
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.     Latar Belakang 

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur. Secara geografis letak Kabupaten Probolinggo yaitu pada posisi 

7° 40' s/d 8° 10' Lintang Selatan dan 112° 50' s/d 113° 30' Bujur Timur dengan luas 

wilayah mencapai 1.696,16 km2. Batas administrasi Kabupaten Probolinggo 

disebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Situbondo, sedang disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Lumajang dan Kabupaten Jember dan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Pasuruan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2016 : 7).  

Kabupaten Probolinggo merupakan zona merah dalam hal buta aksara di 

Indonesia (Cholily, dkk : 2016). Buta aksara adalah seseorang yang tidak mempunyai 

kemampuan dalam hal menulis, berhitung serta membaca. Selain itu, juga tidak dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Maf’Ullah, 2013 : 3). Angka buta 

aksara merupakan salah satu rujukan yang digunakan untuk membandingkan tingkat 

kesejahteraan antar wilayah, mengingat buta aksara selalu dihubungkan dengan 

keterbelakangan serta ketidakberdayaan yang umumnya menjadi ciri masyarakat 

marginal. Pada tahun 2016, masih ada sekitar 16,51 persen penduduk usia 15 tahun 

ke  atas di  Kabupaten Probolinggo  yang masih buta aksara (belum melek huruf). 

Secara umum, angka buta  huruf pada penduduk laki-laki lebih rendah dibanding 

angka buta huruf pada penduduk perempuan, yaitu 11,03 persen
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dibanding 21,55 persen  (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Probolinggo: 

2016). 

Program pemberantasan buta aksara di Kabupaten Probolinggo sangat 

diperlukan untuk mengurangi tingkat presentase buta aksara yang sudah semakin 

tinggi, namun program pemberantasan buta aksara tersebut akan berhasil jika terjalin 

kerjasama yang baik antara masyarakat sebagai sasaran dengan pemerintah sebagai 

penyelenggara program. Program pemberantasan buta aksara yang sudah diterapkan 

oleh pemerintah di Kabupaten Probolinggo diantaranya adalah (1) Pendidikan 

Keaksaraan Dasar, (2) Pendidikan Paska Melek Aksara dan (3) Program Iptek Bagi 

Wilayah. Dari beberapa program yang sudah diterapkan oleh pemerintah, salah 

satunya yaitu pembelajaran keaksaraan menggunakan metode DELILA (dengar, lihat, 

lakukan).  

Metode delila adalah metode yang disusun untuk pelaksanaan proses 

pembelajaran keaksaraan utamanya keaksaraan dasar serta untuk memfasilitasi 

kecenderungan gaya belajar warga belajar yang meliputi dengar, lihat, lakukan 

(Kristanti, dkk : 2015). Metode delila kurang efektif diterapkan pada masyarakat 

Kabupaten Probolinggo tepatnya di Kecamatan Sumberasih dikarenakan materi 

dalam modul terlalu umum serta kurang sesuai dengan keadaaan lingkungan sekitar 

dan kondisi dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani dan 

pegawai pabrik (Cholily, dkk : 2016). Selain metode DELILA (dengar, lihat, 

lakukan), program lain yang sudah diterapkan yaitu  dengan mengembangkan buku 

pembelajaran budidaya lele. 
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Buku pembelajaran budidaya lele adalah buku pembelajaran yang digunakan 

masyarakat keaksaraan lanjutan sebagai acuan untuk meningkatkan keterampilan 

budidaya lele. Selain berfungsi sebagai acuan masyarakat dalam meningkatkan 

keterampilan budidaya lele juga berfungsi sebagai salah satu buku pembelajaran yang 

digunakan sebagai bahan ajar pemberantasan buta aksara. Kegiatan dalam buku 

pembelajaran budidaya lele yaitu membaca, menulis dan berhitung. Semua materi 

atau isi dalam setiap kegiatan mengarah pada masyarakat perikanan sehingga relevan 

dengan lingkungan dan kehidupan warga belajar. Bahasa yang digunakanpun 

sederhana sesuai dengan tingkat berfikir warga belajar tingkat lanjutan. Buku 

pembelajaran budidaya lele juga dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan 

materi yang sedang dipelajari  untuk memudahkan pemahaman warga belajar. 

Buku pembelajaran budidaya lele ini sebelumnya sudah pernah diterapkan. 

Beberapa hambatan yang ditemui dalam penerapannya adalah sebagian tutor belajar 

tidak menggunakan bahasa yang sama dengan warga belajar yaitu warga belajar 

masih menggunakan bahasa daerah sedangkan tutor belajar banyak yang sudah 

menggunakan bahasa Indonesia, ada sebagian warga belajar yang belum bisa menulis 

dan membaca sama sekali serta tidak semua warga belajar yang bisa berbahasa 

Indonesia karena warga belajar menggunakan bahasa kesehariannya yaitu bahasa 

daerah. Dari beberapa hambatan tersebut dapat mempengaruhi hasil penerapan buku 

pembelajaran budidaya lele. Namun, dikarenakan penerapannya belum menyeluruh 

pada warga belajar, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan 
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sampel uji coba yang lebih luas agar hasil efektivitas dari buku pembelajaran 

budidaya lele dapat diketahui secara lebih mendalam. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu tutor 

keaksaraan yaitu ibu Yayak Ernany, S.Pd pada tanggal 16 November 2017 di 

Kecamatan Sumberasih. Pemerintah sudah membuat suatu program pemberantasan 

buta aksara dengan membentuk beberapa kelompok belajar yang terdiri dari 1 tutor 

belajar mengajar 10 warga belajar. Desa yang sudah menjadi sasarannya adalah Desa 

Banjarsari dan Desa Ambulu, di dua Desa tersebut rumah aksara yang dijadikan 

tempat belajar adalah di Musholla masing-masing Desa yaitu Musholla Babul Jannah 

di Desa Ambulu dan Musholla Darussalam di Desa Banjarsari. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan 2 minggu sekali dengan waktu yang menyesuaikan kegiatan 

masyarakat sekitar. Pada setiap pertemuan, tutor membawa bahan ajar modul dan 

media kartu suku kata sebagai sarana penyampaian materi belajar kepada warga 

belajar. Namun, kendala yang dihadapi tutor dalam proses pembelajaran yaitu 

motivasi belajar masyarakat yang masih rendah dikarenakanmasyarakat lebih 

memilih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja daripada belajar, 

kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta kemampuan 

menulis masyarakat yang sudah mulai kaku. Dari hal tersebut, tutor selalu 

memberikan motivasi bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. 

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dibahas di atas, maka perlu 

dilaksanakan penelitian mengenai efektivitas dari buku budidaya lele. Sehingga 
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peneliti merasa perlu untuk membuat karya tulis yang berjudul “Efektivitas Buku 

Pembelajaran Budidaya Lele Pada Warga Buta Aksara Di Kabupaten Probolinggo.” 

Dari pemaparan diatas terkait buku pembelajaran budidaya lele merupakan 

pengembangan skripsi dari seorang penulis yakni Ummi Badriyatul pada tahun 2017 

yang berjudul “Pengembangan Modul Buta Aksara untuk Masyarakat Kawasan 

Minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo”. Hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa produk modul buta aksara yang peneliti kembangkan 

efektif untuk digunakan dalam pembelajaran keaksaraan di kelompok belajar 

Kecamatan Sumberasih. Dari semua hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

modul buta aksara untuk masyarakat kawasan  minapolitan efektif dan dapat 

digunakan pada proses pembelajaran keaksaraan pada kelompok belajar di 

Kecamatan Sumberasih. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ummi Badriyatul 

dengan penelitian ini adalah subjek yang diteliti sama yaitu warga buta aksara. 

Perbedaan penelitian terletak pada fokus permasalahan. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Ummi Badriyatul fokus permasalahan terletak pada pengembangan 

modul buta aksara. Sedangkan pada penelitian ini fokus permasalahan terletak pada 

efektivitas buku pembelajaran budidaya lele. 

B.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana Efektivitas Buku Pembelajaran Budidaya Lele Pada Warga Buta 

Aksara di Kabupaten Probolinggo ? 

2. Apa kendala dari Efektivitas Buku Pembelajaran Budidaya Lele Pada Warga Buta 

Aksara di Kabupaten Probolinggo ? 

3. Apa solusi dari kendala Efektivitas Buku Pembelajaran Budidaya Lele Pada 

Warga Buta Aksara di Kabupaten Probolinggo ? 

C.     Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan Efektivitas Buku Pembelajaran Budidaya Lele Pada 

Warga Buta Aksara di Kabupaten Probolinggo. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala dari Efektivitas Buku Pembelajaran Budidaya 

Lele Pada Warga Buta Aksara di Kabupaten Probolinggo. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala Efektivitas Buku Pembelajaran 

Budidaya Lele Pada Warga Buta Aksara di Kabupaten Probolinggo. 

D.      Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi tutor belajar 

dalam pelaksanaan pembelajaran dan dapat memberikan pendidikan yang 

sesuai dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakatnya. 

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu ketuntasan belajar serta 

meningkatkan motivasi belajar masyarakat. 

2. Manfaat Teoritis 
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a. Dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi penelitian relevan

selanjutnya.

b. Dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan pentingnya

mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan

sekitar serta kondisi masyarakat di masing-masing daerah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Sumberasih 

pada masyarakat di Desa Banjarsari dan Ambulu. Peneliti akan menganalisis dari 

Efektivitas Buku Pembelajaran Budidaya Lele Pada Warga Buta Aksara di 

Kabupaten Probolinggo. 

F. Definisi Operasional

1. Buku Pembelajaran Budidaya Lele

Buku pembelajaran yang digunakan masyarakat keaksaraan lanjutan sebagai

acuan untuk meningkatkan keterampilan budidaya lele serta memperoleh informasi-

informasi baru. 

2. Buta Aksara

Seseorang yang tidak mempunyai kemampuan dalam hal berhitung, menulis 

serta membaca. Selain itu, belum mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 


