menurunkan persentase angka buta aksara di 

Kabupaten Bogor. Dampak lain dari program ini adalah 

membangun kepercayaan diri kepada warga, sehingga akan 

mendorong warga belajar untuk melanjutkan pendidikan 

keaksaraan lanjutan, seperti pendidikan keaksaraan usaha 

mandiri atau menempuh program pendikan paket A. 

Tabel 6.31 Hasil Temuan Dokumen Capaian Hasil dan 
Dampak Program 

Aspek Standar Sumber 
Dokumen 

Kode 
Standar 

Kesimpulan 

Capaian 
Hasil dan 

dampak 
program 

pendidikan 
keaksaraan 

dasar 

Desain 
program 

dinyatakan  
memenuhi 

standar jika 
peserta didik 

tumbuh 
kompetensi 

keaksaraan, 
tumbuhnya 

motivasi untuk 
memanfaatkan 

hasil belajar, 

Program Kerja 
Dinas 

Pendidikan 
Kabupaten 

Bogor 

Cpn dan 
dmpk 

Pada Aspek capaian 
hasil program telah  

jelas disebutkan, 
sehingga aspek 

capaian program  
memenuhi kriteria, 

namun pada 
terminal produk 

menjelaskan 
keterkaitan program 

keaksaraan lanjutan 
sangat diharapkan 

oleh peserta didik, 

Petunjuk Teknis 
Program 

pendidikan 
keaksaraan 

dasar 

Proposal 
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termotivasi 

mengikuti 
program 

keaksaraan 
lanjutan, 

mempunyai 
kesiapan 

mengikuti 
Program Paket 

A, penurunan 
jumlah buta 

aksara dan 
peningkatan 

kualitas hidup 
lulusan 

pendidikan 
keaksaraan 

dasar serta 
memenuhi 

standar jika 
Peserta didik 

memiliki sikap, 
pengembangan 

pengetahuan, 
dan 

peningkatan 
keterampilan 

membaca, 
menulis, 

berhitung, serta 
berkomunikasi 

dalam bahasa 
Indonesia. 

program 

pendidikan 
keaksaraan 

dasar tahun 
2017 

menunggu kuota 

untuk di realisasikan 
kembali setelah 

program keaksaraan 
dasar, selanjutnya 

mengenai kesiapan 
untuk melanjutkan 

ke paket A 
cenderung lebih 

sedikit dampaknya 
karna warga belajar 

berharap program 
paket A dapat 

memberikan 
kesempatan layaknya 

program pendidikan 
keaksaraan dasar 

yang dianggarkan 
oleh pemerintah  

Laporan  akhi r 
program 

pendidikan 
keaksaraan 

dasar tahun 
2017 

 

1. Meningkatkan motivasi belajar 

 Terdapat perhitungan kehadiran pada setiap bulannya 

yang menunjukkan motivasi dalam kehadiran mengikuti 

program pendidikan keaksaraan dasar meningkat, warga belajar 

menekuni program tersebut dengan tujuan dapat menambah 

ilmu serta sebagai bagian dalam menuntaskan buta aksara di 

Indonesia.  
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2. Menjamin keberlangsungan program pendidikan 

keaksaraan lanjutan 
 
Tabel 6.32 Keberlangsungan program pendidikan 

keaksaraan lanjutan  

No Penyelenggara Program 
Lanjutan  

Kondisi Obyektif 

Dilaksanakan Tidak 
dilaksanakan  

1 PKBM A 1.Paket A 
2. 
Keaksaraan 
Usaha 
Mandiri 

√ 
√ 

 

2 PKBM B 1.Paket A 
2.Keaksaraan 
Usaha 
Mandiri 

√ 
√ 

 

3 PKBM C 1.Paket A 
2.Keaksaraan 
Usaha 
Mandiri 

√ 
√ 

 

4 PKBM D 1.Paket A 
2.Keaksaraan 
Usaha 
Mandiri 

√ 
√ 

 

5 PKBM  E 1.Paket A 
2.Keaksaraan 
Usaha 
Mandiri 

√ 
√ 

 

 

75

80

85

90

PKBM
Kartini

PKBM
Darma

PKBM Al-
Hikmah

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember
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3. Berkontribusi pada penurunan buta aksara secara 

Provinsi dan Nasional  

 Penduduk Indonesia penyandang buta aksara usia 15-59 

tahun 2015 sebanyak 6.165.404 orang atau 3,86%, tahun 2016 

sebanyak 5.984.075 orang atau 3.70%, pada tahun 2017 

sebanyak 5.692.943 orang atau 3.43% (PDSP, Kemdikbud), hal 

demikian menunjukkan bahwa program pendidikan keaksaraan 

dasar telah memberikan kontribusi dalam membrantas buta 

aksara dan menurunkan tingkat buta aksara secara nasional. 

Terdapat diagram batang yang menunjukkan ketuntasan dan 

persentase melek aksara (Provinsi Jawa Barat) serta persentase 

angka penurunan buta aksara (Nasional) sebagai berikut:   

 

 

Provinsi Jawa Barat Secara Nasional 

 

99,16 
99,12 

99,35 

99

99,1

99,2

99,3

99,4

2015 2016 2017

Persentase Melek Aksara 
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4. Berkontribusi pada penurunan buta aksara di 

kabupaten Bogor 

Pemrintah kabupaten Bogor menerima penghargaan  atas 

kinerja dan kepeduliannya yang tinggi dalam percepatan 

penuntasan buta aksara dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pada puncak Hari Aksara Internasional yang 

diperingati di Lapangan Karangpawitan, Karawang. 

―Berdasarkan laporan BPS Indonesia pada tahun 2010 terdapat 

7,54 juta (5,02 persen) serta pada tahun 2014 terakhir BPS 

mendata menjadi 5,9 juta (3,7 persen). Penghargaan Penuntasan 

Buta Aksara tingkat Madya merupakan bukti kepedulian 

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberantas buta huruf 

masyarakat di Kabupaten Bogor, khususnya di bidang program 

dan penganggaran untuk kegiatan kelompok belajar di masing-

3,86 

3,7 

3,43 

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

2015 2016 2017

Persentase Penurunan Buta Aksara 

Nasional 
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masing PKBM. Strategi pertama adalah menargetkan pada 

tahun 2015 wajib belajar (WB) menjadi 20.000 orang, tahun 

2017 juga 20.000 WB, dan pada tahun 2018 menjadi 16.000 

WB. Selain itu Pemkab juga akan konsen memberdayakan 

PKBM untuk invetarisasi peserta WB dan meningkatkan 

kompetensi para tenaga tutor. Lalu Pemkab juga akan 

menyediakan anggaran untuk honor tenaga tutor dan para 

penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar. 

―Kemudian Pemkab akan terus bekerjasama dengan aparat 

kecamatan hingga ke tingkat RT/RW dalam pelaksanaannya di 

masing-masing pokja hingga memberikan kesempatan kepada 

para alumni program pendidikan keaksaraan dasar untuk 

mengikuti program pendidikan kesetaraan paket A setara SD. 

(Infopublic.id) 
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BAB VII 

TELAAH KRITIS 
PROGRAM 
PENDIDIKAN 
KEAKSARAAN DASAR 
DI KABUPATEN 
BOGOR 
 

Pada bagian ini membahas telaah kritis pembahasan 

implementasi program pendidikan keaksaraan mengacu pada 

tahapan evaluasi kesenjangan (discrepancy) yang terdiri dari 4 

tahapan, yaitu berdasarkan fokus dan sub fokus, mulai dari (1) 

Desain Program Pendidikan Keaksaraan Dasar, (2) Instalasi 

Program Pendidikan Keaksaraan Dasar, (3) Proses pelaksanaan 

Program Pendidikan Keaksaraan Dasar, (4) Produk Program 

Pendidikan Keaksaraan Dasar. Langkah selanjutnya, komponen 

evaluasi sesuai hasil temuan, peneliti akan melakukan korelasi 

dengan teori evaluasi, teori manajemen, teori program 

menajemen, peraturan terkait pendidikan keaksaraan dasar, 

serta hasil penelitian-penelitian terdahulu. Sesuai dengan 
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penjelasan dalam metode kualitatif yang telah diuraikan, dengan 

kerangka berfikir induktif, maka dilakukan desain program 

pendidikan keaksaraan dasar. 

Program pendidikan keaksaraan dasar ini didesain dengan baik, 

untuk menyiapkan pelaksanaan pendidikan keaksaraan dibuat 

grand desain program pendidikan keaksaraan dasar agar lebih 

terencana sehingga fokus pada tujuan program dan dapat 

dikendalikan dan di evaluasi. Hasil program ini menjadi dasar 

dalam melakukan evaluasi desain program pendidikan 

keaksaraan dasar. Evaluasi yang dilakukan pada tahap desain 

terkait dengan desain program pendidikan keaksaraan dasar. 

Desain program ini harus terprogram dengan baik sebelum 

program diimplementasikan. Desain sangat diperlukan sebelum 

program dilaksanakan dalam rangka memberikan arah yang jelas 

dalam menentukan penelitian ketika diimplementasikan.  

Indikator yang terkait dengan rancangan program antara lain 

dasar hukum, tujuan dan sasaran program pendidikan 

keaksaraan dasar. Hasil pengumpulan data dengan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi dijelaskan pada 

lampiran. Selain itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah 

memahami grand desain program pendidikan keaksaraan dasar, 

sehingga secara implementasi program pendidikan keaksaraan 

dasar di kabupaten Bogor ini sesuai dengan Petunjuk Teknis 

Pendidikan Keaksaraan dasar. Adapun pembahasan seluruh 

aspek tahap design adalah sebagai berikut: 
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1. Design Program Pendidikan Keaksaraan Dasar di 

kabupaten Bogor 

a. Latar belakang 

Latar belakang program pendidikan keaksaraan dasar 
dijelaskan dengan rinci memberikan layanan bagi warga 
masyarakat buta aksara latin usia 15-59 tahun, prioritas 45 
tahun. Hal tersebut tertuang pula dalam global report on adult 
learning and education menyatakan bahwa all people, irrespective of sex, 
age, race,ethnicity, and persons with disabilities, migrants, indigenous 
peoples, children and youth, especially those in vulnerable situations, should 
have access to lifelong learning opportunities that help them acquire the 
knowledge and skill needed to exploit opportunities and to participate fully 
in society (United Nations, 2015). 

 
Agenda pendidikan tahun 2030, komitmen dunia untuk 

mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, 

pada seluruh lingkungan dan tingkat pendidikan. Termasuk 

menjamin kepastian bagi semua dan orang dewasa, terutama 

perempuan untuk memperoleh keterampilan keaksaraan dasar 

yang fungsional dan diakui, serta memberikan kepada mereka 

berbagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dalam 

kehidupannya. Sejalan dengan agenda pendidikan tersebut, 

layanan pendidikan keaksaraan dasar memegang peranan 

penting. Hal ini karena pada tahun 2016 secara nasional masih 

terdapat sebesar 3.70% penduduk usia 15-59 tahun buta aksara, 

dua pertiga diantaranya adalah perempuan. 

 Sependapat dengan UNESCO menyatakan: 

It is important to be reminded of this given that today, 
approximately 758 million adult, including 114 million young 
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people aged between 15 and 24, still cannot rad or write a simple 
sentence. Roughly two out of three adults with insufficient literacy 
skill are woman (UNESCO Institute for Statistics, 2016).  

 

Dengan demikian, program pendidikan keaksaraan 

dasar mendukung agenda pendidikan tahun 2030, komitmen 

dunia untuk mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat 

untuk semua, pada seluruh lingkungan dan tingkat pendidikan. 

Termasuk menjamin kepastian bagi semua remaja dan orang 

dewasa memperoleh keterampilan keaksaraan dasar yang 

fungsional dan diakui, serta memberikan mereka berbagai 

kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dalam 

kehidupannya. Kabupaten Bogor menyelenggarai program 

pendidikan keaksaraan dasar dan mendukung adanya 

pemberantasan buta aksara di wilayahnya yang juga menjadi 

catatan terpadat buta aksara. Layanan program pendidikan 

keaksaraan dasar diberikan melalui bantuan pemerintah kepada 

lembaga diwilayah bogor melalui Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dan kriteria.  

Literacy is core component of the right to education as recognized 
by the Universal Declaration of Human Right. The right to 
literacy supports the pursuit of other human rights. In other 
words, literacy has potential to enhance people‘s ability to act in 
the pursuit of freedom, and to empower them to interpret and 
transform their realities. Strong literacy skills are associated with 
a range of valuable and desirable outcomes (St.Clair,2010) 
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b. Dasar Hukum  

Dasar hukum penyelenggaraan program pendidikan 

keaksaraan dasar adalah implementasi dari amanah peraturan 

menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 86 tahun 2014 

tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan 

dasar, dengan demikian program pendidikan di kabupaten 

Bogor memiliki pijakan yang rasional tentang program 

pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam 

menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar. Rumusan dasar 

hukum mencantumkan aturan yang menjadi dasar adanya 

percepatan pemberantasan buta aksara bagi warga masyarakat 

dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu dengan 

memenuhi syarat kepatutan.  

Public policy‘s roles have been discussed in cross-country 
comparative contexts such as public intervention in the planning of 
ALE and government support for adult learners (Desjardins et 
al. 2006) and policy tools (e.g. financial or non-financial 
incentives for individuals) as an instrument to stimulate 
ALE participation (Pont 2004). To promote participation in 
ALE, particularly for adults who are at a socioeconomic 
disadvantage policy intervention may serve as an effective means to 
lowering structural barriers to participating, and thus enhance 
individuals‘ capacity to participate in ALE. Pont (2004) 
argues that policies and practices should be designed to promote 
ALE participation by allowing individuals to combine learning 
activities to fit their needs. Some countries have practically 
implemented explicit policies (e.g. the Noste Programme in 
Finland, Start Qualification in the Netherlands, and the 
Adult Education Initiative in Sweden) that set specific 
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participation targets to promote ALE participation (OECD 
2005a). Cross-national institutions have also taken some 
strategic policy actions—for example, the European cooperation in 
education and training called ET 2020—by establishing specific 
benchmarks and indicators, such as increasing participating in 
lifelong learning (LLL) of adults to 15% by 2020 (EC 2013). 

 

Hal demikian sependapat dengan para ahli yang 

menyatakan mengenai kebijakan pendidikan keaksaraan dasar 

melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa.  

Power is imbued in adult education and learning practices at all 
levels and in all instances where learning occurs or is said to occur. 
Power is manifest at the level of policy making where decisions are 
made of how adult education should be shaped, financed and 
carried out, in the interaction among students and with the 
teacher, or, in a learning conversation at the local coffee shop. 
Historically, power has been an important concept for adult 
education researchers, as a way to theorize coercion, oppression, 
repression and the possibilities for resistance to power and 
empowerment, or map the workings of power and its limitations. 
Today is no different, as ‗old‘ and ‗new‘ concepts of power are 
used, introduced or re-shaped and put to work in adult education. 
Even though power has been on the agenda for researchers, current 
change calls for further consideration of how it permeates and 
reshapes practices. With the emergence of lifelong learning as a 
central policy concept from the end of the 20th to the beginning of 
the 21st century, learning rather than education has become a 
central notion of policy discourse. Learning is no longer confined to 
institutions, but signifies all aspects of public and private life. This 
change is reinforced in current European policies where the 
integration of work and education as a lifelong learning process is 
called for (see e.g. European Unit, 2010). This shift in policy has 
supported new and reconfigured adult education practices, 
integrating education and work; through the proliferation of 
practices for the recognition of prior learning and those of work 
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integrated learning (cf. Nicoll & Fejes, 2011), for example. 
Thus, redefining the lifespan as a lifelong learning process has had 
significant effects both for policies and practices of education and 
learning, both in and out of the work-place. This calls for further 
scrutiny in terms of power. 

 

c. Tujuan 

Tujuan program pendidikan keaksaraan dasar di 

kabupaten Bogor mengacu kepada ketetapan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Pendidikan 

Keaksaraan dan Kesetaraan. Tujuan program keaksaraan dasar 

ini terkait dengan kemampuan dasar membaca, menulis, 

berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta 

memberikan pengetahuan dasar kepada peserta didik dalam 

berhitung sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Hasil penilaian tujuan program keaksaraan dasar terkait 

dengan  kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan 

dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari telah menunjukkan hasil yang cukup baik. 

Secara umum tujuan program yang terkait dengan  kemampuan 

dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik 

telah sesuai dengan tujuan program keaksaraan dasar yang telah 

digariskan oleh pemerintah. Penilaian tujuan program terkait 

dengan mempercepat penuntasan penduduk buta aksara di 
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Kabupaten Bogor berdasarkan hasil pengamatan, wawancara 

dan studi dokumentasi diketahui bahwa Dinas Pendidikan 

Kabupaten Bogor telah melakukan kampaye terhadap program 

pendidikan keaksaraan dasar yang dapat di laksanakan pada 

PKBM atau pendidikan nonformal lainnya walaupun kegiatan 

ini tidak teralu rutin dilaksanakan. Secara khusus Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bogor juga telah mendorong 

tumbuhnya PKBM dan pendidikan nonformal melalui 

kebijakan pengembangan kelompok-kelompok belajar di 

beberapa kecamatan dan secara rutin melakukan pembinaan.  

Program pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten Bogor juga 

bertujuan untuk memperluas akses penyelenggaraan pendidikan 

keaksaraan dasar bagi orang dewasa, memberikan peluang 

kepada satuan pendidikan nonformal, formal, yayasan, dan 

organisasi lainnya untuk menyelenggarakan program pendidikan 

keaksaraan dasar.  

Secara umum tujuan pendidikan keaksaraan dasar yang 

ada di kabupaten Bogor telah sesuai dengan pendapat Ofsted 

(2011a) yang menyatakan bahwa: 

Identified the following factors in raising the attainment of literacy 
learners most at risk of not gaining the skills they need: teachers 
with high expectations for pupils‘ achievements in literacy a 
rigorous, sequential approach to developing speaking and listening, 
and teaching reading, writing and spelling through systematic 
phonics assessment of progress in order to determine the most 
appropriate programme or support, and rigorous monitoring of the 
impact of provision. 
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d. Penyelenggara  

Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar 

yang ada di kabupaten Bogor berasal dari unsur masyarakat atau 

unsur lain yang peduli terhadap permasalahan buta aksara, baik 

secara perorangan maupun secara lembaga yang dikelola oleh 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar di 

kabupaten Bogor telah sesuai dengan petunjuk teknis program 

pendidikan keaksaraan dasar nasional. Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat di kabupaten Bogor mempunyai fungsi untuk 

merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengendalikan 

dan mengevaluasi untuk menjaga peningkatan mutu program 

pendidikan keaksaraan dasar.  

Jones dan George menyatakan Leading is articulating a clear vision 

and energizing and enabling organizational members so that they 

understand the part they play in achieving organizational goals, one of the 

four principal functions of management. (Noe, 2008) 

Menjaga akuntabilitas dan kualitas pendidikan 

keaksaraan di kabupaten Bogor, PKBM di kabupaten Bogor 

telah memiliki kriteria yaitu memiliki izin operasional dari 

pejabat berwenang dan mendapatkan persetujuan dari Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bogor, memiliki alamat, pengurus dan 

struktur organisasi yang jelas, memiliki data calon pendidik dan 

calon peserta didik, memiliki sarana dan prasaranan pendukung 

program, memiliki nomor rekening atas nama lembaga, 
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memiliki NPWP atas nama lembaga dan memiliki program 

kerja.  

 

e. Kuota 

Pendidikan keaksaraan dasar mengorganisir peserta 

didik dalam rombongan belajar (rombel), setiap rombel 

berjumlah 10 orang peserta didik, sehingga dana yang 

disediakan setiap rombel adalah 10 orang x Rp 450.000,- = Rp. 

4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lembaga 

penyelenggara maksimal dapat menyelenggarakan program 

pendidikan keaksaraan dasar sebanyak 20 rombel atau 200 

peserta didik. Pada tahun 2017 Dokumen proposal dan laporan 

melampirkan dari 5 PKBM yang diteliti memiliki 1 rombel yaitu 

mencapai 50 peserta, diperkuat melalui hasil wawancara dan 

didukung oleh data observasi bahwa 5 PKBM yang diteliti 

memiliki 50 data peserta yang mengikuti program pendidikan 

keaksaraan dasar pada tahun 2017 dan telah berjalan sesuai 

dengan ketetapan yang berlaku. 

Warga belajar yang mengikuti program pendidikan 

keaksaraan dasar di PKBM binaan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Bogor memiliki jumlah 1 rombel yang berjumlah 50 

warga belajar, adapun tambahan warga belajar untuk mengikuti 

program pendidikan keaksaraan dasar didukung oleh Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah yang terdiri dari 2 rombongan 
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belajar, dengan wilayah yang berbeda dan pelaporan yang 

berbeda.  

 

f. Rekruitmen Pendidik/Tutor dan tenaga kependidikan 

Penyelenggaraan Program pendidikan keaksaraan dasar 

telah melakukan rekruitmen pendidik dan tenaga kependidikan 

dimana setiap tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

menjalankan tugas telah diberikan surat keputusan  yang disertai 

penjelasan tugas dan wewenang masing-masing unsur, serta 

keterangan masa berlakunya SK yang diterbitkan oleh masing-

masing ketua PKBM. Perekrutan unsur yang kompeten dalam 

pengelolaan program pendidikan keaksaraan dasar dan proses 

perekrutan telah mengacu kepada Petunjuk teknis program 

pendidikan keaksaraan dasar serta mengacu kepada peraturan 

yang berlaku.  

Hasil penelitian juga telah menunjukan bahwa program 
pendidikan keaksaraan dasar yang ada di Kabupaten Bogor 
telah memperhatikan aspek-aspek kualitas guru atau tutor yaitu 
kualifikasi guru atau tutor dan latar belakang pendidikan guru 
atau tutor.   

Several studies suggest that teacher quality is vital to student 
progress and achievement (e.g. Darling-Hammond, 2000; 
Hanushek, 1992; Sanders and Rivers, 1996), although 
questions have also been raised about how teacher quality should 
be defined, what characteristics should be used to measure it and 
what areas should be focused on in seeking to improve teacher 
quality. Proxies for teacher quality include qualifications, degree 
level, certification and subject area of teaching qualification. Most 
research on effective teaching and learning identifies the 
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teacher/learner relationship as a highly significant factor in 
affecting learner outcomes (MacLeod and Straw, 2010). 

 

Terkait dengan kualifikasi guru, pada program 

pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor telah 

memiliki kesesuaian standar petunjuk teknis pendidikan 

keaksaraan dasar nasional. Hasil ini memperkuat penelitian 

Brooks et al. (2001a). 

Brooks et al. (2001a) say teacher factors which could be correlated with 
learner progress, emphasise the importance of effective initial training for 
tutors and comprehensive professional development programmes. Casey et 
al. (2006) found that learners on embedded courses had better staying-on 
rates than those on non-embedded courses, and more positive attitudes. 
 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa manfaat 

menanamkan pembelajaran yang ditemukan dalam beberapa 

penelitian tidak dapat dicapai dengan hanya menambahkan 

tanggung jawab guru. Sebaliknya, peserta didik mendapat 

manfaat ketika diajarkan oleh tim staf, dengan bidang keahlian 

mereka yang berbeda, bekerja sama secara erat. Peningkatan 

kualitas pendidikan keaksaraan dasar terkait dengan latar 

belakang pendidikan guru atau tutor. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa guru atau tutor yang ada di 

Kabupaten Bogor secara umum memiliki latar belakang 

pendidikan sarjana. Latar belakang pendidikan sarjana ini 

dianggap telah memiliki kemampuan dalam aspek-aspek 
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pengajaran. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disimpulkan 

oleh Morton et al. (2006). 

Morton et al. (2006). They drew a number of conclusions about teacher 
education programmes, including that they should; (1) provide opportunities 
for teachers to reflect on their own beliefs and values about what and how 
they teach; (2) be based on what is known about how adults learn; (3) 
take into account the strong influence of context on learning and not make 
assumptions that knowledge learned in one context can be applied to 
another; (4) not assume that raising the level of subject matter in syllabuses 
on its own will have an effect on practice; (5) should take into account the 
process-orientated and holistic nature of teachers‘ knowledge, and should 
exploit this by using data-based case-study methods which portray to trainee 
teachers the richness of expert teachers‘ cognitions underlying their practices; 
(6) should develop adequate measures of the impact of training and 
professional development. 
 

Hasil evaluasi program keaksaraan dasar yang ada di 

Kabupaten Bogor juga menekankan perlunya semua guru untuk 

terpapar pada berbagai kegiatan pengembangan profesional 

sepanjang karier mereka, tidak peduli berapa banyak 

pengalaman yang mereka miliki, dan bahwa guru harus 

didorong untuk merefleksikan secara kritis faktor-faktor yang 

memengaruhi praktik dan kritis sehingga memiliki kesempatan 

untuk mengalami subjek dari sudut pandang peserta didik. 

 

g. Orientasi pendidik dan tenaga kependidikan 

 Orientasi atau pelatihan peserta didik bertujuan untuk 

menumbuhkan atau meningkatkan kompetensi pendidik, 

terutama berkenaan dengan (1) standar Kompetensi lulusan, 
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Kompetensi inti, Kompetensi dasar dan silabus pendidikan 

keaksaraan dasar; (2) pembelajaran orang dewasa; (3) 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (4) 

strategi dan metode pembelajaran keaksaraan; (5) 

pengembangan media dan sumber belajar keaksaraan dasar; (6) 

penilaian pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar. Selain itu 

orietasi pendidikan keaksaraan dasar berupaya untuk 

meningkatkan kompetensi.  

Pendidik harus mengikuti orientasi atau pelatihan 

tentang pendidikan keaksaraan dasar yang telah dilaksanakan 

oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun swadaya 

masyarakat yang mengacu kepada panduan yang disusun atau 

ditetapkan oleh Direktorat yang menangani pendidikan 

keaksaraan dasar. 

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang 

Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bogor menyatakan bahwa telah dilakukan pelatihan dasar dan 

telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembelajaran, 

namun jika dilihat dalam penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran kegiatan  bimbingan teknis tersebut dilakukan 

setelah proses kegiatan belajar-mengajar berjalan lebih dari dua 

bulan. Pelatihan diberikan khusus untuk ketua lembaga. Setiap 

ketua lembaga yang mengikuti pelatihan diwajibkan meneruskan 

materi pelatihan ke para tutor di PKBM masing-masing. 

Pelatihan yang ada hanya dilakukan dalam frekuensi yang 
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terbatas.  Hasil ini menunjukkan orientasi atau pelatihan 

pendidik sudah dilakukan tetapi dilakukan dengan frekuensi 

yang sangat terbatas dan dilakukan setelah proses pembelajaran 

berjalan. Hal ini akan berdampak terhadap kualitas guru atau 

tutor dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar di 

kabupaten Bogor. 

Brooks et al. (2004), reviewing controlled trials of literacy and numeracy 
interventions, found evidence demonstrating that greater impacts are 
associated with trainers who have qualified teacher status, who have 
assistance in the classroom and/or who have high expectations of their 
learners. 

Secara khusus terkait dengan pembelajaran berhitung 
Ofsted (2011c) mengidentifikasi pengajaran berhitung orang 
dewasa terkait dengan beberapa aspek yang secara keseluruhan 
akan memberikan kualitas pengajaran.  

In an evaluation of numeracy provision Ofsted (2011c) 
identified the following characteristics of good adult numeracy 
teaching. Characteristics of good adult numeracy teaching planning 
individualised learning are (1) good understanding of the practical 
application of numeracy in everyday and generic work contexts, 
and of the reasons why learners have returned to learning 
numeracy teaching strategies to overcome learners‘ fears: exploring 
why learners have struggled with numeracy in the past; ensuring 
that individualised learning programmes identify and build on the 
skills that learners bring with them addressing misconceptions and 
developing understanding of mathematical concepts: developing 
understanding of mathematical concepts beyond Level 2; (2) 
ensuring that learners get to the root of any misconceptions; (3) 
analysing any incorrect answers involving all learners and 
developing their independence: using different types of activity to 
allow learners to explore mathematical problems; (4) using a wide 
range of resources, including information technology, to develop 
learners‘ ability to use their learning independently and in contexts 
that are relevant to them making numeracy purposeful: focuses on 
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problem-solving and applying numeracy to build learners‘ 
confidence in using it in everyday situations and at work and help 
them understand the practical purpose and application of each 
mathematical concept assessing learners‘ progress: assessing the 
progress of learners during sessions, and adjusting teaching 
methods accordingly; (5) providing constructive feedback on 
learners‘ progress in understanding individual mathematical 
concepts. 

 

Dalam evaluasi penyediaan berhitung, Ofsted (2011b) 

juga mengidentifikasi fitur umum pengajaran dan pembelajaran 

berhitung yang efektif. Aspek-aspek dan fitur yang terkait 

dengan pembelajaran berhitung harus dimiliki oleh setiap guru 

atau tutor. 

In an evaluation of numeracy provision, Ofsted (2011b) also 
identified common features of effective numeracy teaching and 
learning. There are (1) developing learners‘ ability to tackle 
numeracy-related problems by setting them in purposeful contexts; 
(2) showing learners how to build on their previous knowledge and 
skills to develop their understanding; (3) providing opportunities 
for learners to work out the most appropriate approaches to 
problems individually and with other learners; (4) encouraging 
learners to tackle their misconceptions by analysing incorrect 
answers; (5) developing learners‘ conceptual understanding of 
numeracy through activities which helped them reach the stage 
where they could explain why a specific method worked (6) 
enabling learners to apply mathematical techniques in their 
training, at work or in their personal lives. 

 

h. Rekruitmen dan penilaian awal peserta didik 

Rekruitmen atau penerimaan peserta didik pendidikan 

keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor harus dilakukan dengan 
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cara (1) mendata warga belajar sesuai kriteria pendidikan 

kekasaraan dasar dan (2) melakukan tes awal kemampuan 

keberaksaraan sesuai standar kompetensi lulusan keaksaraan 

dasar. Tetapi dalam pelaksanaannya rekuritmen hanya dilakukan 

berdasarkan penilaian kualifikasi akademik yang tercantum pada 

Kartu Keluarga. Sedangkan penilaian awal peserta didik secara 

umum tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan penilaian awal 

pada peserta didik kurang sepenuhnya mengacu kepada 

petunjuk teknis pendidikan keaksaraan dasar yang berlaku. Hal 

ini tidak selaras dengan pendapat Brooks et al. (2008b). Brooks 

et al. (2008b) states that students who have taken the teaching will 

provide faster achievement results when compared with students who are just 

starting. 

 

i. Penyusunan program kerja 

Program kerja adalah bagian penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten 

Bogor. Penyusunan program kerja terkait dengan waktu belajar, 

jadwal belajar, kontrak dan aturan belajar, jumlah rombongan 

belajar, dan kalender pendidikan.  

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa 

pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten 

Bogor telah memiliki program kerja. Program kerja terdiri dari 

waktu belajar, jadwal belajar, kontrak dan aturan belajar serta 

rombongan belajar Pada proses pembelajaran kesepakatan 
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waktu belajar; pendidikan keaksaraan dasar telah dilaksanakan 

sesuai kebutuhan. proses pembelajaran dilaksanakan dalam 

rentang waktu 6 (enam) bulan dengan alokasi waktu belajar 

minimal 114 jam @60 menit, terdiri atas belajar membaca dan 

menulis kurang lebih 80 jam dan belajar berhitung kurang lebih 

34 jam.  

Pelaksanaan jadwal belajar disepakati bersama peserta 

didik dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, meskipun 

tidak menutup kemungkinan ada beberapa warga yang ijin tidak 

dapat mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai alasan. 

Kontrak dan aturan belajar telah tersedia, kotrak dak aturan 

belajar ini berisi kesepakatan dan komitmen yang harus ditaati 

selama proses pembelajaran keaksaraan dasar. Selain 

komponen-komponen tersebut disepakati pula jumlah peserta 

setiap rombongan belajar yaitu maksimal 1:10.  

Comings et al. (2003) show that a significant increase in adult 
literacy requires a level of participation in literacy programs. 
Inadequate participation will make little difference to the progress 
of students so that not all students will achieve the learning 
objectives at the end of the program. Calculating the length of time 
required for students in the study program to benefit in illiteracy or 
arithmetic, data is needed (at least) on the following items (1) skill 
level at the start of the course and (2) level of attendance of the 
course. 
  
Lamanya pengajaran pendidikan keaksaraan dasar yang 

dilakukan di kabupaten Bogor sesuai dengan pendapat beberapa 

ahli. 
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Benseman et al. (2005), Looking across the available evidence, 
results vary as to how much time is needed to make educationally 
significant progress. This is unsurprising given the different levels 
learners start at, the different courses that they join, and the 
different definitions of what is meant by progress and achievement 
(i.e. is it about passing a test, progressing to the next level, or 
gaining a specific skill?). However, the existing evidence does 
indicate that if learners (especially those working at lower levels) 
require upwards of 100 hours of hours of instruction to make 
significant educational progress, they need more time than they 
generally spend in provision. (It is worth remembering that those 
with basic skills needs have had a decade or so of compulsory 
schooling and not made enough progress to become functionally 
literate or numerate.) This finding has implications for short 
duration courses, such as the 10 week course a quarter of adults 
would prefer. Comings et al. (2009) concluded that 100 hours of 
instruction is the point at which a majority of adult students are 
likely to show educationally significant progress, and, therefore, it 
serves as a benchmark that identifies an effective programme. That 
is, if the majority of students persist for 100 hours or more each 
year, the programme is probably having a measurable impact on 
at least half of its students. 

. 

Secara intuitif kita dapat berasumsi, seperti yang 

ditunjukkan oleh penelitian pada program-program keaksaraan 

dasar, bahwa kursus yang lebih lama menghasilkan lebih banyak 

keuntungan, tetapi hal ini tidak selalu demikian. Dalam 

pembelajaran buta aksara dan berhitung, orang dewasa dengan 

tingkat keterampilan dasar yang rendah lebih cenderung 

ditempatkan pada kursus yang lebih lama dibandingkan dengan 

kursus yang ditargetkan pada mereka yang sudah pernah 

memperoleh pendidikan dasar.  
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Cara et al. (2009) Intuitively we might presume, as research on 
family literacy programmes suggests, that longer courses lead to 
more gains, but this is not necessarily the case. In literacy and 
numeracy learning, adults with low levels of basic skills are more 
likely to be placed on longer courses (as opposed to courses targeted 
at those who need to brush up) but may nonetheless struggle to 
complete and to achieve when returning to education.  

 

Analisis berdasarkan usia jauh lebih kompleks, pelajar 

yang lebih muda memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi 

pada kursus yang lebih pendek, tetapi dengan kelompok usia 

lainnya prestasi terbaik terjadi pada kursus 121-180 jam. Cara et 

al. (2009) suggest that, at higher levels, the jump between one level and 

another may prove too large for some learners to achieve within a single 

year. 

Selain lamanya durasi pelaksanaan pembelajaran dalam 

program keaksaraan dasar yang ada di kabupaten Bogor 

disepakati jumlah peserta setiap rombongan belajar yaitu 

maksimal 1:10. Implikasi untuk efisiensi adalah bahwa kursus 

yang lebih lama memberikan nilai manfaat yang lebih baik 

daripada yang lebih pendek, hasil yang terkait terutama 

memperbaiki biaya operasional yang tersebar dalam periode 

waktu yang lebih lama. 

Wolf et al. (2010) presented findings from a longitudinal study 
that tracked 53 workplaces that hosted Skills for Life courses to 
examine the impact on both the employers and the employees, 
particularly low-skilled workers. The study found that the model 
of providing top-down provision on a workplace-specific basis was 
very expensive as a result of the multiple contracts for each course 
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operated, the small size of the groups and the heavy fixed costs. In 
terms of outcomes, learners reported high levels of satisfaction, but 
were found to have made at best only small gains in literacy, with 
no discernable effect on productivity. Together the clear finding 
from this study is that this model of literacy training is an 
inefficient one. 

 

j. Penyiapan Sarana dan prasarana  

Sarana dan prasarana pembelajaran adalah bagian 

penting dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar. 

Berdasarkan permendikbud Nomor 86 tahun 2014 setiap 

penyelenggara pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dasar 

dapat memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungan sekitar 

untuk menunjang proses pembelajaran. Proses belajar mengajar 

dapat dilaksanakan di gedung-gedung sekolah, balai desa, 

tempat ibadah, rumah penduduk atau fasilitas lain yang layak 

dan memenuhi syarat untuk kegaiatan pembelajaran. Earthman, 

Mc Koy et all mengemukakan ‗a good condition of school building                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

and components support the enhancement in teaching and learning progress 

in the school  (Nuraihan Mohd Ibrahim, et al., 2016).  

Sarana prasarana sekolah yang baik akan meningkatkan 

kemajuan proses pembelajaran.  Berdasarkan laporan kegiatan 

dan pengamatan peneliti diketahui bahwa dari 5 sekretariat 

PKBM yang menjadi objek penelitian secara umum telah 

memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan  petunjuk 

teknis pendidikan keaksaraan dasar dalam implementasinya 

proses belajar mengajar sebagian besar dilakukan di luar 
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sekretariat PKBM seperti menggunakan bangunan PAUD, 

majelista‘lim dan rumah RT/RW, sehingga warga belajar hanya 

belajar dengan beralaskan karpet dan meja lipat. 

 

k. Pembelajaran 

Pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar merupakan 

uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai 

SKL, standar isi dan standar penilaian pendidikan keaksaraan 

dasar. Proses pembelajaran keaksaraan dasar dilaksanakan 

dengan pendekatan tematik, terpadu, dan fungsional, yaitu 

proses pembelajaran yang berintegrasi dengan permasalahan 

kehidupan sehari-hari bagi peserta didik, meliputu agama, sosial, 

budaya, ekonomi, kesehatan, keterampilan, dan lingkungan.  

Hannon et al. (2003) states that among the factors associated 
with the successful provision of community-focused programs is a 
holistic approach to learning where learning is aligned with the 
lives and interests of students, sensitivity to negative experiences of 
previous education, learning locations suitable for implementing 
learning, and have basic skills integrated into the provision, 
without directly labeling training as basic skills so as not to 
impede potential participants. 

 

Secara khusus pendidikan keaksaraan dasar yang ada di 

Kabupaten Bogor memiliki kompetensi lokal yaitu dengan 

adanya pendidikan keaksaraan dasar, lulusan diharapkan (1) 

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing sehingga dapat berprilaku dan memiliki etika 

sebagai warga masyarakat yang baik; (2) menguasai pengetahuan 
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faktual tentang cara mendengar, membaca, menulis dan 

berbicara dalam bahasa Indonesaia, serta berhitung untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari; (3) mampu membaca, 

menulis, berbicara dan berhitung untuk mendukung aktivitas 

dilingkungan keluarga dan masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari.  

MacLeod and Straw (2010) find that effective teaching 
includes recruitment and retention strategies for students, inherent 
provisions designed to meet individual needs, assessment and 
diagnosis of needs, development opportunities for participants, 
collaboration and coordination between institutions and 
stakeholders that include employers in all stages, and qualified 
coaches or tutors with their own professional development 
opportunities. 

 

Suatu tinjauan pengajaran keterampilan dasar yang 

efektif yang dilakukan oleh Basic Skill Agency (BSA, 2000). The 

Basic Skill Agency (BSA, 2000) found that effective programs have high 

expectations of student achievement and enable students to get credit and 

accreditation in their learning and enable them to continue further study if 

they so wish. 

Faktor-faktor yang diduga berkorelasi dengan kemajuan 

yang lebih baik bagi peserta didik meliputi, penyediaan 

keterampilan yang akan diperoleh dalam berbagai konteks, 

pengajaran yang terstruktur dengan jelas, rencana pembelajaran 

untuk setiap peserta, guru atau tutor yang secara teratur menilai 

dan meninjau kemajuan, dan menyesuaikan lama program 

dengan tingkat keterampilan yang dibutuhkan. 
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Warga belajar program pendidikan keaksaraan dasar di 

Kabupaten Bogor  telah memiliki sikap, pengetahuan, dan 

keterampilannya yaitu warga belajar memulai pembelajaran 

dengan membaca doa bersama dan memiliki salam semangat 

dalam menghidupkan suasana pembelajaran serta dapat 

berinteraksi satu dengan lainnya dengan menggunakan bahasa 

Indonesia dan disertakan dengan bahasa Sunda serta dapat 

berhitung dan menyebutkan angka/bilangan dengan 

penyebutan yang cukup baik. Ditemukan bahwa lulusan 

program pendidikan keaksaraan dasar dapat mengacu kepada 

petunjuk teknis program pendidikan keaksaraan dasar yang 

mengedapankan kepada sikap, pengetahuan, namun pada 

keterampilan belum sepenuhnya mengacu kepada 

permendikbud yang ada.  Berdasarkan temuan-temuan terhadap 

kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar 

program pendidikan keaksaraan dasar telah mengikuti petunjuk 

teknis program pendidikan keaksaraan dasar serta panduan 

penyelenggaraan dan pembelajaran yang berpedoman pada 

Permendikbud sesuai dengan kriteria yang ada.  

Ofsted (2007) found that the form of teaching was best adapted 
to the needs of different groups including part-time students, work-
based students, and ages 14-16 years. In the best form of support 
in class, the support of subject teachers and tutors is to plan 
lessons together. Through working together, lessons can be planned 
to ensure that long-term skills are met and cover the immediate 
needs of students. Support in the classroom is less effective when 
supporting tutors act primarily as class assistants, with tutors 
having to focus narrowly on the task at hand rather than 
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developing transferable skills. The support of tutors who work 
with students outside of lessons is most effective when it is closely 
related to vocational teams and familiar with student programs. 

 

Pembelajaran keaksaraan dasar di kabupaten Bogor 

memiliki standar kompetensi yang telah dibuat sesuai dengan 

kemampuan warga belajarnya, pada proses pembelajaran 

terlampir RPP yang telah dikembangkan berdasarkan silabus 

yang berlaku.  

 

l. Pembiayaan 

Sistem dan mekanisme pembiayaan pendidikan 

keaksaraan dasar didasarkan harus dilaksanakan pada standar 

pembiayaan dan petunjuk teknis pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang dikeluarkan 

oleh Direktorat yang menangani pendidikan keaksaraan. 

Sumber pembiayaan pendidikan keaksaraan dasar berasal dari 

pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat.   

As early  as 1976, the UNESCO Redommendation on the Development 
of Adult Education suggested prinsiples for governments investing in adult 
education: ―For the individual,lack of funds should not be an obstacle to 
participation in adult education programmes. Member States should ensure 
that financial assistance for study purposes is available for those who need it 
to undertake adult education. The participation of members of 
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underprivileged social groups should, as a general rule, be free of charge‖ 
(UNESCO,1976) 
 

Pelaksanaan program pendidikan dan di kabupaten 

Bogor dan penyaluran dana bantuan operasional program 

pendidikan keaksaraan dasar telah dijalankan sesuai dengan 

alokasi anggaran dana kabupaten Bogor dan di bantu oleh 

APBD kabupaten Bogor, namun tidak ditemukan bantuan 

swadaya masyarakat dan sumber dana lain yang sah dan tidak 

mengikat. Secara khusus di kabupaten Bogor ada beberapa 

PKBM yang telah mendapatkan bantuan dana APBN.  

In an OECD meeting in 1996 to promote the value of lifelong learning, 

some policy-makers and experts indicated that the distribution of costs 

should better reflect the benefits and beneficiaries of education and learning 

(Schuetze, 2009) 

Terkait dengan laporan pelaksanaan program 

pendidikan keaksaraan dasar, diketahui bahwa PKBM yang 

telah diteliti, memberikan laporan pertanggung jawaban 

mengenai dana yang telah digunakan, laporan tersebut telah 

mengacu pada petunjuk teknis program pendidikan keaksaraan 

dasar.  

 

m. Monitoring, evaluasi dan pengawasan 

Monitoring, evaluasi dan pengawasan adalah kegiatan 

yang menilai sejauhmana pelaksanaan program dilapangan dan 

bagaimana pengendaliannya. Di ketahui bahwa 5 PKBM 
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tersebut telah melaksanakan sesuai dengan panduan yang ada. 

Temuan ini diperkuat oleh data yang ada di PKBM mengenai 

catatan temuan dan dorongan terhadap program serta masukan 

baik secara lisan maupun tertulis oleh penilik dan unsur Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bogor. Selain itu, berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara telah disimpulkan juga bahwa 

monitoring, evaluasi, serta pengawasan telah berpedoman pada 

panduan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar. Hasil 

ini menunjukkan bahwa monitoring, evaluasi, serta pengawasan 

telah dijalankan.  

Robbins berpendapat bahwa: 

Controlling it is the process of monitoring, comparing, and 
correcting work performance, all managers should control, even if 
they think their units are performing as planned, they can‘t really 
know units are performing unless they  have evaluated what 
activities have been done and compared actual performance against 
the desired standard (Coulter, 2009).  

 

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini perlu adanya 

peningkatan jadwal rutin pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta 

pengawasan sehingga program pendidikan kekasaraan dasar 

yang ada di Kabupaten Bogor sesuai dengan visi dan misi serta 

memiliki tingkat ketuntasan program. ― Self-monitoring is a person‘s 

ability to adjust his or her behaviour to external situational factors. 

(Schermerhorn, Hunt, 2007) 
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n. Intern Product 

Interim produk pada program pendidikan keaksaraan 

dasar merupakan tahapan kegiatan dimana pengelola program 

pendidikan keaksaraan dasar mendapatkan hasil sementara dari 

tujuan yang digulirkan program pendidikan keaksaraa dasar. 

Interim produk terdapat pada tahap proses, denngan aspek 

luaran nilai pada sikap, pengetahuan dan keterampilan.  

Cara et al., (2009) say literacy and numeracy participants who 
study at Level 1 and Level 2 courses are more likely to complete 
their courses, but are less likely to complete mastery, compared to 
those who take Entry level courses. Likewise, those who have 
previous qualifications are more likely to complete and achieve 
their program compared to those who do not have qualifications. 

 

Hasil sementara yang dimiliki oleh warga belajar pada 

program pendidikan keaksaraan dasar lebih terlihat dalam 

bentuk sikap warga belajar dalam beribadah, berkata dan 

berprilaku sehingga ada motivasi untuk memperbaiki bersama-

sama seperti mengingatkan waktu berakhir pembelajaran karena 

menjelang sholat zuhur atau magrib. Hasil yang peneliti amati 

terdapat dimensi pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik 

setalah 3 bulan mengikuti kegiatan ini, peserta didik mampu 

menulis identitas diri seperti nama lengkap dan alamat rumah. 

Peningkatan rata-rata orang dewasa dalam melek huruf adalah 

sederhana. 

Sticht and Armstrong (1994) summarize the evidence of more 
than 30,000 students attending the program, all of which have 
shown statistically significant gains. Sheehan-Holt and Smith 
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(2000) compared the sustainability and quality improvement of 
adult literacy skills. The main finding is that there is no 
relationship between participation in basic skills programs and 
literacy skills. Local studies provide mixed results. Beder's 
(1999) conclusion of all the evidence he analyzed was that 
through measuring tests, it was found that there was insufficient 
evidence whether participants in adult education had acquired 
basic skills. 

 

o. Terminal produk program 

Capaian hasil dan dampak program pendidikan 

keaksaraan dasar Tercapainya standar yang telah ditentukan 

merupakan cerminan bahwa program telah dilaksanakan dan 

dirasakan serta memberikan tingkat keberhasilan dalam 

memenuhi sikap, pengetahuan dan ketrampilan peserta. Hasil 

pengamatan telah menunjukkan bahwa program pendidikan 

keaksaraan dasar telah memberikan kesempatan belajar kedua 

untuk meningkatkan kemampuan cara menulis dan membaca 

yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Namun ditemukan 

tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama sehingga 

ada beberapa kendala yang selama proses pembelajaran. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor penglihatan, 

faktor kedisiplinan serta faktor motivasi internal untuk 

mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan. Capaian hasil 

yang dimiliki juga telah menunjukkan kompetensi sikap 

pengetahuan dan keterampilan, sehingga secara umum capaian 

hasil pendidikan keaksaraan telah sesuai tetapi belum maksimal 

dalam mencapai kompetensi yang sama antar warga belajar. 
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Hasil capaian ini juga menunjukkan tingkat signifikan yang 

tinggi dalam penurunan angka buta aksara di Kabupaten Bogor.  

Program pendidikan keaksaraan harus memiliki dampak positif 

bagi peserta. Salah satu dampak positif program pendidikan 

keaksaraan dasar adalah peningkatan produktivitas ekonomi. 

Pendidikan keaksaraan dasar juga harus memberikan 

kesempatan belajar untuk memenuhi kebutuhan warga belajar 

agar setiap warga belajar mampu membaca, menulis, berhitung, 

dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia.  

Secara nasional pendidikan keaksaraan dasar telah terbukti 

efektif untuk pembelajaran orang dewasa melalui beberapa 

pendekatan inovatif dengan pilar pembelajaran belajar untuk 

mengetahui dan belajar untuk melakukan.  

Khusus untuk Kabupaten Bogor dampak positif dari 

program pendidikan keaksaraan dasar adalah warga telah 

memilik kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan kedua. 

Program ini telah terbukti  mampu menurunkan persentase 

angka  buta aksara di Kabupaten Bogor. Dampak lain dari 

program pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor 

adalah terbentuknya kepercayaan diri peserta, sehingga 

mendorong warga belajar untuk melanjutkan pendidikan 

keaksaraan  lanjutan, seperti pendidikan keaksaraan usaha 

mandiri atau menempuh program pendikan paket A. 

Brazier et al. (2010) found limited evidence on the effectiveness 
of education programmes aimed at reducing recidivism in young 
people, both in Britain and internationally. A Canadian study 
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(Poporino and Robinson 1992) followed offenders who had 
participated in Adult Basic Skills Education, and found that 
recidivism rates for those who completed their courses were lower, 
as compared with those released before completing or who withdrew 
from the course. 

 
Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian Bynner dan Parsons 

(2006). 

Bynner and Parsons (2006) looked at members of the BCS70 
cohort whose literacy and numeracy skills changed between 1991 
(aged 21) and 2004 (aged 34). Men who improved their 
literacy skills were more likely to be in full-time employment 
(94% compared to 81% of those whose skills were poor at 21 
and remained poor). Women whose numeracy skills had improved 
were more likely to be in full-time employment at age 34 (43% 
compared to 27% whose numeracy skills were and remained 
poor). 
 
Secara interpersonal hasil ini juga telah mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Macleod dan Straw (2010) yang 

menyatakan bahwa: 

In a review of evidence on ALN, NFER identified 17 sources 
with evidence of the impact of developing adult basic skills on 
adults‘ personal and interpersonal skills. Evidence tends to take 
the form of self report. The most commonly reported impacts were: 
self-confidence (Balatti et al., 2006; Cutter et al., 2004; Tett 
et al., 2006; Wolf, 2008) and confidence to try new things 
(Frontline Consultants, 2006); self-esteem, worth and 
image (Goodison et al., 2004; Hamilton and Wilson, 
2005; Metcalf et al., 2009); belief in own ability and sense of 
personal achievement (Dench et al., 2006; Evans and Waite, 
2008); reduced stigma and embarrassment (Frontline 
Consultants, 2006; Rhys Warner and Vorhaus, 2008); 
better physical and mental health (Metcalf et al., 2009); and a 
more positive attitudes towards life (Terry, 2006). 
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Pengembangan pendidikan keaksaraan dasar yang ada di 

Kabupaten Bogor juga telah berdampak pada lingkungan dan 

kehidupan sehari-hari termasuk merasa lebih mampu untuk 

membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah mereka, 

termasuk membaca dengan anak-anak. Hasil ini juga sesuai 

dengan hasil penelitian Evans dan Waite (2008), Frontline 

Consultants (2006), Peters et al. (2003). 

Pendidikan keaksaraan di Kabupaten Bogor juga telah 

meningkatkan kepercayaan dan kemampuan yang lebih besar 

untuk berkontribusi dalam kehidupan keluarga. Rhys Warner 

and Vorhaus (2008) menyatakan bahwa: 

A number of studies have identified effective approaches to 
promoting learner engagement and progress in literacy and 
numeracy at programmatic and classroom levels; however, robust 
evaluations of the relationship between learning interventions and 
educational outcomes remain thin on the ground. In general, 
research from the UK seeking to measure the effectiveness of 
literacy and numeracy provision is small-scale and conducted over 
a short time-scale, during which learner gains may not be apparent 
or remain hard to measure. Moreover, few studies are of high 
quality or are sufficiently well-designed to capture the complexities 
of the connections between interventions and outcomes for long life. 

 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Tett et al. (2006). 

Pendidikan keaksaraan di Kabupaten Bogor juga telah 

berdampak pada sikap dan partisipasi dalam pembelajaran 

termasuk peningkatan kepercayaan diri dan motivasi untuk 

terlibat atau terlibat kembali dalam pembelajaran.  
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These results support the opinions of Evans and Waite (2008), 
Frontline Consultants (2006), and Goodison et al. 
(2004). Literacy education had impact on attitudes and 
participation in learning including increased self-confidence and 
motivation to engage or re-engage in learning. In addition, the 
literacy have also provided an increase in other learning taking or 
continuation with learning, Cutter et al. (2004), Hamilton 
and Wilson (2005), Metcalf et al. (2009), Rhys Warner 
and Vorhaus (2008). 
 
Terkait dengan keyakinan dan harga diri hasil penelitian 

ini telah mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Rhys Warner dan 

Vorhaus (2008).  

Rhys Warner and Vorhaus (2008) which states that many 
students who have increased confidence after attending literacy or 
numeracy courses. In terms of the social aspects of learning and 
increasing self-confidence, it is also recognized that social aspects 
can increase intellectual interest and contact with others. This 
belief is directly related by students with an increase in reading, 
writing. 

 

Pada bagian lain hasil penelitian ini juga telah sesuai 

dengan hasil penelitian Mallows (2008), Swain et al. (2009), 

(Padak dan Rasinski, 2003) yang menyatakan bahwa: 

Swain et al. (2009) found that 64% of parents reported that 
they had become more involved with their children‘s school after 
engaging in family literacy and numeracy provision; a greater 
proportion (76%) reported that they had changed as a person, 
most expressing this in terms of gains to confidence and personal 
capabilities. Over half (55%) of parents had progressed to another 
course of education and 84% said they were thinking of taking 
another course. 
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Studies of family learning programmes show that adult 

participants gain in self-confidence (Mallows, 2008; Swain et 

al., 2009), self-advocacy (Padak and Rasinski, 2003) and self-

efficacy (Benseman and Sutton, 2005; Rodriguez-Brown, 

2004), and increased confidence in ability to learn (Padak et al., 

2002b). A number of sources cite improvements made to 

parenting skills, confidence and attitudes (Bensemann et al., 

2005; Judkins et al., 2008; Brooks et al., 2008a; Ofsted, 

2009). 

Swain et al. (2009) menemukan bahwa orang tua 

menjadi lebih terlibat dengan sekolah anak-anak mereka setelah 

terlibat dalam pendidikan keaksaraan dan memiliki kemampuan 

berhitung. Terkait dengan peningkatan citra diri peserta 

program. Hasil penelitian ini telah mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh  Beder (1999) yang menyimpulkan bahwa: 

That participation in adult education had a positive effect on learners‘ self-

image. Secara sosial program pendidikan keaksaraan yang ada di 

Kabupaten Bogor telah menciptakan modal sosial. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Macleod dan Straw (2010) yang telah 

menemukan bukti dampak yang berkaitan dengan kesejahteraan 

sosial, termasuk peningkatan jejaring sosial dan sosialisasi, dan 

berkurangnya isolasi.  

Macleod and Straw (2010) found evidence of impact relating 

to social wellbeing, including increased social networks and 
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socialisation, and reduced isolation (Metcalf et al., 2009; 

Frontline Consultants, 2006; Rhys Warner and Vorhaus, 

2008) and increased confidence to take up volunteering 

opportunities and engage in society (Frontline Consultants, 

2006; Hamilton and Wilson, 2005). 

 

2. Instalasi Program Pendidikan Keaksaraan Dasar di 

kabupaten Bogor 

 

a. Rekruitmen Pendidik/Tutor dan tenaga kependidikan 

Penyelenggaraan Program pendidikan keaksaraan dasar 

telah melakukan rekruitmen pendidik dan tenaga kependidikan 

dimana setiap tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

menjalankan tugas serta mendapatkan surat keputusan  yang 

disertai penjelasan tugas dan wewenang masing-masing unsur, 

serta keterangan masa berlakunya SK yang diterbitkan oleh 

masing-masing ketua PKBM. Perekrutan unsur yang kompeten 

dalam pengelolaan program pendidikan keaksaraan dasar dan 

proses perekrutan telah mengacu kepada Petunjuk teknis 

program pendidikan keaksaraan dasar serta mengacu kepada 

peraturan yang berlaku.  

Hasil penelitian juga telah menunjukan bahwa program 

pendidikan keaksaraan dasar yang ada di Kabupaten Bogor 

telah memperhatikan aspek-aspek kualitas guru atau tutor yaitu 

kualifikasi guru atau tutor dan latar belakang pendidikan guru 
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atau tutor. Hasil ini sesuai dengan pendapat Darling-Hammond 

(2000), Hanushek (1992), dan Sanders dan Rivers (1996) yang 

menyatakan bahwa: 

The quality of the teacher or tutor is very important for student 
progress and achievement. These results also reinforce the majority 
of research on teaching and learning that effectively identifies 
teacher or learner relationships as a very significant factor in 
influencing learning outcomes (MacLeod and Straw, 2010). 

 

Terkait dengan kualifikasi guru, pada program 

pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor telah 

memiliki kesesuaian standar petunjuk teknis pendidikan 

keaksaraan dasar nasional. Hasil ini memperkuat penelitian 

Brooks et al. (2001a) yang menunjukkan bahwa: 

Brooks et al. (2001a) say teacher factors which could be 

correlated with learner progress, emphasise the importance of 

effective initial training for tutors and comprehensive professional 

development programmes. Casey et al. (2006) found that 

learners on embedded courses had better staying-on rates than 

those on non-embedded courses, and more positive attitudes.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa manfaat 

menanamkan pembelajaran yang ditemukan dalam beberapa 

penelitian tidak dapat dicapai dengan hanya menambahkan 

tanggung jawab guru. Sebaliknya, peserta didik mendapat 

manfaat ketika diajarkan oleh tim staf, dengan bidang keahlian 

mereka yang berbeda, bekerja sama secara erat. 
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Peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan dasar 

terkait dengan latar belakang pendidikan guru atau tutor. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa guru atau tutor 

yang ada di Kabupaten Bogor secara umum memiliki latar 

belakang pendidikan sarjana. Latar belakang pendidikan sarjana 

ini dianggap telah memiliki kemampuan dalam aspek-aspek 

pengajaran. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disimpulkan 

oleh Morton. 

Morton et al. (2006). They drew a number of conclusions about 
teacher education programmes, including that they should; (1) 
provide opportunities for teachers to reflect on their own beliefs and 
values about what and how they teach; (2) be based on what is 
known about how adults learn; (3) take into account the strong 
influence of context on learning and not make assumptions that 
knowledge learned in one context can be applied to another; (4) 
not assume that raising the level of subject matter in syllabuses on 
its own will have an effect on practice; (5) should take into account 
the process-orientated and holistic nature of teachers‘ knowledge, 
and should exploit this by using data-based case-study methods 
which portray to trainee teachers the richness of expert teachers‘ 
cognitions underlying their practices; (6) should develop adequate 
measures of the impact of training and professional development. 

 

Hasil evaluasi program keaksaraan dasar yang ada di 

Kabupaten Bogor juga menekankan perlunya semua guru untuk 

terpapar pada berbagai kegiatan pengembangan profesional 

sepanjang karier mereka, tidak peduli berapa banyak 

pengalaman yang mereka miliki, dan bahwa guru harus 

didorong untuk merefleksikan secara kritis faktor-faktor yang 
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memengaruhi praktik dan kritis sehingga memiliki kesempatan 

untuk mengalami subjek dari sudut pandang peserta didik. 

 

b. Orientasi pendidik dan tenaga kependidikan 

Orientasi atau pelatihan peserta didik bertujuan untuk 

menumbuhkan atau meningkatkan Kompetensi pendidik, 

terutama berkenaan dengan (1) standar Kompetensi lulusan, 

Kompetensi inti, Kompetensi dasar dan silabus pendidikan 

keaksaraan dasar; (2) pembelajaran orang dewasa; (3) 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (4) 

strategi dan metode pembelajaran keaksaraan; (5) 

pengembangan media dan sumber belajar keaksaraan dasar; (6) 

penilaian pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar. Selain itu 

orietasi pendidikan keaksaraan dasar berupaya untuk 

meningkatkan kompetensi.  

Pendidik harus mengikuti orientasi atau pelatihan 

tentang pendidikan keaksaraan dasar yang telah dilaksanakan 

oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun swadaya 

masyarakat yang mengacu kepada panduan yang disusun atau 

ditetapkan oleh Direktorat yang menangani pendidikan 

keaksaraan dasar. 

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang 

Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bogor menyatakan bahwa telah dilakukan pelatihan dasar dan 

telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembelajaran, 
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penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kegiatan  bimbingan 

teknis tersebut dilakukan setelah proses kegiatan belajar-

mengajar berjalan lebih dari dua bulan. Pelatihan diberikan 

khusus untuk ketua lembaga. Setiap ketua lembaga yang 

mengikuti pelatihan diwajibkan meneruskan materi pelatihan ke 

para tutor di PKBM masing-masing. Pelatihan yang ada hanya 

dilakukan dalam frekuensi yang terbatas.  

Hasil ini menunjukkan orientasi atau pelatihan pendidik 

sudah dilakukan tetapi dilakukan dengan frekuensi yang sangat 

terbatas dan dilakukan setelah proses pembelajaran berjalan. 

Hal ini akan berdampak terhadap kualitas guru atau tutor dalam 

pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten Bogor.   

Brooks et al. (2004), reviewing controlled trials of literacy and 
numeracy interventions, found evidence demonstrating that greater 
impacts are associated with trainers who have qualified teacher 
status, who have assistance in the classroom and/or who have 
high expectations of their learners. 
 
Secara khusus terkait dengan pembelajaran berhitung 

Ofsted (2011c) mengidentifikasi pengajaran berhitung orang 

dewasa terkati dengan beberapa aspek yang secara keseluruhan 

akan memberikan kualitas pengajaran. Ofsted (2011c) 

menyatakan bahwa: 

Characteristics of good adult numeracy teaching planning 
individualised learning are (1) good understanding of the practical 
application of numeracy in everyday and generic work contexts, 
and of the reasons why learners have returned to learning 
numeracy teaching strategies to overcome learners‘ fears: exploring 
why learners have struggled with numeracy in the past; ensuring 
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that individualised learning programmes identify and build on the 
skills that learners bring with them addressing misconceptions and 
developing understanding of mathematical concepts: developing 
understanding of mathematical concepts beyond Level 2; (2) 
ensuring that learners get to the root of any misconceptions; (3) 
analysing any incorrect answers involving all learners and 
developing their independence: using different types of activity to 
allow learners to explore mathematical problems; (4) using a wide 
range of resources, including information technology, to develop 
learners‘ ability to use their learning independently and in contexts 
that are relevant to them making numeracy purposeful: focuses on 
problem-solving and applying numeracy to build learners‘ 
confidence in using it in everyday situations and at work and help 
them understand the practical purpose and application of each 
mathematical concept assessing learners‘ progress: assessing the 
progress of learners during sessions, and adjusting teaching 
methods accordingly; (5) providing constructive feedback on 
learners‘ progress in understanding individual mathematical 
concepts. 
 
In an evaluation of numeracy provision, Ofsted (2011b) also 
identified common features of effective numeracy teaching and 
learning. There are (1) developing learners‘ ability to tackle 
numeracy-related problems by setting them in purposeful contexts; 
(2) showing learners how to build on their previous knowledge and 
skills to develop their understanding; (3) providing opportunities 
for learners to work out the most appropriate approaches to 
problems individually and with other learners; (4) encouraging 
learners to tackle their misconceptions by analysing incorrect 
answers; (5) developing learners‘ conceptual understanding of 
numeracy through activities which helped them reach the stage 
where they could explain why a specific method worked (6) 
enabling learners to apply mathematical techniques in their 
training, at work or in their personal lives. 
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c. Rekruitmen dan penilaian awal peserta didik 

Rekruitmen atau penerimaan peserta didik pendidikan 

keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor harus dilakukan dengan 

cara (1) mendata warga belajar sesuai kriteria pendidikan 

kekasaraan dasar dan (2) melakukan tes awal kemampuan 

keberaksaraan sesuai standar kompetensi lulusan keaksaraan 

dasar. Dalam pelaksanaannya rekuritmen dilakukan berdasarkan 

penilaian kualifikasi akademik yang tercantum pada Kartu 

Keluarga. Hal ini menunjukkan penilaian awal pada peserta 

didik telah mengacu kepada petunjuk teknis pendidikan 

keaksaraan dasar yang berlaku. Hal ini selaras dengan pendapat 

Brooks et al. (2008b). Brooks et al. (2008b) states that students who 

have taken the teaching will provide faster achievement results when 

compared with students who are just starting. 

 

d. Penyusunan program kerja 

Program kerja adalah bagian penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten 

Bogor. Penyusunan program kerja terkait dengan waktu belajar, 

jadwal belajar, kontrak dan aturan belajar, jumlah rombongan 

belajar, dan kalender pendidikan.  

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa 

pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten 

Bogor telah memiliki program kerja. Program kerja terdiri dari 

waktu belajar, jadwal belajar, kontrak dan aturan belajar serta 
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rombongan belajar namun tidak tersedia kalender pendidikan 

pelaksanaan pembelajaran. Pada proses pembelajaran 

kesepakatan waktu belajar; pendidikan keaksaraan dasar telah 

dilaksanakan sesuai kebutuhan. proses pembelajaran 

dilaksanakan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan dengan 

alokasi waktu belajar minimal 114 jam @60 menit, terdiri atas 

belajar membaca dan menulis kurang lebih 80 jam dan belajar 

berhitung kurang lebih 34 jam.  

Pelaksanaan jadwal belajar disepakati bersama peserta 

didik dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, meskipun 

tidak menutup kemungkinan ada beberapa warga yang ijin tidak 

dapat mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai alasan. 

Kontrak dan aturan belajar telah tersedia, kotrak dan aturan 

belajar ini berisi kesepakatan dan komitmen yang harus ditaati 

selama proses pembelajaran keaksaraan dasar. Selain 

komponen-komponen tersebut disepakati pula jumlah peserta 

setiap rombongan belajar yaitu maksimal 1:10.  

Comings et al. (2003) menunjukkan bahwa:  

That a significant increase in adult literacy requires a level of participation 
in literacy programs. Inadequate participation will make little difference to 
the progress of students so that not all students will achieve the learning 
objectives at the end of the program. Calculating the length of time required 
for students in the study program to benefit in illiteracy or arithmetic, data 
is needed (at least) on the following items (1) skill level at the start of the 
course and (2) level of attendance of the course. 
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Lamanya pengajaran pendidikan keaksaraan dasar yang 

dilakukan di kabupaten Bogor sesuai dengan pendapat beberapa 

ahli. Menurut Benseman et al. (2005): 

Looking across the available evidence, results vary as to how much 
time is needed to make educationally significant progress. This is 
unsurprising given the different levels learners start at, the different 
courses that they join, and the different definitions of what is 
meant by progress and achievement (i.e. is it about passing a test, 
progressing to the next level, or gaining a specific skill?). However, 
the existing evidence does indicate that if learners (especially those 
working at lower levels) require upwards of 100 hours of hours of 
instruction to make significant educational progress, they need 
more time than they generally spend in provision. (It is worth 
remembering that those with basic skills needs have had a decade 
or so of compulsory schooling and not made enough progress to 
become functionally literate or numerate.) This finding has 
implications for short duration courses, such as the 10 week course 
a quarter of adults would prefer. 
 
Comings et al. (2009) concluded that 100 hours of instruction 
is the point at which a majority of adult students are likely to 
show educationally significant progress, and, therefore, it serves as 
a benchmark that identifies an effective programme. That is, if the 
majority of students persist for 100 hours or more each year, the 
programme is probably having a measurable impact on at least 
half of its students. 

 

Secara intuitif kita dapat berasumsi, seperti yang 

ditunjukkan oleh penelitian pada program-program keaksaraan 

dasar, bahwa kursus yang lebih lama menghasilkan lebih banyak 

keuntungan, tetapi hal ini tidak selalu demikian. Dalam 

pembelajaran buta aksara dan berhitung, orang dewasa dengan 

tingkat keterampilan dasar yang rendah lebih cenderung 
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ditempatkan pada kursus yang lebih lama dibandingkan dengan 

kursus yang ditargetkan pada mereka yang sudah pernah 

memperoleh pendidikan dasar. Cara et al. menyatakan bahwa: 

Intuitively we might presume, as research on family literacy 
programmes suggests, that longer courses lead to more gains, but 
this is not necessarily the case. In literacy and numeracy learning, 
adults with low levels of basic skills are more likely to be placed 
on longer courses (as opposed to courses targeted at those who need 
to brush up) but may nonetheless struggle to complete and to 
achieve when returning to education. 

 

Analisis berdasarkan usia jauh lebih kompleks, pelajar 

yang lebih muda memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi 

pada kursus yang lebih pendek, tetapi dengan kelompok usia 

lainnya prestasi terbaik terjadi pada kursus 121-180 jam. Cara et 

al. (2009) suggest that, at higher levels, the jump between one level and 

another may prove too large for some learners to achieve within a single 

year. 

Selain lamanya durasi pelaksanaan pembelajaran dalam 

program keaksaraan dasar yang ada di kabupaten Bogor 

disepakati jumlah peserta setiap rombongan belajar yaitu 

maksimal 1:10. Implikasi untuk efisiensi adalah bahwa kursus 

yang lebih lama memberikan nilai manfaat yang lebih baik 

daripada yang lebih pendek, hasil yang terkait terutama 

memperbaiki biaya operasional yang tersebar dalam periode 

waktu yang lebih lama.  Wolf et al. (2010) mempresentasikan 

temuan dari studi jangka panjang ia menyatakan bahwa: 
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Wolf et al. (2010) presented findings from a longitudinal study 
that tracked 53 workplaces that hosted Skills for Life courses to 
examine the impact on both the employers and the employees, 
particularly low-skilled workers. The study found that the model 
of providing top-down provision on a workplace-specific basis was 
very expensive as a result of the multiple contracts for each course 
operated, the small size of the groups and the heavy fixed costs. In 
terms of outcomes, learners reported high levels of satisfaction, but 
were found to have made at best only small gains in literacy, with 
no discernable effect on productivity. Together the clear finding 
from this study is that this model of literacy training is an 
inefficient one. 

 

e. Penyiapan Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana pembelajaran adalah bagian 

penting dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar. 

Berdasarkan permendikbud Nomor 86 tahun 2014 setiap 

penyelenggara pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dasar 

dapat memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungan sekitar 

untuk menunjang proses pembelajaran. Proses belajar mengajar 

dapat dilaksanakan di gedung-gedung sekolah, balai desa, 

tempat ibadah, rumah penduduk atau fasilitas lain yang layak 

dan memenuhi syarat untuk kegaiatan pembelajaran. Earthman, 

Mc Koy et all mengemukakan ‗a good condition of school building and 

components support the enhancement in teaching and learning progress in 

the school (Nuraihan Mohd Ibrahim, et al., 2016). Sarana 

prasarana sekolah yang baik akan meningkatkan kemajuan 

proses pembelajaran.  
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3. Proses Program Pendidikan Keaksaraan Dasar di 

Kabupaten Bogor  

a. Penyusunan perangkat pembelajaran (silabus dan RPP) 

Perencanaan pembelajaran program pendidikan 

keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor harus merujuk pada 

silabus pedoman pelaksanaan dan pembelajaran pendidikan 

keaksaraan dasar. Berdasarkan hasil studi dokumentasi program 

pendidikan kekasaraan dasar bahwa program pendidikan 

keaksaraan dasar telah berpanduan pada penyelenggaraan dan 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar.  

While the recognition of the importance of quality criteria by a 
large number of countries is obviously a necessary first step in 
raising the quality of adult education, a major issue remains to be 
tackled: How do countries link the different phases of the adult 
learning and aducation process (input, process, output and 
outcome) to curriculum specifications (syllabi,teaching 
methods,qualification standars based on learning outcomes) 
(Sloane and Dilger, 2005) 

 

Studi dokumentasi lainnya telah menunjukkan bahwa 

program pendidikan keaksaraan dasar harus mengkondisikan 

peserta didik dengan penerapan pembelajaran orang dewasa. 

Setiap akan dimulai atau perggantian tema belajar pendidik 

berkewajiban menjelaksan kepada peserta didik tentang materi 

serta tujuan dan hasil apa yang diharapkan. Pengajar telah 

menyesuaikan materi pelajaran melalui kemampuan peserta 

didik, memberikan penguatan dan umpan balik, serta memulai 

dan mengakhiri pembelajaran dengan mengacu pada RPP.  
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Hasil observasi pada perencaanan pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) telah dibuat oleh setiap 

lembaga tetapi RPP yang ada belum mengacu pada standar yang 

telah ditentukan, kurang penjabaran mengenai standar 

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan terdapat 

beberapa kelemahan dalam standar penilaian.  

Berdasarkan temuan temuan di atas dapat disimpulkan 

bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran program 

pendidikan keaksaraan dasar sebagian besar telah mengikuti 

petunjuk teknis program pendidikan keaksaraan dasar serta 

panduan penyelenggaraan dan pembelajaran.  

 

b. Prinsip pembelajaran keaksaraan dasar dan penerapan 

pembelajaran orang dewasa 

 Pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan 

keaksaraan dasar memiliki primsip pembelajaran yang 

mengedepankan prinsip pembelajaran orang dewasa. Prinsip 

pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan dasar 

sebagai berikut:  Partisipatif; pembelajaran harus mampu 

memobilisasi peserta didik untuk melakukan beragam tindakan 

atau perbuatan sehingga dapat mengembangkan ragam 

keterampilan yang bermanfaat untuk memperbaiki mutu 

kehidupan dan tarap hidup peserta didik. Kontekstual; materi 

pembelajaran harus sesuai dengan situasi sehari-hari 

dilingkungan keluarga dan masyarakat.  Konteks lokal; bahan 
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belajar harus digali dari konteks lokal serta bermanfaat bagi 

kehidupan peserta didik.  

Kooperatif dan kolaboratif; mengelola peserta didik 

belajar dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dengan 

kemampuan bervariasi dan mengutamakan penghargaan pada 

kerja kelompok daripada perorangan, serta menekankan 

pembelajaran kegiatan pemecahan masalah. Tematik; tema 

belajar yang dapat dikembangkan harus relevan dengan kondisi 

dan kebutuhan peserta didik, supaya hasil belajar dapat bertahan 

lama karena lebih berkesan dan bermakna, meningkatkan 

keterampilan berfikir sesuai dengan persoalan dan konteks yang 

dihadapi peserta didik. Desain lokal; unsur-unsur pokok 

berkaitan penyajian pembelajaran pendidikan keaksaraan seperti 

tujuan, kelompok sasaran, bahan belajar, sarana belajar, kegiatan 

belajar, waktu dan tempat, dan unsur-unsur penting lainnya 

harus dirancang sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi lokal 

tempat peserta didik berdomisili.  

Fungsionalisasi hasil belajar; pembelajaran seyogyanya 

dimulai dari hal-hal yang telah diketahui dan dapat dilakukan 

oleh peserta didik, sehingga pengalaman, kemampuan, minat 

dan kebutuhan belajar mereka hendaknya menjadi dasar dalam 

menjalin hubungan harmonis dan dinamis antara pendidik 

dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Fleksibel; 

bisa memodifikasi dan/atau mengubah rencana pembelajaran 

yang disesuaikan dengan dinamika, karena kemungkinan 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |299 

terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah maupun heterogenan lainnya.  

Education as a process is provided in three distinct types- formal, 
non-formal and informal learning. All these types of education fall 
in the bracket of life-long learning. The interest of this paper is on 
non-formal educationin which adults are the main beneficiaries. 
Hence, the concept non-formal adult education. Adults are 
individuals regarded as adults by their society. Non-formal 
education is any organized and sustained educational activities 
carried outside the formal education system (UNESCO, 2006). 
It can be provided within and outside government educational 
institutions. It covers a wide range of issues such as basic and 
functional literacy. In this paper non-formal adult education is 
understood to be a type of education undertaken and provided to 
adults and youths outside the formal education system. Its focus is 
facilitating the acquisition of knowledge and skills needed for 
immediate use essentially for personal and societal improvement 
(Yasunaga, 2014,and Ngaka, Openjuru& Mazur, 2012). 

 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran program pendidikan 

keaksaraan dasar, perlu memperhatikan penerapan 

pembelajaran orang dewasa yang mengedapankan kepada 

pengkondisian peserta didik seperti diawal memulai atau 

penggantian tema belajar, pendidik berkewajiban untuk 

menjelaskan kepada peserta didik tentang materi yang akan 

dipelajari, selanjutnya dapat menyesuaikan pengaturan temoat 

duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan proses 

pembelajaran dengan menggunakan pola duduk berbentuk 

lingkaran, bentuk U, bentuk V atau setengah lingkaran. 

Pelaksanaan pembelajaran sebaiknya menyesuaikan materi  



300 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta 

didik, memberikan penguatan dan umpan balik terhadap 

respons serta hasil belajar, mendorong serta menghargai peserta 

didik serta menghindari kegiatan yang membosankan yang 

dapat mengendurkan semangat belajar. Penerapan pembelajaran 

orang dewasa juga wajib mengutamakan perilaku pendidik 

dalam berbicara, bertanya dan sikap yang menjadi teladan dalam 

berpikir, bersikap dan bertindak.  

Adult learning and education encompasses all formal, non-formal and 
informal or incidental learning and continuing education (both general and 
vocational, and both theoretical and practical) undertaken by adults (as 
this term is defined in any one country). Adult Learning and education 
participant will typically have concluded their initial education and training 
and then returned to some form of learning. But in all countries there will 
be young people and adults who did not have the opportunity to enrol in or 
complete school education by the age foreseen, and who participate in adult 
learning and education programmes, including those to equip them with 
literacy and basic skill or as a‘second chance‘to gain recognized certificates 
(UNESCO, 2016) 
 
 Kondisi prinsip pembelajaran pendidikan keaksaraan 

dasar di kabupaten Bogor menerapkan berbagai kriteria, pada 

pengamatan ditemukan partisipatif, kontekstual, konteks lokal, 

kooperatif dan kolaboratif, tematik, desain lokal, fungsionalisasi 

hasil belajar dan fleksibel, kondisi prinsip fleksibel teramati pada 

5 PKBM mengubah rencana pembelajaran yang disesuaikan 

dengan dinamika, karena terdapat peserta didik yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah maupun heterogenan 

lainnya tidak didentifikasi sejak awal.  
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c. Penggunaan metode, media dan sumber belajar  

Keberhasilan pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten 

Bogor sangat dipengaruhi oleh penggunaan metode, media, dan 

sumber belajar dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa teknik yang digunakan pada 

program pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten Bogor lebih 

menekankan pada membaca melalui bacaan sederhana yang 

menggunakan media belajar berupa poster abjad dan kartu 

tempel. Sedangkan sumber belajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar di kabupaten Bogor 

adalah belajar pada lingkungan alam sekitar, benda yang ada 

disekeliling orang yang belajar, dan membaca buku yang telah 

diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Purcell-Gates: 

Purcell-Gates et al. (2004) reported between types of adult 
education programmes and changes in practices observed among 
programme participants. Purcell-Gates et al. found that adult 
education students from programmes that focus instruction around 
authentic literacy materials and practices report greater changes in 
their literacy practices than students from programmes not centred 
around authentic literacy practices. 

 

d. Peningkatan budaya baca 

Merujuk pada panduan penyelenggaraan dan 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar terdapat beberapa 

strategi meningkatkan minat baca yang dapat dilakukan pada 

proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar, yaitu 
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membaca permulaan dan membaca bersuara. Selain itu 

digunakan strategi mendengarkan cerita. Berdasarkan hasil 

peneliti diketahui bahwa. Proses pembelajaran di PKBM telah 

menggunakan strategi dengan membaca permulaan dan 

membaca bersuara. 

Paulo Freire menyatakan:  
Every reading of the word is preceded by a reading of the world. 
Starting from the reading of the world that the reader brings to 
literacy programs (a social- and class-determined reading), the 
reading of the word sends the reader back to the previous reading 
of the world, which is, in fact, a rereading. (Paulo Freire, 1993) 

 

 Selain itu PKBM itu telah digunakan metode memberi 

kesempatan kepada warga belajar untuk memulai dengan 

membaca 5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 

budaya baca telah dilakukan oleh PKBM di kabupaten Bogor. 

Peningkatan budaya baca yang ada telah berpedoman pada 

panduan penyelenggaraan dan pembelajaran program 

pendidikan keaksaraan dasar.  

 

e. Penguatan motivasi belajar peserta didik 

Motivasi belajar merupakan hal penting dalam 

perolehan kompetensi keaksaraan. Berdasarkan hasil 

pengamatan tutor memberikan motivasi kepada warga belajar 

apabila dapat menjawab pertanyaan dengan memberikan uang 

sebesar dua puluh ribu rupiah. Setiap pembelajaran tutor tidak 

pernah membandingkan peserta didik. 
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A recent Ofsted report into adult literacy learning in England 

(2011a) found that literacy learners were motivated by working 

towards qualifications, and that this motivation was supported by 

the availability of a range of accredited routes to qualifications. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa tutor 

selalu memberikan kata-kata positif yang dapat membangun 

semangat warga belajar untuk datang kembali pada pertemuan 

selanjutnya dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan target 

yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan 

motivasi belajar adalah bagian bagian penting untuk memacu 

peserta program dalam belajar.  

Learner motivations are complex and many learners have diverse 
and multiple reasons for wanting to improve their literacy and 
numeracy skills. Learner motivations are not fixed. As people 
with shifting priorities and circumstances dip in and out of 
learning, so their goals are flexible and change as their 
circumstances change, sometimes unpredictably (Barton et al., 
2006). Most research which gathers data on learner perspectives 
on motivation is either small-scale or focuses on specific 
programmes of learning (e.g. workplace provision), so it is not 
possible to be definitive about which motivations (or even types of 
motivations) carry higher priority with literacy and numeracy 
learners. It seems reasonable to concur with Brooks et al.‘s earlier 
research review (2001b) – that adults are principally motivated to 
improve their basic skills for ‗self-development‘, be this personal, 
social or occupational.  
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f. Penilaian proses pembelajaran dan hasil akhir  

Penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau 

bukti tentang capaiaan pembelajaran peserta didik. PKBM yang 

menjadi objek penelitian telah menyelenggarakan program 

pendidikan keaksaraan dasar. Catatan yang berkesinambungan 

dengan apa yang telah dijalankan selama proses pembelajaran 

seperti jurnal yang menginformasikan kelebihan serta 

kekurangan peserta didik selama menjalankan program 

pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor. 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi diketahui bahwa 

PKBM telah melakukan penilaian proses pembelajaran program 

pendidikan keaksaraan dasar perlu penambahan catatan lengkap 

mengenai penilaian kompetensi yang ditargetkan yaitu 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil ini 

menunjukkan perlu adanya tindak lanjut untuk memberikan 

informasi dan pengetahuan kepada lembaga penyelenggara serta 

tutor untuk merencanakan secara sistematis pada target 

penilaian setelah proses pembelajaran keaksaraan dasar 

berakhir. Jika peserta program tidak memiliki pencapaian yang 

sesuai dengan standar ketuntasan, maka PKBM di kabupaten 

Bogor melakukan remedial melalui kegiatan pengayaan serta 

menambah pengetahuan dan keterampilan, baik secara individu 

maupun kelompok yang dapat dilakukan dengan memberikan 

tugas-tugas (membaca, menulis, dan berhitung). 
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Berdasarkan hasil hasil studi dokumentasi menunjukkan 

adanya panduan penyelenggaraan dan pembelajaran pendidikan 

keaksaraan dasar yang memuat penilaian akhir pada pendidikan 

keaksaraan dasar . Penilaian akhir yang dilakukan oleh lembaga 

meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam membaca, 

mengenal huruf, membaca suku kata dan memahami teks. 

Sedangkan penilaian menulis dapat meliputi teknik menulis, 

menulis kata, dan kalimat minimal  tiga kalimat dan berhitung 

meliputi mengenal dan menulis bilangan, melakukan operasi 

hitung, dan menggunakan uang satuan.  

Hasil penilaian pendidikan keaksaraan dasar oleh tutor 

dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian 

kompetensi. Berdasarkan hasil laporan lima PKBM yang telah 

menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 

2017 bahwa penilaian laporan akhir warga yang berhak lulus 

dan memperoleh SUKMA minimal memiliki nilai 55 dengan 

kriteri cukup, bersikap baik selama pembelajaran serta disiplin 

selama mengikuti pembelajaran (80% kehadiran dari 114 jam 

pelajaran). 

Berdasarkan uraian-uraian di atas laporan akhir 

penilaian pendidikan keaksaraan dasar telah berpedoman pada 

panduan penyelenggaraan dan pembelajaran pendidikan 

keaksaraan dasar, tetapi pada laporan penilaian akhir hanya 

terdapat nilai berupa angka pencapaian yang  tidak 

mendeskripsikan pencapaian kompetensi, sehingga tidak 
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diketahui kompetensi apa yang dianggap kurang. Hasil ini 

menunjukkan bahwa penilaian formatif telah terbukti 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil belajar 

relatif terhadap strategi pengajaran dan pembelajaran (Black and 

Wiliam, 1998, 2003). Black and Wiliam (1998, 2003) say formative 

assessment has been shown to make a significant contribution to learning 

gains relative to other teaching and learning strategies. 

Looney (2007) telah mengkaji bukti tentang melek huruf 

orang dewasa terkait dengan bahasa dan angka yang 

menggambarkan dan memfokuskan pada penilaian formatif.  

Looney (2007) reviewed European evidence on adult literacy, 
language and numeracy provision, drawing on case studies from 
nine member states (including England) and focussing on 
formative assessment. Looney identified the following as principal 
elements in a learner‘s journey: diagnosis of learning needs, and 
establishment of learners‘ motivations and goals; the development 
of strong relationships within the classroom, through dialogue and 
peer assessment; the use of assessment to provide information on 
learning, and to be used as feedback by learners and instructors to 
modify teaching and learning activities. 

 

Derrick dan Ecclestone (2008) juga mengkaji 

kemampuan berbahasa dengan penilaian formatif. Ia 

menyatakan bahwa Elemen penilaian formatif yang baik terkait 

dengan komunikasi antara tutor dan peserta didik, tutor harus 

menyusun pembelajaran semaksimal mungkin dengan dialog 

antara mereka dan peserta. 
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Derrick and Ecclestone (2008) reviewed language evidence on 
formative assessment. Conclusions are based on a wide ranging, 
but not formally systematic review of evidence. Few sources are 
based on systematic research; many are small-scale studies, 
handbooks or other training materials designed to support 
teachers. The findings reported here, however, were repeated across 
a wide range of studies. 
  
There are elements in good formative assessment, (1) Dialogue 
between teachers and learners: teachers should structure learning as 
far as possible as dialogue between themselves and their students; 
(2) Communication skills: teachers need continually to be 
evaluating, maintaining and extending their communication skills, 
with a particular focus on listening and understanding, and on 
questioning and feedback to develop learning; (3) Feedback and 
marking: feedback should focus on the task rather than the 
person, be constructive and practical, and be returned as soon as 
possible; (4) Developing an atmosphere conducive to learning: 
students should be sufficiently secure to face challenges and take 
risks in asking questions or advancing propositions that may 
reveal their lack of understanding; (5) Peer assessment and self-
assessment: self-assessment and peer-assessment should be central 
elements of all learning situations. (6) Collaborative learning 
activities: collaborative discussions, tasks and activities and 
debate, can have benefits for many learners. 

 
Dalam Permendikbud Nomor 86 Tahun 2014 

dinyatakan bahwa pedoman penyelenggaraan Pendidikan 

keaksaraan dasar, mengenai pembelajaran pendidikan 

keaksaraan dasar mengacu kepada standar Kompetensi lulusan, 

Kompetensi inti, dan Kompetensi dasar pendidikan keaksaraan 

dasar. Selanjutnya dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan 

dasar memiliki pembelajaran minimal 114 jam @60 menit yang 

berdasarkan pada 3 dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan 
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keterampilan. Standar Kompetensi Dimensi sikap adalah setiap 

lulusan diharapkan memiliki perilaku dan etika yang 

mencerminkan sikap orang beriman dan bertanggung jawab 

dalam berinteraksi dengan lingkungan keluarga, masyarakat, dan 

alam dalam kehidupan sehari-hari. Standar Kompetensi 

Dimensi Pengetahuan yaitu menguasai pengetahuan faktual 

tentang cara berkomunikasi melalui bahasa Indonesia dan 

berhitung untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam 

kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Sedangkan dimensi 

keterampilan yaitu mampu menggunakan bahasa Indonesia dan 

keterampilan berhitung untuk melakukan aktivitas sehari-hari 

dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.  

Secara khusus pendidikan keaksaraan dasar yang ada di 

kabupaten Bogor memiliki kompetensi lokal yaitu dengan 

adanya pendidikan keaksaraan dasar, lulusan diharapkan (1) 

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing sehingga dapat berprilaku dan memiliki etika 

sebagai warga masyarakat yang baik; (2) menguasai pengetahuan 

faktual tentang cara mendengar, membaca, menulis dan 

berbicara dalam bahasa Indonesaia, serta berhitung untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari; (3) mampu membaca, 

menulis, berbicara dan berhitung untuk mendukung aktivitas 

dilingkungan keluarga dan masayarakatt dalam kehidupan 

sehari-hari.  
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Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa peserta 

telah memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tutor dan tenaga 

administrator diketahui bahwa lulusan program pendidikan 

keaksaraan dasar telah mengacu kepada petunjuk teknis 

program pendidikan keaksaraan dasar yang mengedapankan 

kepada sikap, pengetahuan dan keterampilan serta mengacu 

kepada permendikbud yang ada.  

 

g. Remedial/pengayaan pembelajaran 

 Kondisi obyektif remedial/pengayaan program 

pendidika keaksaraan dasar di 5 PKBM yang telah peneliti amati 

melaksanakan kegiatan belajar lebih, memiliki tambahan waktu 

dan memperbaiki tulisan sedangkan untuk pengayaan yang 

bersifat memecahkan kesulitan peserta didik dalam menguasai 

materi belajar secara kelompok dan  belajar dengan tutor sebaya 

belum teramati dalam 6 bulan pelaksanaan program. Hal 

demikian menunjukkan bahwa remedial/ pengayaan dilakukan 

oleh lembaga penyelenggara program pendidikan keaksaraan 

dasar secara variatif serta merujuk kepada petunjuk 

pembelajaran program pendidikan keaksaraan dasar yang 

berlaku.  
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Ofsted (2011a) identified the following factors in raising the 
attainment of literacy learners most at risk of not gaining the skills they 
need: teachers with high expectations for pupils‘ achievements in literacy a 
rigorous, sequential approach to developing speaking and listening, and 
teaching reading, writing and spelling through systematic phonics assessment 
of progress in order to determine the most appropriate programme or 
support, and rigorous monitoring of the impact of provision. 
 

Sesi yang paling sukses adalah sesi di mana tutor 

memanfaatkan pengalaman peserta didik dan memastikan 

bahwa kegiatan pembelajaran terkait erat dengan bahasa yang 

digunakan dalam pekerjaan sehari-hari dan pengaturan sosial.  

Remedial merupakan kegiatan untuk mengatasi 

kesulitan belajar yang bertujuan untuk membantu peserta didik 

yang mengalami kesulitan atau belum tuntas menguasai 

kompetensi yang telah ditentukan. Remedial dalam 

pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dapat dilakukan 

dengan cara: (a) belajar lebih; upaya belajar melabhi batas 

penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Contohnya 

pembacaan ulang-ulang untuk menguatkan ingatan peserta 

didik. (b) tambahan waktu belajar; penambahan alokasi waktu 

belajar atau penambahan frekuensi aktivitas belajar.(c) 

memperbaiki tulisan sendiri. (d) tutor sebaya; meminta bantuan 

peserta didik yang  lebih kompeten untuk membantu peserta 

didik yang masih mengalami kesulitan. (e) memecahkan 

kesulitan peserta didik dalam menguasai materi belajar secara 

kelompok; (f) meningkatkan motivasi belajar, karena tidak 
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jarang orang dewasa enggan belajar, dan malas untuk memulai 

belajar dirumahnya. (g) melatih peserta didik supaya mempunyai 

keberanian berbicara dihadapan orang banyak. Selanjutnya 

dapat pula mengikuti pengayaan sebagai kegiatan yang 

dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan ketuntasan belajar 

dan menambahkan pengetahuan dan keterampilan, baik secara 

individu maupun kelompok yang dapat dilakukan dengan 

memberikan tugas-tugas (membaca, menulis, dan berhitung).  

Remedial education: fundamental and literacy education. (Such 
education is obviously a prerequisite for all other kinds of adult 
education and thus, as a category, stands somewhat apart from the 
other types of adult education.) In reference to the fifth category, 
adults frequently need to compensate for inadequacies of earlier 
education. If these inadequacies are not remedied, they inhibit 
recourse to modes of education that are ―adult‖—adult, that is, in 
terms of sophistication in modern society and not in terms of age. 
Such remedial education is required most extensively in societies 
changing rapidly from a subsistence to an industrial economy and 
concurrently changing politically and socially. Mass literacy 
acquires a new importance in these nations of Asia, Africa, and 
Latin America, and the establishment of universal primary 
education becomes a social imperative. To prevent a ―generation 
gap‖ in reading skills and education while an effective school 
system is being created for the young, governments must attempt to 
provide parallel facilities for adults. Even in countries with mature 
systems of childhood education, however, opportunities for higher or 
even sometimes secondary education are unequal among various 
regional, occupational, and social groups. Hence there are adult 
programs for completing high school or preparing for examinations 
normally taken at the end of secondary school. ( Jeannette L. 
Nolen, 2009). 
 

 



312 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

h. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan  

Monitoring, evaluasi dan pengawasan adalah kegiatan 

yang menilai sejauhmana pelaksanaan program dilapangan dan 

bagaimana pengendaliannya. Berdasarkan hasil pengamatan 

dokumentasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan diketahui 

bahwa PKBM telah melaksanakan sesuai dengan panduan yang 

ada. Temuan ini diperkuat oleh data yang ada di PKBM 

mengenai catatan temuan dan dorongan terhadap program serta 

masukan baik secara lisan maupun tertulis oleh penilik dan 

unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selain itu, 

berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara telah disimpulkan 

juga bahwa monitoring, evaluasi, serta pengawasan telah 

berpedoman pada panduan penyelenggaraan pendidikan 

keaksaraan dasar. Hasil ini menunjukkan bahwa monitoring, 

evaluasi, serta pengawasan sudah dilakukan tetapi pelaksanaanya 

belum dilakukan secara maksimal hanya dilakukan 2 kali dalam 

setiap program sehingga mengakibatkan program berjalan 

hanya sebatas pemenuhan syarat yang telah ada dalam buku 

panduan program.  

Pelaporan akhir pembelajaran serta pelaporan akhir 

program pendidikan keaksaraan merupakan salah satu bagian 

penting dalam pelaksanaan program keaksaraan dasar. Khusus 

untuk peserta yang telah menuntaskan program diberikan 

SUKMA. Selain itu peserta yang telah memiliki SUKMA telah 

difasilitasi untuk menjadi peserta didik program pendidikan 
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keaksaraan lanjutan. Sedangkan peserta yang tidak memperoleh 

SUKMA difasilitasi dengan kegiatan remedial atau dilakukan 

pengulangan pembelajaran.  

 

Robbins berpendapat bahwa: 

Controlling it is the process of monitoring, comparing, and 
correcting work performance, all managers should control, even if 
they think their units are performing as planned, they can‘t really 
know units are performing unless they  have evaluated what 
activities have been done and compared actual performance against 
the desired standard (Coulter, 2009).  

 

Kriteria penilaian program pendidikan keaksaraan dasar 

telah sesuai dengan panduan penyelenggaraan penilaian akhir 

program pendidikan keaksaraan dasar. Tetapi proses penilaian 

yang ada hanya sebatas hasil angka tanpa dilengkapi uraian 

pencapaian peserta. Hal ini berakibat pada kesulitan mengukur 

batas kemampuan peserta. ―Self-monitoring is a person‘s ability to 

adjust his or her behaviour to externalsituational factors. 

(Schermerhorn, Hunt, 2007) 

 

4. Produk Program Pendidikan Keaksaraan Dasar di 

Kabupaten Bogor 

Capaian hasil dan dampak program pendidikan 

keaksaraan dasar Tercapainya standar yang telah ditentukan 

merupakan cerminan bahwa program telah dilaksanakan dan 

dirasakan serta memberikan tingkat keberhasilan dalam 
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memenuhi sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta. Hasil 

pengamatan telah menunjukkan bahwa program pendidikan 

keaksaraan dasar telah memberikan kesempatan belajar kedua 

untuk meningkatkan kemampuan cara menulis dan membaca 

yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Namun ditemukan 

tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama sehingga 

ada beberapa kendala yang selama proses pembelajaran. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor penglihatan, 

faktor kedisiplinan serta faktor motivasi internal untuk 

mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan. Capaian hasil 

yang dimiliki juga telah menunjukkan kompetensi sikap 

pengetahuan dan keterampilan, sehingga secara umum capaian 

hasil pendidikan keaksaraan telah sesuai tetapi belum maksimal 

dalam mencapai kompetensi yang sama antar warga belajar. 

Hasil capaian ini juga menunjukkan tingkat signifikan yang 

tinggi dalam penurunan angka buta aksara di Kabupaten Bogor.  

Program pendidikan keaksaraan harus memiliki dampak positif 

bagi peserta. Salah satu dampak positif program pendidikan 

keaksaraan dasar adalah peningkatan produktivitas ekonomi. 

Pendidikan keaksaraan dasar juga harus memberikan 

kesempatan belajar untuk memenuhi kebutuhan warga belajar 

agar setiap warga belajar mampu membaca, menulis, berhitung, 

dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia.  

Secara nasional pendidikan keaksaraan dasar telah terbukti 

efektif untuk pembelajaran orang dewasa melalui beberapa 
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pendekatan inovatif dengan pilar pembelajaran belajar untuk 

mengetahui dan belajar untuk melakukan.  

 

Khusus untuk Kabupaten Bogor dampak positif dari 

program pendidikan keaksaraan dasar adalah warga telah 

memilik kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan kedua. 

Program ini telah terbukti  mampu menurunkan persentase 

angka  buta aksara di Kabupaten Bogor. Dampak lain dari 

program pendidikan keaksaraan dasar di Kabupaten Bogor 

adalah terbentuknya kepercayaan diri peserta, sehingga 

mendorong warga belajar untuk melanjutkan pendidikan 

keaksaraan  lanjutan, seperti pendidikan keaksaraan usaha 

mandiri atau menempuh program pendikan paket A. 

Hasil tersebut di atas telah memperkuat pendapat 
Brazier et al. (2010).found limited evidence on the effectiveness of 
education programmes aimed at reducing recidivism in young people, both in 
Britain and internationally. A Canadian study (Poporino and Robinson 
1992) followed offenders who had participated in Adult Basic Skills 
Education, and found that recidivism rates for those who completed their 
courses were lower, as compared with those released before completing or 
who withdrew from the course. 
 

Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian Bynner dan 
Parsons (2006).  Bynner and Parsons (2006) looked at members of 
the BCS70 cohort whose literacy and numeracy skills changed between 
1991 (aged 21) and 2004 (aged 34). Men who improved their literacy 
skills were more likely to be in full-time employment (94% compared to 
81% of those whose skills were poor at 21 and remained poor). Women 
whose numeracy skills had improved were more likely to be in full-time 
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employment at age 34 (43% compared to 27% whose numeracy skills were 
and remained poor). 
 

 

Secara interpersonal hasil ini juga telah mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Macleod dan Straw (2010) yang 

menyatakan bahwa program pendidikan keaksaran dasar dapat 

meningkatkan pengembangan keterampilan dasar orang dewasa 

pada keterampilan pribadi dan interpersonal.  

In a review of evidence on ALN, NFER identified 17 sources 
with evidence of the impact of developing adult basic skills on 
adults‘ personal and interpersonal skills. Evidence tends to take 
the form of self report. The most commonly reported impacts were: 
self-confidence (Balatti et al., 2006; Cutter et al., 2004; Tett 
et al., 2006; Wolf, 2008) and confidence to try new things 
(Frontline Consultants, 2006); self-esteem, worth and image 
(Goodison et al., 2004; Hamilton and Wilson, 2005; 
Metcalf et al., 2009); belief in own ability and sense of personal 
achievement (Dench et al., 2006; Evans and Waite, 2008); 
reduced stigma and embarrassment (Frontline Consultants, 
2006; Rhys Warner and Vorhaus, 2008); better physical 
and mental health (Metcalf et al., 2009); and a more positive 
attitudes towards life (Terry, 2006). 

 

Pengembangan pendidikan keaksaraan dasar yang ada di 

Kabupaten Bogor juga telah berdampak pada lingkungan dan 

kehidupan sehari-hari termasuk merasa lebih mampu untuk 

membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah mereka, 

termasuk membaca dengan anak-anak. Hasil ini juga sesuai 
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dengan hasil penelitian Evans dan Waite (2008), Frontline 

Consultants (2006), Peters et al. (2003). 

Pendidikan keaksaraan di Kabupaten Bogor juga telah 

meningkatkan kepercayaan dan kemampuan yang lebih besar 

untuk berkontribusi dalam kehidupan keluarga. Hasil ini sesuai 

dengan hasil penelitian Tett et al. (2006). Pendidikan keaksaraan 

di Kabupaten bogor juga telah berdampak pada sikap dan 

partisipasi dalam pembelajaran termasuk peningkatan 

kepercayaan diri dan motivasi untuk terlibat atau terlibat 

kembali dalam pembelajaran. Hasil ini mendukung pendapat 

Evans dan Waite (2008), Frontline Consultants (2006), dan 

Goodison et al. (2004). 

Literacy education had impact on attitudes and participation in 
learning including increased self-confidence and motivation to 
engage or re-engage in learning. In addition, the literacy have also 
provided an increase in other learning taking or continuation with 
learning, Cutter et al. (2004), Hamilton and Wilson 
(2005), Metcalf et al. (2009), Rhys Warner and Vorhaus 
(2008). 

 

Terkait dengan keyakinan dan harga diri hasil penelitian 

ini telah mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Rhys Warner dan 

Vorhaus (2008) yang menyatakan bahwa: 

Many students who have increased confidence after attending 
literacy or numeracy courses. In terms of the social aspects of 
learning and increasing self-confidence, it is also recognized that 
social aspects can increase intellectual interest and contact with 
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others. This belief is directly related by students with an increase 
in reading, writing. 

 

Dalam hal aspek sosial pembelajaran dan peningkatan 

kepercayaan diri, diketahuhi pula bahwa aspek sosial dapat 

meningkatkan minat intelektual dan kontak dengan orang lain. 

Keyakinan ini secara langsung terkait oleh peserta didik dengan 

peningkatan dalam membaca, menulis.  

Pada bagian lain hasil penelitian ini juga telah sesuai 

dengan hasil penelitian Mallows (2008), Swain et al. (2009), 

(Padak dan Rasinski, 2003) yang menyatakan bahwa: 

The 64% of parents reported that they had become more involved 
with their children‘s school after engaging in family literacy and 
numeracy provision; a greater proportion (76%) reported that they 
had changed as a person, most expressing this in terms of gains to 
confidence and personal capabilities. Over half (55%) of parents 
had progressed to another course of education and 84% said they 
were thinking of taking another course. 
Studies of family learning programmes show that adult 
participants gain in self-confidence (Mallows, 2008; Swain et 
al., 2009), self-advocacy (Padak and Rasinski, 2003) and self-
efficacy (Benseman and Sutton, 2005; Rodriguez-Brown, 
2004), and increased confidence in ability to learn (Padak et al., 
2002b). A number of sources cite improvements made to 
parenting skills, confidence and attitudes (Bensemann et al., 
2005; Judkins et al., 2008; Brooks et al., 2008a; Ofsted, 
2009). 

 

Swain et al. (2009) menemukan bahwa parents become more 

involved with their children's schools after being involved in literacy 

education and having the ability to count. Terkait dengan peningkatan 
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citra diri peserta program. Hasil penelitian ini telah mendukung 

hasil penelitian yang dilakukan oleh  Beder (1999) yang 

menyimpulkan bahwa That participation in adult education had 

a positive effect on learners‘ self-image. Secara sosial program 

pendidikan keaksaraan yang ada di Kabupaten Bogor telah 

menciptakan modal sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Macleod dan Straw (2010) yang telah menemukan bukti 

dampak yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, termasuk 

peningkatan jejaring sosial dan sosialisasi, dan berkurangnya 

isolasi.  

Macleod and Straw (2010) found evidence of impact relating 

to social wellbeing, including increased social networks and socialisation, 

and reduced isolation (Metcalf et al., 2009; Frontline Consultants, 

2006; Rhys Warner and Vorhaus, 2008) and increased confidence to 

take up volunteering opportunities and engage in society (Frontline 

Consultants, 2006; Hamilton and Wilson, 2005). 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

1. Seri 1 Membaca dan menulis 

 

 



322 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

 

 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |323 

 

 

 

 



324 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

 

 

 

 

 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |325 

 

 

 

 



326 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

 

 

 

 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |327 

 

 

 

 

 



328 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

 

 

 

 

 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |329 

 

 

 

 

 



330 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |331 

2. Seri 2 Membaca, Menulis Angka dan Kalimat sederhana 
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3. Seri 3 Belajar Berhitung Permulaan 
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4. Seri 4 Membaca dan Teks Sederhana  
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5. Seri 5 Membaca dan Menulis Teks Lengkap 

 

 

 



362 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

 

 

 

 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |363 

 

 

 

 

 

 



364 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

 

 

 

 

 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |365 

 

 

 



366 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

 

 

 

 

 



KONSEP DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR |367 

 

 

 

 

 

 

 



368 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

6. Seri 6A Praktik Berhitung Fungsional 
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Sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah, penulis selalu 

optimis belajar. Beberapa penghargaan telah penulis dapatkan, 

seperti Satyalancana Karya Satya XX dan Satyalancana Karya 

Satya XXX yang diberikan oleh Presiden RI pada tahun 2010 
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pada Jurusan Manajemen Pendidikan. Berbagai kegiatan 
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Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Manajemen Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sekolah dalam Peningkatan 

Mutu SD di Kota Bekasi, dan masih banyak lagi hasil penelitian 

yang dihasilkan. Adapun kegiatan pengabdian  yang pernah 
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Economic Research.  

  



420 | Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd & Dr. Neti Karnati, M.Pd 

 


