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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pendidikan Keaksaraan Lanjutan 

1. Definisi Pendidikan Keaksaraan Lanjutan 

Pendidikan Keaksaraan Lanjutan adalah layanan pendidikan keaksaraan yang 

menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan 

pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga 

masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar. Pendidikan Keaksaraan Lanjutan 

terdiri atas : Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Pendidikan Keaksaraan 

Usaha Mandiri (KUM) adalah layanan pendidikan keaksaraan yang 

menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan 

pendidikan keaksaraan usaha dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi 

warga masyarakat pasca keaksaraan dasar, yang menekankan peningkatan 

keberaksaraan dan pengenalan kemampuan berusaha. Sedangkan Pendidikan 

Multikeaksaraan Pendidikan Multikeaksaraan merupakan pendidikan keaksaraan 

yang menekankan peningkatan keberagaman keberaksaraan dalam segala aspek 

kehidupan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan 

keterampilan profesi, pekerjaan atau kemahiran yang dimiliki dan diminati peserta 

didik. Pendidikan multikeaksaraan diarahkan sesuai dengan minat peserta didik 

tentang wawasan keilmuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, seni, budaya, atau 

politik dan kebangsaan, serta pekerjaan atau profesi (Kemendikbud : 2017).
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Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa keaksaraan lanjutan 

merupakan layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran 

bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar. 

Serta pendidikan keaksaraan lanjutan terdiri dari pendidikan multikeaksaraan dan 

pendidikan keaksaraan usaha mandiri. 

2. Tujuan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan  

Pendidikan keaksaraan usaha mandiri bertujuan untuk : memelihara dan 

mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan/atau 

mencapai kompetensi keaksaraan dasar, mengenalkan peserta didik pada kemampuan 

berusaha mandiri serta meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan berusaha secara mandiri. Selanjutnya 

Pendidikan Multikeaksaraan bertujuan untuk: memelihara dan mengembangkan 

keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi 

keaksaraan dasar, meningkatkan keterampilan profesi, pekerjaan atau kemahiran yang 

dimiliki dan diminati peserta didik dan meningkatkan keberdayaan peserta didik 

melalui peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diarahkan sesuai 

dengan minat peserta didik tentang wawasan keilmuan dan teknologi, kesehatan dan 

olahraga, seni, budaya, atau politik dan kebangsaan, serta pekerjaan atau profesi 

(Kemendikbud : 2017). 
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Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan 

keaksaraan lanjutan adalah mengenalkan peserta didik pada kemampuan berusaha 

mandiri serta Meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan berusaha secara mandiri. Selain itu, mengembangkan 

keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi 

keaksaraan dasar, meningkatkan keterampilan profesi, pekerjaan atau kemahiran yang 

dimiliki dan diminati peserta didik dan meningkatkan keberdayaan peserta didik 

melalui peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diarahkan sesuai 

dengan minat peserta didik tentang wawasan keilmuan dan teknologi. 

1. Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan Lanjutan  

Lembaga yang akan menyelenggarakan pendidikan keaksaraan lanjutan tahun 

2017 adalah lembaga yang telah menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar 

melalui dana APBN tahun sebelumnya diprioritaskan tahun 2016 untuk pendidikan 

keaksaraan usaha mandiri dan dana APBN/APBD tahun sebelumnya untuk 

pendidikan multikeaksaraan (Kemendikbud : 2017 ). 

2. Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan Lanjutan  

Peserta didik dalam pendidikan keaksaraan lanjutan adalah penduduk buta 

aksara usia 15-59 tahun, prioritas 45 tahun ke atas yang telah mencapai kompetensi 

keaksaraan dasar serta memiliki Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) yang 

dikelola oleh lembaga satuan pendidikan (Kemendikbud : 2017). 
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3. Pendidik Pendidikan Keaksaraan Lanjutan 

 Pendidik/tutor adalah setiap orang yang mampu, bersedia dan berkomitmen 

membantu membelajarkan peserta didik sedangkan narasumber teknis (NST) adalah 

seseorang yang mempunyai kompetensi dalam bidang usaha dan/atau keterampilan 

tertentu dan sanggup membelajarkan peserta didik. Persyaratan Tutor/Narasumber 

Teknis (NST) Keterampilan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, yaitu: Berpengalaman 

melaksanakan pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri, Mampu 

mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa, 

berpendidikan minimal SMA/sederajat, memiliki kompetensi keaksaraan dan 

pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan dibelajarkan, bertempat tinggal 

dekat dengan lokasi pembelajaran dan atau menyesuaikan kondisi lapangan serta  

khusus untuk NST, memiliki keterampilan teknis untuk mengajarkan keterampilan 

yang dibutuhkan peserta didik (Kemendikbud : 2017). 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidik/tutor belajar pada 

keaksaraan lanjutan adalah seseorang sanggup membelajarkan peserta didik, mampu 

mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa, memiliki 

kompetensi keaksaraan dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan 

dibelajarkan serta memiliki keterampilan teknis untuk mengajarkan keterampilan 

yang dibutuhkan peserta didik. 
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B. Pengertian Membaca 

Membaca adalah proses memahami pesan tertulis yang menggunakan bahasa 

tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya (Alek dan Achmad, 

2010: 75). Sedangkan membaca menurut Dalman (2011 : 2) mengatakan membaca 

merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan 

berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu proses 

seseoramg dalam memahami sesuatu melalui pesan tertulis yang disampaikan penulis 

kepada pembaca. Selain  itu, membaca merupakan suatu proses menemukan berbagai 

informasi yang terdapat dalam tulisan.  

1. Manfaat Membaca 

Listiyanto dalam Aizid (2011: 25-26) secara umum ada beberapa manfaat yang 

dapat pembaca peroleh dari kegiatan membaca adalah membaca dapat memberikan 

sejumlah informasi dan pengetahuan yang sangat berguna dalam praktik kehidupan 

sehari-hari, membaca dapat menjadikan anda berkomunikasi dengan pemikiran, 

pesan, dan kesan pemikir-pemikir besar dari segala penjuru dunia. membaca dapat 

menjadikan anda berkomunikasi dengan pemikiran, pesan, dan kesan pemikir-

pemikir besar dari segala penjuru dunia, membaca dapat mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dunia, membaca dapat mengetahui 

peristiwa besar dalam sejarah, peradaban, dan kebudayaan suatu bangsa, membaca 

dapat menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dan mengantarkan anda menjadi 

pintar, pandai, dan arif dalam bersikap. 
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Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat membaca 

yaitu dapat memberikan informasi serta berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, membaca dapat menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dan 

mengantarkan anda menjadi pintar, pandai, dan arif dalam bersikap. 

2. Tujuan Membaca 

Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Selain itu, tujuan membaca yang 

lain adalah membaca untuk memperoleh fakta dan perincian, memperoleh ide-ide 

utama, mengetahui urutan/susunan struktur karangan, menyimpulkan, 

mengelompokkan/mengkasifikasikan, menilai, dan mengevaluasi serta 

memperbandingkan atau mempertentangkan (Dalman, 2011 : 6). 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari seseorang 

membaca adalah untuk mendapatkan ide serta fakta. Selain itu, mampu menilai, 

mengevaluasi serta memperbandingkan. 

C. Definisi  Menulis  

Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, 

dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis (Abbas, 2006 : 125). 

Pendapat lain mengungkapkan keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan 

berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain (Tarigan, 2008 : 

3). 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

kemampuan untuk mengungkapkan suatu gagasan kepada seseorang dengan melalui 

bahasa tulisan. Selain itu, menulis merupakan bahasa ekspresif yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung dengan pihak lain. 

1. Tujuan Menulis 

Tujuan menulis yaitu menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar, membuat 

pembaca tahu tentang hal yang diberitakan, menjadikan pembaca beropini, 

menjadikan pembaca mengerti, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan, 

membuat  pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti 

nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai 

kemanusiaan dan nilai estetika (Yunus, 2008 : 3). 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis adalah untuk 

menjadikan pembaca bernalar, beropini serta memahami berita yang sedang 

diberitakan. Selain itu, membuat  pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai 

yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama dan nilai pendidikan. 

D. Definisi Berhitung  

Berhitung merupakan berasal dari kata hitung yang mempunyai keadaan, 

setelah mendapat awalan berakan berubah menjadi makna yang menunjukkan suatu 

kegiatan menghitung (menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengkalikan dsb). 

Pendapat lain mengatakan bahwa berhitung merupakan salah satu kemampuan yang 
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penting dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa dalam semua aktivitas 

kehidupan manusia memerlukan kemampuan berhitung (Raharjo, 2009 : 52). 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa berhitung merupakan suatu 

kegiatan menghitung (menjumlahkan, mengurangi, membagi dan mengkalikan). 

Selain itu, berhitung juga merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. 

E. Hubungan Antara Keaksaraan Lanjutan dengan Menulis, Membaca dan 

Berhitung 

Keaksaraan lanjutan merupakan layanan pendidikan keaksaraan yang 

menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan 

pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga 

masyarakat paska pendidikan keaksaraan dasar (Kemendikbud : 2017). Dalam hal 

tersebut, proses pembelajaran harus meliputi kemampuan warga belajar dalam hal 

membaca, menulis serta berhitung.  

Hubungan dari ketiga kemampuan tersebut (membaca, menulis dan berhitung) 

dengan keaksaraan lanjutan yaitu ketika warga belajar sudah memiliki kemampuan 

menulis, membaca serta berhitung pada pendidikan keaksaraan dasar maka warga 

belajar mendapatkan SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) dan dapat 

melanjutkan pendidikan keaksaraan pada jenjang keaksaraan lanjutan. Kemampuan 

membaca, menulis serta berhitung juga harus dimiliki setiap warga belajar serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Selanjutnya, hubungan antara keaksaraan lanjutan dengan ke SD-an adalah 

materi yang diajarkan di pendidikan keaksaraan lanjutan yaitu meliputi kemampuan 

membaca, berhitung serta menulis, begitu pula dengan materi yang diajarkan di 

Sekolah Dasar. Dari ketiga kemampuan tersebut (membaca, menulis serta berhitung) 

seseorang mampu menemukan informasi-informasi baru, berkomunikasi dengan 

seseorang, menemukan ide-ide baru serta dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari untuk meningkatkan taraf hidupnya.  

F. Buku Pembelajaran Budidaya Lele 

1. Definisi Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan sekumpulan materi yang dirancang secara sistematis, 

baik tidak tertulis maupun tertulis, sehingga dapat menghasilkan suasana belajar  

yang membuat peserta didik aktif dalam belajar. Selain itu, ada pendapat lain yang 

menjelaskan bahwa bahan ajar merupakan sebuah alat, teks serta informasi yang 

diperlukan guru sebagai perencanaan dan penelaahan implementasi dalam proses 

pembelajaran. Pendapat ini dilengkapi oleh Pannen bahwa bahan ajar merupakan 

suatu bahan atau materi pelajaran yang dirancang secara sistematis dan digunakan 

oleh guru dan peserta didik dalam terlaksananya proses pembelajaran. Jenis dari 

bahan ajar antara lain yaitu buku pembelajaran, bahan ajar interaktif, bahan ajar 

audio, model atau maket, LKS, modul dan handout. (Prastowo, 2014 : 138-139). 

Pendapat lain menjelaskan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk menunjan guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta 

bahan ajar membuat siswa mampu mempelajari suatu kompetensi dasar secara teratur 
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dan sistematis sehingga secara akumulatif dapat menguasai semua kompetensi belajar 

secara utuh dan terpadu. Bahan ajar dikelompokan menjadi empat jenis yaitu: a). 

Bahan ajar interaktif, b). Bahan ajar pandang dengar, c). Bahan ajar dengar (audio 

visual), d). Bahan ajar cetak (Majid, 2008).  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan suatu 

bentuk bahan yang dipergunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk 

membantu penyampaian materi kepada siswa agar mudah dipahami. Jenis dari bahan 

ajar ada yang berbentuk bahan cetak, audio, audio visual sertabahan ajar  interaktif. 

2. Buku Pembelajaran Budidaya Lele 

Buku pembelajaran merupakan salah satu jenis dari bahan ajar. Buku 

pembelajaran budidaya lele merupakan pengembangan bahan ajar yang digunakan 

masyarakat keaksaraan lanjutan sebagai acuan untuk meningkatkan keterampilan 

budidaya lele serta memperoleh informasi-informasi baru. 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 

(Badriyatul, 2017 : 21 ). 

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa buku pembelajaran 

budidaya lele adalah buku pembelajaran yang digunakan masyarakat keaksaraan 
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lanjutan sebagai acuan untuk meningkatkan keterampilan budidaya lele. Selain itu, 

buku pembelajaran budidaya lele juga sebagai salah satu sumber untuk memperoleh 

informasi-informasi baru, serta semua materi dan isi buku juga sudah disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan warga belajar.  

3. Kelebihan Buku Pembelajaran Budidaya Lele 

Kelebihan dari buku pembelajaran budidaya lele antara lain adalah a). Isi atau 

materi dari buku pembelajaran budidaya lele disusun sesuai dengan kondisi 

lingkungan warga belajar di kawasan minapolitan Kecamatan Sumberasih, b). Urutan 

penyajian sesuai dengan kesiapan warga belajar di kawasan minapolitan Kecamatan 

Sumberasih, c). Bahasa yang digunakan sederhana dan dilengkapi dengan gambar, d). 

Tampilan menarik dengan warna dan gambar, serta e). Dilengkapi dengan kegiatan 

membaca, menulis, dan berhitung operasi hitung maupun materi uang dalam kegiatan 

sehari-hari (Badriyatul, 2017 : 21 ). 

Dari pemaparan  diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan dari buku 

pembelajaran budidaya lele adalah materi dan isi buku sudah sesuai dengan kondisi 

lingkungan warga belajar. Selain itu, bahasa yang digunakan sederhana, serta 

dilengkapi gambar untuk memudahkan warga belajar dalam memahami materi. 
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4. Kekurangan Buku Pembelajaran Budidaya Lele 

Kekurangan dari buku pembelajaran budidaya lele antara lain adalah a). buku 

pembelajaran budidaya lele hanya digunakan untuk kelompok belajar tingkat 

lanjutan, serta b). buku pembelajaran budidaya lele didesain untuk masyarakat 

minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo (Badriyatul, 2017: 

21). 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kekurangan dari buku 

pembelajaran budidaya lele ini adalah hanya digunakan untuk kelompok tingkat 

lanjutan. Selain itu, buku pembelajaran budidaya lele juga hanya desain untuk 

masyarakat minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 

G. Buta Aksara 

1. Definisi Buta Aksara 

Buta aksara merupakan suatu ketidakmampuan untuk berhitung, menulis dan 

membaca sebagai fungsi efektif dan pengembangan seorang  individu dan 

masyarakat. Buta aksara merupakan suatu masalah yang terjadi hampir di beberapa 

negara di dunia. Buta aksara juga sangat erat berkaitan dengan ketidakberdayaan, 

keterbelakangan serta kemiskinan. (Sahputra, 2014 : 8). Pendapat lain meyebutkan 

bahwa buta aksara merupakan seseorang yang tidak mempunyai kemampuan dalam 

berhitung, menulis dan membaca serta dalam proses penerapannya di kehidupan 

sehari-hari (Maf’Ullah, 2013 : 3). 

Menurut beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa buta aksara 

merupakan seseorang yang tidak mempunyai kemampuan dalam berhitung, menulis 
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dan membaca  serta melakukan penerapannya pada kehidupan bermasyarakat. Selain 

itu, buta aksara juga dikaitkan dengan keterbelakangan dan kemiskinan. 

2. Faktor Penyebab Buta Aksara 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya buta aksara di Indonesia menurut 

(Sahputra, 2014 : 2 ) antara lain adalah a). kembalinya seseorang menjadi 

penyandang buta aksara, b). munculnya penderita buta aksara yang baru, c). sulitnya 

kondisi pada letak geografis Indonesia, d). Pengaruh faktor sosiologis dan sosial 

masyarakat, serta e). meningkatnya presentase putus sekolah dasar (SD). Di sisi lain, 

Faktor psiko-sosial, faktor fisik,  faktor  budaya, serta faktor  geografis  merupakan 

sejumlah  faktor  dominan  yang berkaitan dengan masalah pendidikan (Mariyono, 

2016: 56). Pendapat lain menyebutkan penyebab buta aksara adalah kondisi sosial 

orang tua, kondisi ekonomi orang tua, pendapat,  serta partisipasi penduduk yang  

kurang kesadarannya terhadap pentingnya pendidikan serta ketidakmampuan 

seseorang dalam menghadapi kehidupan (Wahyudi, dkk. 2015 : 3).  

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai faktor penyebab buta aksara dapat 

diketahui bahwa yang menyebabkan seseorang menjadi buta aksara adalah tingginya 

angka putus sekolah, pengaruh faktor sosiologis dan sosial masyarakat, kemiskinan, 

serta partipasi penduduk yang kesadarannya terhadap pentingnya pendidikan masih 

rendah. Selain itu, juga kurangnya partisipasi penduduk akan pentingnya pendidikan. 

3. Upaya Mengurangi Buta Aksara 

Pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan 
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Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. 

Didalam Dasar Hukum tersebut mengatur bahwa: a). Setiap warga negara yang 

usianya mencapai 7-15 tahun wajib mengikuti program pendidikan dasar, b). 

Pemerintah serta pemerintah daerah sudah menjamin terlaksananya wajib belajar 

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya apapun, c). WAJAR 9 

Tahun adalah tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.  

Pendapat lain dari upaya pemberantasan buta aksara salah satunya yaitu melalui 

diadakannya program pendidikan keaksaraan fungsional. Pendidikan keaksaraan 

merupakan satu cara yang dilakukan untuk berkomunikasi lintas ruang dan waktu, 

mengungkapkan kenyataan, mencatat serta untuk mengingat. Program ini dianggap 

sudah strategis dan harus menjadi program gerakan nasional yang perlu disebar 

luaskan secara menyeluruh dengan beberapa alasan aktual, yaitu : a). merupakan 

salah satu unsur utama yang mampu mempengaruhi indeks pembangunan pada 

manusia, b). masih adanya kelompok pada masyarakat yang mengalami buta aksara, 

c). adanya kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah melek huruf akan tetapi 

menjadi buta huruf kembali, dan d). kemelek-hurufan adalah dasar pengetahuan bagi 

seluruh manusia (Aroya, dkk. 2013 : 2).  

Dari beberapa pendapat diatas bisadisimpulkan bahwa upaya yang dilaksanakn 

dalam pemberantasan buta aksara adalah setiap warga wajib mengikuti peraturan 

pemerintah yang mewajibkan belajar 9 tahun serta dengan melalui pendidikan 

keaksaraan. Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu satu cara yang digunakan 
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untuk  berkomunikasi lintas ruang dan waktu, mengungkapkan kenyataan, mencatat 

serta untuk mengingat. 

H. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh 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. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti, dkk pada tahun 2015 dengan judul 

“Pengaruh Metode Pembelajaran Delila (Dengar, Lihat,Lakukan) Terhadap Hasil 

Belajar Keaksaraan Fungsional Anggrek Di Kelurahan Tamansari Kabupaten 

Bondowoso (Effect Of Learning Method Delikan (Listen, Look, Do) Learning 
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Outcomes Of Anggrek In Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso )”. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa pengaruh metode pembelajaran delila terhadap hasil 

belajar keaksaraan fungsional anggrek di Kelurahan Tamansari Kabupaten 

Bondowoso bisa dikatakan cukup baik. Dari hasil belajar ini berdampak positif bagi 

warga belajar yakni mampu menuntaskan proses pembelajaran dari program 

keaksaraan fungsional dan bebas dari buta aksara.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti, dkk pada tahun 2015 

dengan penelitian ini adalah subjek penelitian yaitu warga buta aksara. Dan 

perbedaan terletak pada metode penelitian dan fokus permasalahan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kristanti, dkk pada tahun 2015 menggunakan metode kualitatif 

dengan fokus penelitian terletak pada hasil belajar. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan fokus penelitian efektivitas buku 

pembelajaran budidaya lele. 

I. Hipotesis Penelitian 

(Sugiyono, 2015 : 96) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan sebuah jawaban 

sementaradari rumusan masalah dalam suatu penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk sebuah kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang dihasilkan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga bisa dinyatakan sebagai 

suatu jawaban teoritis pada rumusan masalah dalam suatu penelitian, belum jawaban 

yang empirik dengan data. 
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H0:  tidak ada  peningkatan efektivitas buku pembelajaran budidaya lele pada warga 

buta aksara di Kabupaten Probolinggo. 

Untuk menguji hipotesis tersebut secara statistik, dibutuhkan hipotesis statistic  

atau hipotesis nol, dengan rumusan:  

H1: ada  efektivitas buku pembelajaran budidaya lele pada warga buta aksara di  

       Kabupaten Probolinggo. 
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J. Kerangka Pikir

Program pemerintah kurang berhasil diterapkan pada warga belajar 

dikarenakan motivasi belajar masyarakat yang masih rendah, kurangnya 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta kemampuan 

menulis masyarakat yang sudah mulai kaku. 

Warga belajar di Kec Sumberasih 

mengalami peningkatan calistung dari 

program pemerintah untuk mengurangi 

tingkat buta aksara, diantaranya adalah 

Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan 

Paska Melek Aksara dan Program Iptek 

Bagi Wilayah. 

Motivasi belajar masyarakat yang masih 

rendah, kurangnya kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya pendidikan serta 

kemampuan  menulis masyarakat yang sudah 

mulai kaku. 

Efektivitas Buku Pembelajaran Budidaya Lele Pada Warga 

Buta Aksara Di Kabupaten Probolinggo 

Jenis penelitian : Eksperimen 

Pendekatan  : Kuantitatif 

Lokasi   : Desa Ambulu dan Banjarsari Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo 

Subjek  :Warga belajar di Desa Ambulu dan Banjarsari Kec. Sumberasih Kab. 

Probolinggo 

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.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 


