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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini membawa 

dampak dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Dimana hubungan 

kekeluargaan dalam masyarakat mengalami kemerosotan,baik di tingkat 

tinggi maupun di tingkat yang lebih rendah. Akibat lain dari kemajuan 

teknologi  dan modernisasi adalah transformasi budaya yang berakibat  

terjadinya pergrseran nilai-nilai kehidupan. 

 Dalam menghadapi situasi yang demikian,  masyarakat sadar akan 

krisis yang menimbulkan kebutuhan adanya  keseimbangan lahir dan batin . 

Dalam hal ini tidak ada alternatif lain kecuali agama. 

Agama mampu berperan sebagai subyek bahkan merupakan faktor 

utama benteng dan menetralisir kehidupan manusia. Oleh karena itu agama 

harus dipahami, dihayati dan diamalkan agar menjadi tata nilai yang  

berfungsi sebagai regulator setiap sistem budaya masyarakat. 

Ajaran agama  yang bersifat teoritis maupun praktis dalam proses 

tingkah laku masyarakat akan membentuk sistim nilai kehidupanya. Nilai 

keagamaan itulah yang bekerja dan membentuk pandangan hidup dan 

menentukan sikap seseorang. Dalam rangka mensosialisasikan nilai agama 

ada beberapa lembaga yang berperan yaitu 1)pendidkan formal ,2) pendidikan 

informal dan 3) pendidikan non formal.  Karena yang  menjadi obyek penulis 
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dalam penelitian ini masyrakat prasejahtera  yang belum mengenyam 

pendidikan formal, maka melalui jalur pendidikan non formal ini penulis  

melakukan penelitian terhadap pelaksanaan keaksaraan fungsional atas 

keberhasilan  mengajarkan membaca, menulis dan berhitung (CALISTUNG) 

dan mensosialisasikan nilai-nilai agama Islam pada warga belajarnya. 

Menurut Undang-undang no.20 tahun 2003, pendidikan nonformal 

dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan menurut 

Suprijanto (2007 : 8), Pendidikan nonformal mempunyai ciri sebagai berikut :  

1) merupakan pendidikan luar sistem persekolahan, 2) jarang berjenjang dan 

3) tidak ketat ketentuan-ketentuannya. 

Jenis pendidikan di Indonesia yang termasuk dalam jalur pendidikan 

nonformal antara lain: 1) pendidikan massal, 2) pendidikan masyarakat, 3) 

pendidikan dasar, 4) pengembangan masyarakat, 5) penyuluhan,6)             

masyarakat belajar dan 7) pendidikan seumur hidup. 

Menurut Faisal dalam (Supriyanto, 2007 :2), pendidikan massal (mass 

education) ialah aktifitas pendidikan yang terdapat di masyarakat dengan 

sasaran individu dan orang dewasa yang mengalami ketelantaran pendidikan 

contohnya pemberantasan buta huruf. Sedang pendidikan masyarakat 

(community education) diartikan sebagai suatu gerakan pendidikan yang 

ditinjaukan dengan persekutuan hidup sehingga mereka mempunyai sikap 

kebiasaan dan kemajuan. Menurut Rahman dalam (Supriyanto,2007:2), 

pendidikan masyarakat yang terkoordinasi oleh Depertemen Pendidikan 

Nasional antara lain 1) pendidikan dasar, misalnya pemberantasan buta huruf, 



3 

 

2) pendidikan pemuda dan orang tua, 3) PKK, 4) berbagai kursus ketrampilan 

lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Pemberantasan buta huruf atau lebih dikenal dengan keaksaraan 

fungsional adalah jenis pendidikan yang merupakan suatu  metode 

pendekatan belajar yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

warga belajar dalam menguasai dan menyesuaikan ketrampilan, calisting, 

berfikir, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari 

hari yang memanfaatkan potensi yang bersumber dari lingkungan sekitar. 

Keaksaraan fungsional di peruntukkan bagi rakyat yang terlambat menerima 

pendidikan. Di Jawa Timur  khususnya  data statistik tahun 2000 

menggambarkan bahwa masih banyak penduduk yang menyandang buta 

aksara yang berasal dari keluarga prasejahtera. Dan hal ini disandang oleh 

penduduk usia produktif  yaitu usia 10 - 44 tahun. Dalam upaya memberikan 

kesempatan dalam memperoleh pendidikan serta meningkatkan mutu 

kehidupan. Pemerintah mengalokasikan sasaran dan anggaran APBN dengan 

mempersiapkan gerakan pemberantasan buta huruf yang digarap melalui 

program keaksaraan fungsional. 

Penyelanggaraan program Keaksaraan Fungsional ( KF ) tidak semata 

mata hanya memberikan kemampuan bicara, tulis, hitung serta kemampuan 

berbahasa Indonesia, akan tetapi lebih jauh diberikan pendidikan Agama   

Islam  yang bermakna bagi warga belajar sehingga mampu meningkatkan 

mutu kehidupannya untuk mengembangkan kebutuhan belajar yang demikian 

itu, maka dikembangkan  tiga  tahapan pembelajaran, yaitu tahap 

pemberantasan, tahap pembinaan dan tahap pelestarian. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional pada 

kelompok belajar di desa Sekaralas kecamatan Widodaren? 

2. Bagaimana mensosialisasikan nilai-nilai agama Islam kepada warga 

belajar di kelompok belajar keaksaraan fungsional di desa Sekaralas 

Kecamatan Widodaren? 

3. Apa saja nilai-nilai agama Islam  yang disosialisasikan pada kelompok 

belajar Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Sekaralas Kecamatan 

Widodaren Ngawi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah  maka tujuan penelitian ini ingin  : 

1.  Mendeskripsikan pelaksanaan Program Keaksaran Fungsional (KF) pada 

kelompok belajar di desa Sekaralas Kecamatan Widodaren 

2. Mendeskripsikan cara mensosialisasikan  nilai-nilai Agama Islam  kepada 

warga  belajar di kelompok belajar  desa Sekaralas Kecamatan Widodaren 

3. Mengetahui Nilai-nilai Agama Islam apa saja yang disosialisasikan pada 

kelompok belajar di Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren Kabupaten 

Ngawi 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Guru atau Tutor sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kualitas 

model pembelajaran yang berpusat pada pendidikan orang dewasa 

2. Bagi Warga Belajar dapat mendorong untuk aktif mengembangkan 

kemampuan dan ketrampilan sesuai bakat dan minatnya 

3. Bagi Penyelenggara sebagai masukan atau pertimbangan terhadap 

pelaksanaan Keaksaraan Fungsional. 

4. Bagi warga masyarakat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam 

mengelola pendidikan luar sekolah. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan tesis yang penulis susun, ada beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan  yang telah ditulis. Diantaranya : 

1. Pembelajaran Keaksaraan oleh H. Komarudin Sumardi (2009) 

Dalam tulisannya penulis mengemukakan bahwa bentuk pelayanan 

Pendidikan Luar Sekolah adalah untuk membelajarkan masyarakat 

penyandang Buta Aksara, agar memenuhi ketrampilan baca, tulis dan 

berhitung (CALISTUNG) dan kemampuan fungsional untuk 

meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. 

2. Model Kecakapan Hidup ( Life Skill) pada Keaksaraan Fungsional (KF)  

(Studi Kasus kelompok belajar di desa Kedung Jati Kecamatan Kedung 

Jati Kabupaten Grobogan) oleh Akhmal Aqil Aziz. 
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Dalam tulisannya diungkapkan bahwa dalam penyelenggaraan  

keaksaraan fungsional, program, waktu, dan tempat pelaksanaan KF 

disepakati oleh warga belajar, tutor dan penyelenggara. Program 

dititikberatkan pada Life Skill atau kecakapan hidup yang berupa 

ketrampilan membaca, menulis dan ketrampilan yang dapat dijadikan 

bekal hidup warga belajar setelah menyelesaikan pembelajarannya. 

3. Kinerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Jawa Timur oleh 

Didik Tri Yuswanto dan Mohammad Novel Hernawan (2010) 

Dalam tulisannya dikemukakan bahwa kinerja PKBM di Jatim 

dalam penyelenggaraan program keaksaraan fungsional dalam katagori 

baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat responden melalui isian data 

kualitatif dalam instrument penelitian. Para responden menuliskan bahwa 

1) masih banyaknya kelompok sasaran ( masyarakat penyandang buta 

huruf), 2) tersedianya tutor yang berpendidikan dan berpengalaman, 3) 

tersedianya dana penyelenggaraan dari pemerintah, 4) terjalinnya 

kerjasama atau kemitraan dengan berbagai kelompok atau lembaga sosial 

masyarakat atau keagamaan seperti PKK, Majlis Taklim,  Aisyiyah, 

Nasyiatul Aisyiyah dan Muslimat, 5) adanya dukungan dari tokoh 

masyarakat. 

4. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Tutor Keaksaraan Fungsional oleh Sudjarti (2005)    

Dalam penelitiannya, penulis menemukan pengaruh yang 

signifikan antara tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan motivasi tutor 

dalam pelaksanaan keaksaraan fungsional. Tutor yang berlatar belakang 
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pendidikan kependidikan dan bergelut dalam dunia kependidikan memiliki 

motivasi yang tinggi terhadap pembinaan dan pendampingan terhadap 

warga belajar dibanding tutor yang berlatar belakang pendidikan non 

kependidikan dan tidak bergelut dalam dunia kependidikan. Akan tetapi 

juga ditemukan tutor yang memiliki pengalaman kerja banyak tetapi 

tingkat pendidikan rendah (SLTA) memiliki motivasi yang tinggi karena 

mereka ingin menularkan pengalaman hidupnya, terutama pengalaman 

kerja atau pengalaman keahlian yang dimilikinya, sehingga dapat 

dijadikan bekal hidup warga belajar. 

 


