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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 112’50’ – 113’30’ Bujur Timur (BT) dan 

7’40 – 8’10’ Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha 

atau + 1.696,17 km2 (1,07 % dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur). 

Secara administratif Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan wilayah-wilayah 

sebelah utara yaitu selat Madura, sebelah timur yaitu Kabupaten Situbondo dan 

Kabupaten Jember, sebelah barat yaitu Kabupaten Pasuruan, sedangkan sebelah 

selatan yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo, 2014:3). Sesuai dengan keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-

KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, kabupaten Probolinggo 

ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan di Jawa Timur.

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai 

fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran 

komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya 

(Sekretariat Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2013:10). Kabupaten 

Probolinggo memiliki potensi yang sangat melimpah di sektor perikanan dan 

kelautan. Potensi perikanan di kawasan pesisir dan laut Kabupaten Probolinggo 

meliputi kegiatan perikanan tangkap (laut) dan kegiatan budidaya perikanan 

(perikanan darat dan tambak). Dengan sumber daya alam yang melimpah, sudah 

atau + 1.696,17 km2 (1,07 % dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur). 

Secara administratif Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan wilayah-wilayah 

sebelah utara yaitu selat Madura, sebelah timur yaitu Kabupaten Situbondo dan 

Kabupaten Jember, sebelah barat yaitu Kabupaten Pasuruan, sedangkan sebelah 

selatan yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo, 2014:3). Sesuai dengan keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-

KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, kabupaten Probolinggo 

ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan di Jawa Timur.

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai 

fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran 
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semestinya memberikan nilai lebih yang bisa digali untuk kesejahteraan 

masyarakat pesisir. Namun pada kenyataannya kekayaan sumber daya alam 

tersebut kurang diimbangi dengan sumber daya manusia yang tinggi.

Informasi yang diperoleh dari tim Ipteks bagi Masyarakat (IbM) buta 

aksara Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo bahwa angka melek huruf 

Kabupaten Probolinggo masih rendah (78,09%) dan di bawah rata-rata Provinsi 

Jawa Timur (88,34%) serta didukung hasil rekapitulasi yang dilakukan Direktorat 

Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada tahun 2014 yang 

menyebutkan bahwa penduduk buta aksara di Kabupaten Probolinggo berjumlah 

64.163 orang. Hal ini berpengaruh pada ketersediaan sumber daya manusia yang 

mampu mengembangkan Kabupaten Probolinggo. Salah satu kecamatan yang 

masih memerlukan penanganan dalam rangka memberantas buta aksara adalah 

Kecamatan Sumberasih. Masalah buta aksara mengakibatkan masyarakat di 

Kecamatan Sumberasih tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta 

sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap 

informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan 

dunia juga terbatas karena tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai 

(Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2013: 1).

Berdasarkan permasalahan di atas, penting bagi setiap warga negara 

beserta pemerintah untuk saling bekerjasama memfokuskan perhatian dalam 

memberantas buta aksara yang meliputi ketidakmampuan dalam membaca, 

menulis, berhitung, dan minimnya keterampilan sehingga berdampak pada 

pertumbuhan dan kemajuan masyarakat menjadi relatif rendah. Padahal 

kecamatan Sumberasih sangatlah potensial dalam sektor perikanan dan kelautan, 

Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada tahun 2014 yang 

menyebutkan bahwa penduduk buta aksara di Kabupaten Probolinggo berjumlah 

64.163 orang. Hal ini berpengaruh pada ketersediaan sumber daya manusia yang 

mampu mengembangkan Kabupaten Probolinggo. Salah satu kecamatan yang 

masih memerlukan penanganan dalam rangka memberantas buta aksara adalah 

Kecamatan Sumberasih. Masalah buta aksara mengakibatkan masyarakat di 

Kecamatan Sumberasih tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta 

sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap 

informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan 

dunia juga terbatas karena tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai 

(Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2013: 1).
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sehingga hal tersebut merupakan modal yang besar untuk dapat dimanfaatkan 

secara optimal melalui sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan.

Menjadikan seseorang agar melek aksara merupakan bagian dari kegiatan 

pendidikan. Undang-undang pendidikan No 20 tahun 2003 mengamanatkan 

bahwa satuan pendidikan ada tiga yakni pendidikan informal, pendidikan formal 

dan pendidikan non formal. Ketika masyarakat tidak atau belum berkesempatan 

mengikuti pendidikan formal, maka pendidikan non formal adalah wadahnya. 

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan 

layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang 

hayat. Pendidikan nonformal memiliki garapan demikian luas mulai dari 

pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, hingga pendidikan usia 

produktif dan usia lanjut (Mariyono, 2016:56).  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tutor 

keaksaraan di Kecamatan Sumberasih pada tanggal 2 Februari 2017, pemerintah 

sudah melakukan program pendidikan keaksaraan di Kecamatan Sumberasih 

sebagai upaya menuntaskan permasalahan buta aksara. Program pendidikan 

keaksaraan tersebut dilaksanakan dalam sebuah kelompok belajar yang terdiri dari 

maksimal 10 orang warga belajar dan satu orang tutor sebagai pengajar. Namun 

dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kendala yaitu rendahnya motivasi 

warga belajar untuk mengikuti pembelajaran. Penyebab dari rendahnya motivasi 

warga belajar dikarenakan pola pikir yang menganggap bahwa melek aksara 

bukanlah hal yang penting. Hal itu mengakibatkan warga belajar lebih memilih 

untuk sibuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Warga belajar belum 

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan 

layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang 

Pendidikan nonformal memiliki garapan demikian luas mulai dari 

pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, hingga pendidikan usia 

produktif dan usia lanjut (Mariyono, 2016:56).  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tutor 

keaksaraan di Kecamatan Sumberasih pada tanggal 2 Februari 2017, pemerintah 

sudah melakukan program pendidikan keaksaraan di Kecamatan Sumberasih 

sebagai upaya menuntaskan permasalahan buta aksara. Program pendidikan 

keaksaraan tersebut dilaksanakan dalam sebuah kelompok belajar yang terdiri dari 
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menyadari bahwa melek aksara sebagai bagian dari upaya menciptakan kemajuan 

dan kesejahteraan. Selain faktor motivasi, terdapat permasalahan dalam hal 

penggunaan bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan tidak memfasilitasi warga 

belajar untuk belajar dan materinya tidak memperhatikan lingkungan di 

kecamatan Sumberasih.  

Saat ini, bahan ajar yang digunakan di Desa Sumberasih adalah modul 

keaksaraan metode delila. Kelebihan dari modul ini yaitu dapat memfasilitasi 

kecenderungan gaya belajar warga belajar yang meliputi ranah dengar, lihat dan 

lakukan. Namun ada pula kekurangan dari modul keaksaraan metode delila yaitu 

materi dalam modul terlalu umum dan tidak memperhatikan lingkungan serta 

kondisi masyarakat kawasan minapolitan di Desa Sumberasih. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian Kristanti (2015:52) yang mengatakan bahwa metode delila 

dirancang dengan pengenalan membaca menggunakan suku kata bukan huruf 

maupun kata dan keberhasilan warga belajar dalam proses pembelajaran dengan 

metode delila cukup baik. Selain kekurangan di atas, modul keaksaraan metode 

delila tidak sesuai dengan pembelajaran bagi orang dewasa karena bagi orang 

dewasa, dengan belajar diharapkan dapat memecahkan masalahnya, maka belajar 

adalah membantu mereka menemukan yang perlu mereka ketahui, program 

belajar disusun sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka dan urutan penyajian 

sesuai dengan kesiapan warga belajar (Sunhaji, 2013:4)

Pemilihan modul seharusnya memperhatikan kondisi lingkungan warga 

belajar sehingga mampu membekali warga belajar untuk menjadi lebih baik. Salah  

satu solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keberaksaraan 

serta motivasi belajar warga buta aksara adalah dengan mengembangkan modul 

kecenderungan gaya belajar warga belajar yang meliputi ranah dengar, lihat dan 

lakukan. Namun ada pula kekurangan dari modul keaksaraan metode delila yaitu 

materi dalam modul terlalu umum dan tidak memperhatikan lingkungan serta 

kondisi masyarakat kawasan minapolitan di Desa Sumberasih. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian Kristanti (2015:52) yang mengatakan bahwa metode delila 

dirancang dengan pengenalan membaca menggunakan suku kata bukan huruf 

maupun kata dan keberhasilan warga belajar dalam proses pembelajaran dengan 

metode delila cukup baik. Selain kekurangan di atas, modul keaksaraan metode 

delila tidak sesuai dengan pembelajaran bagi orang dewasa karena bagi orang 

dewasa, dengan belajar diharapkan dapat memecahkan masalahnya, maka belajar 

adalah membantu mereka menemukan yang perlu mereka ketahui, program 
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yang sesuai dengan kondisi lingkungan warga buta aksara kawasan minapolitan di 

Kecamatan Sumberasih. Dikembangkannya modul buta aksara diharapkan dapat 

memfasilitasi, meningkatkan kemampuan keberaksaraan warga belajar dan 

memberikan keterampilan usaha untuk warga belajar.

Modul adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan 

kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan 

memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu (Purwanto 

dkk, 2007:9). Selain itu, pembelajaran dengan sistem modul mampu 

mengkonstruk sendiri pengetahuan yang diperolehnya sehingga kelengkapan isi 

modul harus dipenuhi yang berarti materi yang disajikan dalam modul harus 

lengkap dan sistematis.

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki 

gagasan untuk mengembangkan modul buta aksara yang telah disesuaikan dengan 

kondisi dan lingkungan masyarakat di kawasan minapolitan. Sehingga peneliti 

merasa perlu untuk mengembangkan modul pembelajaran melalui karya tulis yang 

berjudul “Pengembangan Modul Buta Aksara untuk Masyarakat Kawasan 

Minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.”

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan modul buta aksara untuk masyarakat kawasan 

minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo? 

dkk, 2007:9). Selain itu, pembelajaran dengan sistem modul mampu 

mengkonstruk sendiri pengetahuan yang diperolehnya sehingga kelengkapan isi 

modul harus dipenuhi yang berarti materi yang disajikan dalam modul harus 

lengkap dan sistematis.

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki 

gagasan untuk mengembangkan modul buta aksara yang telah disesuaikan dengan 

kondisi dan lingkungan masyarakat di kawasan minapolitan. Sehingga peneliti 

merasa perlu untuk mengembangkan modul pembelajaran melalui karya tulis yang 

berjudul “Pengembangan Modul Buta Aksara untuk Masyarakat 

Minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.”
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2. Bagaimana keefektifan modul buta aksara untuk masyarakat kawasan 

minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan pengembangan modul buta aksara untuk masyarakat kawasan 

minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 

2. Mengetahui keefektifan produk modul buta aksara untuk masyarakat kawasan 

minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dikembangkan berupa modul buta aksara yang memiliki ciri 

khas yaitu materi atau isi dari modul telah disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi masyarakat kawasan minapolitan di Kecamatan Sumberasih yang tinggal 

di pesisir pantai dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai 

nelayan dan budidaya ikan. Rancangan modul yang akan dikembangkan memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

1. Isi modul. Modul ini akan berisi beberapa komponen yaitu: 

a. Tujuan penyusunan modul 

Digunakan sebagai dasar penyusunan materi dan hasil yang diinginkan dari materi 

yang diajarkan. 

b. Judul bab 

Dicantumkan untuk mengetahui materi dan pembahasan yang akan dipelajari.

Mengetahui keefektifan produk modul buta aksara untuk masyarakat kawasan 

minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 

Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dikembangkan berupa modul buta aksara yang memiliki ciri 

khas yaitu materi atau isi dari modul telah disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi masyarakat kawasan minapolitan di Kecamatan Sumberasih yang tinggal 

di pesisir pantai dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai 

nelayan dan budidaya ikan. Rancangan modul yang akan dikembangkan memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

Isi modul. Modul ini akan berisi beberapa komponen yaitu: 
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c. Petunjuk penggunaan modul 

Berisitentang petunjuk untuk tutor dan untuk warga belajar yang berisi keterangan 

tentang bagaimana pengajaran diselenggarakan dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam menggunakan modul buta aksara. 

d. Materi pembelajaran 

Materi dalam modul terdiri dari kegiatan membaca kalimat sederhana dan teks 

narasi yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di 

kawasan minapolitan.  

e. Gambar dan ilustrasi 

Berisi gambar atau ilustrasi yang mendukung materi agar warga belajar lebih 

mudah untuk memahami materi. 

f. Tahukah Anda? 

Berisi informasi menarik yang berkaitan dengan materi yang disajikan secara 

singkat dan sederhana. 

g. Rangkuman 

Berisi pengetahuan pokok atau inti materi yang terdapat pada uraian materi. 

h. Glosarium 

Berisi penjelasan tentang arti dari kata-kata sulit dan asing yang digunakan dalam 

modul. Glosarium disusun menurut urutan abjad. 

i. Latihan 

Terdiri dari latihan 1 dan latihan 2. Setiap latihan terdiri dari 5 soal yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan warga belajar terhadap materi yang telah 

dipelajari. 

kawasan minapolitan.  

Gambar dan ilustrasi 

Berisi gambar atau ilustrasi yang mendukung materi agar warga belajar lebih 

mudah untuk memahami materi. 

Tahukah Anda? 

Berisi informasi menarik yang berkaitan dengan materi yang disajikan secara 

singkat dan sederhana. 

Rangkuman 

Berisi pengetahuan pokok atau inti materi yang terdapat pada uraian materi. 

Glosarium 

Berisi penjelasan tentang arti dari kata-kata sulit dan asing yang digunakan dalam 
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j. Tes formatif 

Berisi soal-soal akhir dari setiap kegiatan belajar dan terdiri dari 10 soal uraian. 

k. Indikator keberhasilan 

Berisi langkah-langkah untuk menghitung nilai warga belajar dan keterangan 

untuk melanjutkan atau tetap di materi sebelumnya. 

2. Desain 

a. Modul buta aksara ini didesain menggunakan aplikasi adobe InDesign CS6 

dengan perpaduan gambar dan warna untuk mempermudah dan memperjelas 

materi. 

b. Modul buta aksara dicetak dan dijilid menjadi buku dengan menggunakan 

kertas HVS 80 gram dengan ukuran kertas A4. 

c. Font yang digunakan dalam modul buta aksara menggunakan jenis arial

d. Ukuran huruf dalam modul buta aksara menggunakan font size ukuran 14 

hingga 16. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan modul buta aksara ini sebagai salah satu upaya untuk 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi warga belajar di Kecamatan 

Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Adapun pentingnya pengembangan modul 

buta aksara terbagi menjadi dua, diantaranya: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian akan pentingnya 

pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.  

gan perpaduan gambar dan warna untuk mempermudah dan memperjelas 

b. Modul buta aksara dicetak dan dijilid menjadi buku dengan menggunakan 

kertas HVS 80 gram dengan ukuran kertas A4. 

 yang digunakan dalam modul buta aksara menggunakan jenis 

d. Ukuran huruf dalam modul buta aksara menggunakan font size

16. 

Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan modul buta aksara ini sebagai salah satu upaya untuk 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi warga belajar di Kecamatan 
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b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan reverensi bagi penelitian 

selanjutnya yang relevan.

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

2. Secara praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan tutor sebagai acuan dalam

melaksanakan pembelajaran agar warga belajar mendapatkan pelayanan 

pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi warga belajar 

dan mampu meningkatkan ketuntasan belajar. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Pengembangan modul buta aksara untuk masyarakat kawasan minapolitan di 

Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo ini berdasarkan pada beberapa 

asumsi yaitu: 

a. Warga belajar sudah pernah menggunakan modul keaksaraan ketika program 

pendidikan tingkat dasar yaitu modul keaksaraan metode delila. 

b. Potensi perikanan di Kecamatan Sumberasih adalah kegiatan perikanan 

tangkap dan budidaya perikanan. 

c. Dengan menggunakan modul, warga belajar dapat belajar dengan bimbingan 

yang minimal dari tutor. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

a. Pengembangan ini didesain hanya untuk masyarakat minapolitan di Kecamatan 

Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 

pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi warga belajar 

dan mampu meningkatkan ketuntasan belajar. 

Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi Pengembangan 

Pengembangan modul buta aksara untuk masyarakat kawasan minapolitan di 

Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo ini berdasarkan pada beberapa 

asumsi yaitu: 

Warga belajar sudah pernah menggunakan modul keaksaraan ketika program 

pendidikan tingkat dasar yaitu modul keaksaraan metode delila. 
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b. Isi atau materi modul menyangkut tentang budidaya ikan lele

c. Pengembangan ini hanya berbatas pada kelompok buta aksara tingkat lanjutan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian, maka perlu dibuat definisi operasional sebagai 

berikut:

1. Modul

Modul adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis untuk 

membantu peserta didik dalam belajar secara mandiri yang di dalamnya ada 

petunjuk penggunaannya. 

2. Buta Aksara

Buta aksara adalah penduduk usia tertentu yang tidak mampu untuk  untuk 

membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. 

3. Minapolitan

Minapolitan adalah kota yang memiliki fungsi utama pembangunan 

ekonomi dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan. 

1. Modul

Modul adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis untuk 

membantu peserta didik dalam belajar secara mandiri yang di dalamnya ada 

petunjuk penggunaannya. 

uta Aksara

Buta aksara adalah penduduk usia tertentu yang tidak mampu untuk  untuk 

membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. 

inapolitan

Minapolitan adalah kota yang memiliki fungsi utama pembangunan 

ekonomi dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan. 




