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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab 1 pendahuluan didalamnya berisi tentang gambaran umum 

penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Bab ini menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan pengembangan, 

spesifiksasi produk yang diharapkan, pentingnya penelitian dan pengembangan, 

asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan serta definisi operasional. 

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten  Probolinggo merupakan salah satu  Kabupaten  di Provinsi 

Jawa Timur dengan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten  berada 

di Kraksaan. Kabupaten  ini dikelilingi oleh pegunungan Tengger, Gunung 

Semeru, dan Gunung Argopuro Timur serta berada 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 (BPS Kabupaten  Probolinggo, 2016).  Selain itu 

beberapa kawasan di Kabupaten  Probolinggo bagian pesisir utara juga 

berbatasan dengan laut dan Selat Madura serta menjadi jalur utama pantai utara 

yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. 

Kawasan pesisir Kabupaten  Probolinggo sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai nelayan dan sebagian masyarakatnya telah 

mengembangkan kegiatan budidaya laut dan perikanan. Karena itulah 

Kabupaten  Probolinggo ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan 

perikanan budidaya di provinsi Jawa Timur, hal ini Sesuai dengan Keputusan

http://wiki.eanswers.com/id/Kabupaten
http://wiki.eanswers.com/id/Jawa_Timur
http://wiki.eanswers.com/id/Jawa_Timur
http://wiki.eanswers.com/id/Kraksaan,_Probolinggo
http://wiki.eanswers.com/id/Gunung_Semeru
http://wiki.eanswers.com/id/Gunung_Semeru
http://wiki.eanswers.com/id/Gunung_Argopuro
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Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-

KP/2013. 

Kawasan Minapolitan adalah bagian wilayah yang memiliki fungsi pokok 

ekonomi yang..terdiri dari sentra produksi, pengolahan,..pemasaran..komoditas 

perikanan,..pelayanan jasa,..dan beberapa kegiatan pendukung..lainnya 

(PERMEN-KP/No15/Th2014).  Kabupaten  Probolinggo memiliki potensi yang 

sangat melimpah disektor kelautan dan perikanannya. Potensi perikanan 

dikawasan pesisir dan laut Kabupaten  Probolinggo meliputi kegiatan perikanan 

tangkap (laut) dan kegiatan budidaya perikanan (perikanan darat dan tambak) 

(Cholily, Ekowati, Hakim, Artadana, Sumarsono dan Lailiyah, 2016) . Dengan 

sumber daya alam yang melimpah khususnya dalam bidang perikanannya 

diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk warga 

setempat. Namun dalam kenyataannya sumberdaya alam yang ada masih belum 

dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat bagian pesisir di 

Kabupaten  probolinggo, salah satu penyebabnya adalah karena masih tingginya 

angka buta aksara di Kabupaten  probolinggo. Dilansir dari BPS Jawa Timur 

2016 Kabupaten  atau kota  Probolinggo  memiliki rata – rata nomor 2 tertinggi 

setelah Sumenep dengan angka buta huruf penduduk usia 10 Tahun ke atas 

sebanyak 14.94 % dari 1.148.012 jiwa penduduk Kabupaten  atau Kota 

Probolinggo .   

“Buta aksara atau juga dapat disebut buta huruf adalah suatu ketidak 

mampuan membaca serta menulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa 

lainnya, buta huruf juga dapat didefinisikan sebagai suatu ketidak mampuan 

untuk mendengar perkataan  mengerti sebuah bacaan serta mengungkapkannya 
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dalam bentuk lisan atau tulisan” (Lailiyah dan Purhadi, 2012).  “Warga buta 

aksara juga akan banyak tertinggal dalam hal sikap mental pembangunan dan 

pembaharuan, keterampilan dan tentunya ketertingalan terhadap ilmu 

pengetahuan, akibatnya akses terhadap komunikasi dan informasi yang 

membuka jalan menuju cakrawala dunia juga akan terbatas karena warga buta 

aksara memiliki memampuan yang terbatas” (Direktorat Pembinaan Pendidikan 

Masyarakat, 2013:1). Berdasarkan permasalahan di atas, penting bagi setiap 

pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk lebih memperhatikan penuntasan 

buta aksara, ketidakmampuan...dalam membaca serta minimnya keterampilan 

sangat berdampak pada pertumbuhan juga kesejahteraan masyarakat. Hal ini 

sangat disayangkan karena Kabupaten  Probolinggo  dikenal dengan potensi 

perikanan dan kelautan yang tinggi, dan hal tersebut nantinya dapat di 

manfaatkan oleh masyarakat dengan sumber daya unggul dan terampil tentunya. 

 Mengembangkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing sepatutunya 

diperlukan penanganan permasalahan keaksaraan yang lebih mendalam. 

Menjadikan seseorang agar melek aksara merupakan bagian dari suatu kegiatan 

pendidikan. Undang-undang Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 

mengamanatkan bahwa satuan pendidikan ada tiga jenis pendidikan diantaranya 

yaitu pendidikan informal, pendidikan formal serta pendidikan non formal. 

Ketika masyarakat belum berkesempatan mengikuti penidikan formal maka 

solusinya adalah dengan mengikuti pendidikan non formal.  Tujuan dari  

pendididikan non formal adalah untuk menyediakan pelayanan pendidikan 

kepada masyarakat yang belum atau tidak sempat memperoleh pendidikan 

secara formal serta putus sekolah agar dapat mengembangkan diri, pengetahuan 
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sikap dan ketrampilan, potensidiri agar dapat mengembangkan usaha – usaha  

produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  

Menurut Suryana (2016) beberapa tujuan pendidikan non formal adalah (1) 

menurunkan angka buta aksara latin, angka buta bahasa Indonesia dan buta 

pengetahuan dasar pada penduduk usia 10-44 tahun, (2) menyediakan pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh 

pendidikan formal termasuk anak usia dini, serta (3) pendidikan berkelanjutan 

yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan 

kewirausahaan.  Penuntasan buta aksara di Indonesia sudah menjadi wacana 

lama dan pemerintah telah dan melakukan berbagai upayah untuk 

menanggulanginya, Menurut Cholily dkk. (2016) Program penuntasan buta 

aksara yang digalangkan dari pemerintah pusat maupun daerah yang dimulai 

pada tahun 1960-an diantaranya kegiatan OBAMA (Operasi Bakti Manunggal 

Aksara); Kejar Paket Pemberantasan Buta Aksara (PBA) A1 s.d. A100; 

Keaksaraan Fungsional (KF) namun jumlah buta aksara di Indonesia masih tetap 

tinggi. Oleh karenanya praktisi pendidikan juga masih memiliki tanggung jawab 

untuk turut serta menuntaskan permasalahan ini.   

Di Kabupaten  Probolingo sendiri telah melaksanakan program pendidikan 

non formal berupa pendidikan keaksaraan sebagai upaya menuntaskan 

permasalahan buta aksara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  yang 

telah di lakukan pada tanggal 16 November 2017 kepada koordinator tutor 

keaksaraan Kecamatan Sumberasih yang kemudian memaparkan beberapa 

kegiatan pemberantasan buta aksara yang telah dilakukan di Kabupaten  

Probolinggo  khusunya Kecamatan Sumberasih adalah diantaranya (1) 
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Pendidikan Keaksaraan Dasar,  (2) Pendidikan Paska Melek Aksara dan  (3) 

Program  Ipteks Bagi Wilayah (IBW), IBW sendiri merupakan program 

pemberdayaan masyarakat yang telah disusun serta dilaksanakan oleh beberapa 

pihak antara lain perguruan tinggi,  mitra perguuruan tinggi serta pemerintah 

Kabupaten  atau pemerintah daerah setempat. Tujuan IBW menurut 

KEMENRISET DIKTI (2016) adalah meningkatkan kemandirian,..kenyamanan 

hidup serta  kesejahteraan masyarakat dan memberikan beberapa solusi berbagai 

pemasalahan di wilayah. 

IBW yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sumberasih memberikan 

beberapa solusi dalam penuntasan buta aksara, diantarannya adalah pelaksanaan 

program pelatihan budidaya lele serta pengembangan modul budidaya lele untuk 

keaksaraan lanjutan karya Cholily dkk (2017).  Modul ini dapat digunakan 

sebagai bahan ajar pendidikan non formal bagi buta aksara di Kabupaten  

Proboliggo. Sebelum menggunakan modul ini juga telah menggunakan modul  

DELILA (Dengar, Lihat dan Lakukan). Namun Kelebihan dari modul 

pembelajaran budidaya lele untuk keaksaraan lanjutan ini yaitu dapat 

memfasilitasi warga keaksaraan lanjutan dalam belajar karena dalam modul ini 

sudah mencakup berbagai kegiatan pembelajaran yang disangkutkan dengan 

aktivitas kegiatan perekonomian sehari - hari masyarakat minapolitan 

Kabupaten  Probolinggo  yakni mayoritas masyarakat yang membudidayakan 

ikan lele. 

Pelaksanaan program IBW di Kecamatan Sumberasih  berupa pelatihan serta 

pembelajaran keaksaraan yang dilakukan warga belajar bersama tutor, namun 

dalam proses pembelajaran nyatanya masih mengalami beberapa kendala seperti 
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Pembelajaran yang masih banyak terpusat dengan pembelajaran yang langsung 

dipandu dengan tutor,  motivasi warga belajar untuk tekun belajar , kurangnya 

masalah sarana prasarana belajar yang dapat meningkatkan motivasi bagi warga 

belajar seperti minimnya media pendukung pembelajaran yang nantinya dapat 

membantu proses pembeljaran keaksaraan, dilihat dan dibaca oleh warga secara 

mandiri. Banyak hal yang mempengaruhi ketersediaan media pada tempat 

belajar, salah satunya adalah faktor sumber daya tutor yang kurang berinovasi 

dalam mengembangakan media dalam proses pembelajarannya . 

Dalam pemilihan dan penggunaan media  juga seharusnya memperhatikan 

kondisi lingkungan warga belajar sehingga mampu menjadi fasilitas warga 

belajar untuk menjadi lebih baik. Salah  satu solusi yang dapat dilakukan untuk 

membangkitkan motivasi belajar warga buta aksara adalah dengan 

mengembangkan  media wall chart  yang sesuai dengan kondisi lingkungan 

warga buta aksara kawasan minapolitan di Kabupaten  Probolinggo . Dengan 

dikembangkannya wall chart buta aksara, diharapkan dapat memfasilitasi dan 

menumbukan motivasi, serta membangkitkan minat warga dalam belajar, agar 

warga belajar menjadi cepat menguasai kompetensi – kompetensi keaksaraan 

sehingga dapat meningkatkan ketuntasan belajar. 

Kustandi dan Sutjipto (2011: 48) menyatakan bahwa wall chart 

merupakan bagan yang berisi tentang keterangan - keterangan serta daftar-daftar 

yang berkaitan dengan materi pelajaran. Majid (2005: 178) menyatakan bahwa 

wall chart merupakan serangkaian gambar..bermakna berkaitan dengan materi 

pelajaran.  Berdasarkan teori di atas dapat dikaji bahwa wall chart yang akan 

digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu bagan dinding atau salah satu 
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jenis media suplementer yang dapat membantu proses belajar mengajar dan 

dalam penelitian ini wall chart buta aksara berisi tentang serangkaian gambar 

dan keterangan terkait materi budidaya ikan lele untuk keaksaraan dasar dan 

lanjutan yang berfungsi untuk memberikan akses pembelajaran yang lebih 

praktis, mudah diingat dan innovatif. 

Didukung dengan penelitian relevan skripsi karya Lailiyah (2017) yang 

berjudul Pengembangan Modul Buta Aksara Untuk Masyarakat Kawasan 

Minapolitan Di Kecamatan Sumberasih Kabupaten  Probolinggo . Modul buta 

aksara yang telah dikembangkan berisikan materi budidaya ikan lele, dipilihnya 

materi tersebut karena sebagian penduduk di kawasan minapolitan Probolinggo  

telah mengembangkan kegiatan budidaya ikan lele. Modul tersebut berisikan 

beberapa judul bab, petunjuk warga belajar, peta konsep, bahan bacaan, gambar 

dan ilustrasi, rangkuman, latihan, tes formatif, glosarium dan lain sebagainya.  

Kelebihan dari skripsi yang telah di buat ini adalah menghasilkan modul dan dari 

hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa modul buta aksara untuk 

masyarakat kawasan  minapolitan serta terbukti efektif dan dapat digunakan 

pada proses pembelajaran keaksaraan pada kelompok belajar di Kecamatan 

Sumberasih. Namun kekurangan dari modul ini adalah kurangnya media 

suplementer  yang dapat menujang pembelajaran yang dilaksanakan. 

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki 

gagasan untuk mengembangkan media berupa wall chart buta aksara yang telah 

disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masyarakat di kawasan minapolitan 

Kabupaten Probolinggo . Sehingga peneliti merasa perlu untuk mengembangkan 

wall chart pembelajaran melalui karya tulis yang berjudul “Pengembangan Wall 
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chart Buta Aksara untuk Masyarakat kawasan Minapolitan di Kabupaten 

Probolinggo .” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan wall chart buta aksara untuk masyarakat kawasan 

minapolitan di Kabupaten Probolinggo ? 

2. Bagaimana respon tutor belajar  dan warga berlajar terhadap media wall chart 

buta aksara untuk masyarakat kawasan minapolitan di Kabupaten Probolinggo? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan pengembangan wall chart buta aksara untuk masyarakat 

kawasan minapolitan di Kabupaten Probolinggo . 

2. Mengetahui respon tutor belajar dan warga belajar terhadap media wall chart 

buta aksara untuk masyarakat kawasan minapolitan di Kabupaten Probolinggo . 

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Produk yang dikembangkan berupa wall chart / bagan  dinding buta aksara 

yang memiliki ciri khas yaitu materi atau isi dari wall chart disesuaikan dengan 

modul yang telah dikembangkan sebelumnya yakni dari modul buku 

pembelajaran budidaya ikan lele untuk keaksaraan lanjutan karya Cholily, dkk 

(2007).  

 Rancangan wall chart yang akan dikembangkan memiliki kriteria sebagai 

berikut: 
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1. Isi wall chart . Wall chart ini akan berisi beberapa komponen yaitu: 

a. Judul 

Judul diturunkan dari materi pokok modul budidaya ikan lele untuk 

keaksaraan lanjutan dan berisi tentang keterangan bab dan subbab  

b. Materi Wall chart  

Materi diambil dari mengintegrasikan beberapa materi pokok dari  modul 

buku pembelajaran budidaya ikan lele untuk keaksaraan lanjutan Cholily dkk 

(2017). Dalam wall chart ini berisi berbagai bagan kegiatan baca, tulis dan 

hitung dasar untuk keaksaraan dasar serta lanjutan. Penulisan materi hanya 

berisikan kalimat singkat atau caption yang mudah dimengerti pembaca. 

2. Desain  

Wall chart buta aksara ini didesain dengan perpaduan gambar dan warna 

untuk mempermudah dan memperjelas materi.  

a. Wall chart buta aksara ini menggunakan kertas poster ukuran A3 kertas Photo 

paper 230 gr 

b. Font yang digunakan dalam modul buta aksara menggunakan jenis Calibri dan 

Times New Roman 10, 16, 18, 20, 25  dan 30. 

E. Pentingnya Penelitian Dan Pengembangan 

Adapun pentingnya pengembangan wall chart buta aksara sebagai berikut: 

1. Bagi warga belajar (perserta didik buta aksara) 

Adanya wall chart ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk 

menunjang proses pembelajaran bagi warga belajar buta aksara di Kabupaten  

Probolinggo  dan merupakan bahan ajar alernatif bagi warga belajar untuk 

memperoleh wahana informasi belajar yang menarik dan praktis karena wall 
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chart ini memiliki desain berbentuk lembaran tempelan dinding dengan 

penyajian kalimat penting yang tidak telalu panjang serta mengunakan ilustrasi 

gambar yang menarik sehingga dapat memberikan motivasi kepada warga agar 

lebih semangat belajar.  

2. Bagi tutor  (pendidik)  

Adanya pengembangan bahan ajar wall chart buta aksara ini diharapkan 

dapat mempermudah tutor dalam penyampaian materi saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung dan menghindari pembelajaran terpusat pada tutor. 

3. Bagi peneliti 

Menambah pegalaman dan mengembangkan wawasan terkait 

pemanfaatan Adobe Photoshop dan Corel Draw dalam mengembangkan wall 

chart buta aksara sebagi bahan ajar serta mengembangan dan menerapkan 

informasi – informasi yang di peroleh pada mata kuliah kependidikan khususnya 

pada mata kuliah sumber belajar dan media pembelajaran. Selain itu peneliti 

dapat menerapkan disiplin ilmu dasar ke SD-an seperti kegiatan baca tulis dan 

hitung dasar yang pernah diperoleh dari beberapa mata kuliah di bangku 

perkuliahan  

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Dan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Pengembangan wall chart buta aksara untuk masyarakat kawasan 

minapolitan di  Kabupaten Probolinggo  ini dapat digunakan sebagi bahan ajar 

yang dapat menarik minat warga untuk belajar karana wall chart memiliki desain 

tampilan menarik, gambar yang jelas, kalimat yang tidak terlalu panjang dan 
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sangat praktis sehingga di harapkan dapat membangkitkan motivasi warga beljar 

dalam pembelajaran keaksaraan materi budidaya ikan lele. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

a. Pengembangan ini didesain hanya untuk masyarakat minapolitan di Kabupaten 

Probolinggo . 

b. Isi atau materi wall chart buta aksara menyangkut tentang materi budidaya ikan 

lele sesuai dengan modul buta aksara yang telah dikembangkan sebelumnya . 

c. Bahan ajar wall chart buta aksara ini berbentuk lembaran sehingga mudah robek 

dan hilang sehingga di perlukan tempat penyimpanan khusus  

d. Bahan ajar wall chart buta aksara yang di kembangkan ini hanya sebagai bahan 

ajar suplementer , yaitu bahan ajar yang dimaksudkan untuk menambah dan 

memperkaya materi 

e. Penelitian dan pengembangan wall chart buta aksara ini tidak diprosuksi masal  

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian, maka perlu dibuat definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Buta Aksara 

Buta aksara adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dalam membaca, 

menulis dan berhitung yang kemudian berdampak pada kehidupan dan 

perkembangan pribadi serta masyarakat disekitarnya 

2. Minapolitan 

Minapolitan berasal dari kata mina yang berati ikan dan polis yang berarti 

kota atau secara harfiah kota perikanan yang dimaksudkan bahwa minapolitan 
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adalah suatu konsep pembangunan perekonomian disektor kelautan dan 

perikanan dalam rangka memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada, 

mulai dari proses produksi, pengolahan, pemasaran dan kegiatan perikanan 

lainnya yang mana terpetakkan secara wilayah dan diharpakan dengan adanya 

konsepsi ini dapat meningkatakan perekonomian wilayah tersebut 

3. Media Pembelajaran  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian , 

minat, pikiran dan perasaan perserta didik dalam kegiatan belajar sebgai upaya 

mencapai tujuan belajar yang diinginkan 

4. Wall chart  

 Wall chart merupakan bagan yang berisi tentang keterangan – keterangan 

dan daftar – daftar yang berkaitan dengan materi pelajaran.  

5. Wall chart Buta Aksara 

Wall chart buta aksara ini adalah sebuah media suplementer berbentuk 

bagan dinding berisikan tentang proses budidaya lele memuat konsep baca, tulis 

hitung dasar untuk warga belajara buta aksara tingkat dasar dan lanjutan di 

kawasan minapolitan serta media ini diharapkan dapat mempermudah perserta 

didik dalam memahami proses budidaya lele secara praktis dengan tujuan utama 

tercpainya kopetensi keaksaraan. 


