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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan modul buta aksara yang mencakup dalam beberapa sub bab yaitu 

kajian teori, kajian penelitian yang relevan, serta kerangka pikir. Pembahasan 

secara rinci dipaparkan sebagai berikut: 

A. Kajian Teori

Kajian teori pada pada penelitian ini meliputi beberpa pengertian dari Buta 

Aksara, Minapolitan, Media, Wall chart, Wall chart Buta aksara serta Materi 

wall chart buta aksara. 

1. BUTA AKSARA

a. Definisi Buta Aksara

Menurut Lailiyah dan Purhadi (2012) Buta huruf atau juga biasa disebut 

dengan buta aksara dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk 

menggunakan bahasa dalam mendengar perkataan, mengerti suatu bacaan, 

ataupun mengungkapkan dalam bentuk lisan dan tulis. 

Buta aksara menurut Sahputra (2014) adalah suatu ketidakmampuan 

seseorang untuk menulis,  membaca  dan berhitung dalam fungsi efektif dan 

perkembangan individu serta masyarakat. 

Sedangkan menurut (Maf’ula, 2013) buta aksara adalah  orang yang tidak 

memiliki kemampuan dalam membaca, menulis dan berhitung serta 

penerapanya dalam kehidupan sehari – hari, buta aksara terdiri dari dua 
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karakteristik yaitu berasal dari buta aksara murni dan drop out sekolah dasar, 

sehingga masih memerlukan layanan pendidikan keaksaraan sampai mereka 

memenuhi kompetensi keaksaraan. 

 

Dari beberapa pengertian buta aksara diatas dapat disimpulkan bahwa buta 

aksara adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dalam membaca, menulis 

dan berhitung yang kemudian berdampak pada kehidupan dan perkembangan 

pribadi serta masyarakat disekitarnya.  

Serta buta aksara dibagi menjadi dua jenis yaitu buta aksara murni, yang 

mana buta aksara yang belum pernah mendapatkan pedidikan secara formal 

ataupun nonformal sebelumnya sehingga kesulitan untuk mengenali suatu 

bacaan atau tulisan serta buta aksara yang disebabkan drop out dari pendidikan 

formal. 

b. Penyebab Buta Aksara  

Menurut Sahputra (2014:9) Tingginya tingkat buta aksara di Indonesia 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tingginya angka putus 

sekolah dasar, beratnya kondisi geografis Indonesia (kondisi geografis yang 

luas), munculnya penyandang buta aksara baru, pengaruh faktor sosiologi 

masyarakat (penyebaran penduduk tidak merata) serta problematika gender 

dalam pendidikan. 

 Sedangkan beberapa faktor penyebab buta aksara yang di jabarkan menurut 

BPS Provinsi Jawa Timur (2016): 
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1)  Kemiskinan 

Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin cukup tinggi karena kepadatan 

penduduk yang disertai dengan keterbatasan ekonomi. 

2)  Sosial budaya. 

Kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah tersebut terhadap pentingnya 

pendidikan. 

3) Geografis  

Lokasi geografis Indonesia yang luas menyebabkan belum meratannya 

penddidikan untuk memberantas melek aksara. 

 Sedang menurut Mariyono (2015:56) Beberapa faktor penghambat 

masyarakat melek aksara adalah seperti faktor psiko-sosial, fisik, budaya, dan 

geografis.  

Sehingga dapat disimpulakan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan 

seseorang buta aksara adalah putus sekolah, kondisi geografis yang luas 

sehingga menyebabkan penyebaran pendidikan yang kurang merata, sosial 

budaya masyarkat serta tingkat perekonomian masyarakat.  

c. Upaya Pemberantasan Buta Aksara  

Menurut Sahputra (2014) Buta aksara sangat berkaitan dengan 

keterbelakangan dan kemiskinan. UNDP sendiri menetapkan kemajuan suatu 

negara ditentukan oleh tiga indikator diantaranya tingkat pendidikan, tingkat 

kesehatan serta tingkat perekonomian. Sedangkan angka melek huruf adalah 

salah satu variabel dari indeks pendidikan. 

  Oleh karena itu pemerintah disibukan dengan kegiatan pengentasan atau 

pemberantasan buta aksara disegala penjuru Indonesia dengan tujuan untuk 
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menigkatkan perekonomian dan meningakatkan kualitas sumberdaya 

manusiannya. 

Menurut BPS Provinsi Jawa Timur (2016) beberapa upaya untuk 

menanggulangi buta aksara mulai dari melakukan upaya persuasif  seperti 

merubah pemahaman masyarkat atas pentingnya pendidikan seta memberikan 

manfaat langung pada sasaran program melek aksara seperti pada program 

keaksaranan dengan memberi pelajaran keterampilan. Program keaksaraan 

sendiri merupakan contoh dari pendidikan non formal yang dapat di terapkan 

untuk menanggulangi buta aksara. 

Menjadikan seseorang agar melek aksara merupakan bagian dari 

pendidikan. Undang - undang sistem pendidikan nasioal No 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa satuan pendidikan ada tiga macam, yaitu pendidikan 

informal, pendidikan formal, serta pendidikan non formal. Ketika masyarakat 

belum dapat mengikuti pendidikan formal maka masyarakat dapat mengikuti 

pendidikan non formal, pendidikan non formal sendiri mencakup pendidikan 

dari anak usia dini hingga usia lajut. 

“Pendidikan non formal adalah suatu proses belajar yang terjadi secara 

terorganisir diluar pendidikan formal atau diluar sistem persekolahan” (Marzuki, 

2012:137). Pendidikan non formal sengaja dilakukan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan belajar masyarakat, seperti untuk pembentukan skill atau 

keterampilan dan pengetahuan dilluar pendidikan formal. “Secara eksplisit 

kemampuan yang akan diraih dalam pendidikan non formal yakni kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan produktif serta kemampuan memperbaiki diri 

dalam kehidupan masyarakat” (Mariyono, 2016 : 56). 
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Pendidikan non formal juga dirasa merupakan cara yang paling efektif 

untuk para penyandang buta aksara usia produktif dan lanjut (25-60 tahun 

keatas) karena pendidikan non formal sangat bersifat fleksibel dalam hal tempat 

belajar, waktu, dan metode pembelajarannya. Warga juga dapat medapatkan 

SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) untuk perserta keaksaraan dan 

kemudian megikuti paket A , B dan C untuk kesetaraan. 

Menurut Cholily, dkk (2016) “Berbagai kegiatan pemberantasan buta 

aksara juga telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya melalui kegiatan 

OBAMA (Operasi Bakti Manunggal Aksara); Kejar Paket Pemberantasan Buta 

Aksara (PBA) A1 s.d. A100; Keaksaraan Fungsional (KF)”.   

Menurut Marzuki (2012:125) Salah satu persyaratan yang harus ada 

dalam proses keaksaraan fungsional adalah memadukan pelaksanaan kegaiatan 

keaksaraan dengan pekerjaan atau kegiatan yang mengajarkan  unsur – unsur 

teknis suatu  pekerjaan dengan keaksaraaan secara stimulan. Oleh karenanya 

sebagi salah satu upaya yang selama ini dirasa efektif untuk program 

pemberantasan buta asara adalah melalaui jalur pendidikan non formal berupa 

kegiatan keakasaraan fungsional yang diharapkan dapat mengakomodir 

kebutuhan peningkatan kemampuan baca tulis dan hitung warga belajar buta 

aksara serta memberikan pelatihan skill yang dapat menunjang perekonomian 

mereka serta ditunjang dengan sifat dasar pedidikan non formal yakni bersifat 

fleksibel antara jadwal dan lokasi belajar yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan warga bekajar buta aksara yang mayoritas pada usia produktif hingga 

usia lanjut. 
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Keaksaraan fungsional sendiri memiliki beberapa tingkatan hal ini 

nantinya akan menentukan standar kompetensi yang dikembangkan dan yang 

akan dicapai oleh warga belajar.  Menurut Robandi (2012) ada 3 yakni: 

keaksaraan dasar, keaksaraan lanjutan dan keaksaraan mandiri. Keaksaraan 

dasar memiliki ciri dengan warga belajar yang belum mengenal semua huruf , 

belum dapat merangkai kata dengan lancar , dan belum mengerti arti kalimat 

dengan jelas, walaupun warga belajar belum dapat membaca, menghitung dan 

menulis namum warga belajar telah memiliki pengetahuan serta pengalaman 

yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dasar. Keaksaraan lanjutan 

memiliki ciri dengan warga belajar yang sudah dapat membaca dan menulis 

sederhana tetapi belum lancar dalam penerapannya , warga belajar juga belum 

memiliki semua kemampuan fungsional yang diperlukan dalam kehidupan 

sehari – hari karena warga belajar masih jarang menggunakan kemampunan baca 

tulis dan hitunganya dalam kehidupan sehari – hari. Keaksaraan mandiri , pada 

tingatan ini warga belajar sudah memiliki sikap untuk belajar secara mandiri. 

Warga belajar juga mampu dalam memcahkan madalah keaksaraan yang 

dihadpai dalam kehidupan sehari – hari. Pada kesempatan kali ini penulis akan 

mengembangakan  materi dalam media belajar untuk warga belajar tingkat 

keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. 

2. MINAPOLITAN  

a.  Devinisi Minapolitan   

Menurut Sunoto (2016:3) Minapolitan berasal dari kata mina  berarti ikan 

dan politan berarti polis  atau kota. Sehingga secara harfiyah dapat diartikan 

sebagai kota ikan atau kota perikanan. Pengembangan konsep minapolitan ini 
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ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan 

perikanan dangan menggunakan pendekatan serta sistem manajeman kawasan 

cepat tumbuh layaknya sebuah kota.  

“Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan 

perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip – prinsip terintegraasi , 

efisiensi, berkualitas dan percepatan” (PERMEN-KP/12/2014: 2) 

Minapolitan menurut Febriyanti (2013:399) adalah suatu konsep 

pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan kawasan yang berbasis wilayah 

dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya 

kota. 

“Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai 

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

komoduitas perikanan, pelayanan jasa, atau  kegiatan pendukung lainnya” 

(PERMEN-KP/12/2014: 2) 

Dari beberapa peryataan diatas dapat disimpulkan bahwa minapolitan 

berasal dari kata mina yang berati ikan dan polis berarti kota atau secara harfiah 

kota perikanan dan yang dimaksudkan bahwa minapolitan 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 di wilayah tersebut. 

 

 



20 

 

 

 

b. Tujuaan Minapolitan  

 Tujuan minapolitan yang termaktub dalam Keputusan Menteri Kelautan 

dan Perikanan RI No 18 tahun 2011 adalah sebagi berikut : 

1) Meningkatkan proses produksi, kegiatan produktivitas dan kualitas produk hasil 

kelautan dan perikanan; 

2) Meningkatkan pendapataan para nelayan, serta pembudidaya ikan, dan 

pengelolahan  ikan yang adil dan merata 

3) Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di 

daerah tersebut. 

3. MEDIA  

a.  Definisi media   

Menurut Haryono  (2015:147) Kata Media berasal dari Bahasa Latin yang 

merupakan bentuk jamak dari kata medium  secara harfiahnya berarti perantara 

atau pengantar, oleh karena itu media dapat dipahami sebagi perantara atau 

pengantar sumber pesan dengan penerima pesan” . Sedangkan menurut Munandi 

(2010:7)  Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

proses pembelajara secara efisien dan efektif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 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.  

 

 



21 

 

 

 

b. Fungsi media pembelajaran  

Menurut Haryono (2015: 48-49) Fungsi dari media pembelajarana  adalah 

(1) Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para perseta didik; 

(2) Memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati secara 

langsung; (3) Dapat memungkinkan adanya interaksi langsungg antara siswa 

dengan lingkungannya; (4) Menghasilkan keseragaman pengamatan; (5) 

Menanamkann konsep dasar yaang benar , kongkret dan realistis kepada perserta 

didik; (6) membangkitan keinginan serta minat baru; (7) membangkitkan 

motivasi dan merangsang perserta didik untuk belajar; (8) memberikan 

pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak ; 

(9) memudahkan perserta didik untuk membandikan , mengamati, 

mendeskripsikan suatu benda. 

Sedangkan fungsi media menurut Munandi (2010:36) dijabarkan sebagai 

berikut: (1) Media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar, yang berarti 

media diharapkan dapat mengantikan guru sebagai sumber belajar utama; (2) 

Fungsi semantik yang berarti media harus bisa menambah pembendaharaan kata 

atau simbol verbal yang maksna atau maksudnya dapat  benar – benar dipahami 

oleh perserta didik; (3) fungsi Manipulatif yakni media dapat mengatasi  batas – 

batas ruang, waktu serta indra manusia. 

Dari peryataan para ahli dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pemebelajaran adalah sebagi sumber belajar, mengatasi keterbatasan 

pengalaman belajar, membangkitkan motivasi belajar serta dapat mengatasi 

keterbatasan ruang waktu dan indrawi perserta didik agar pembelajaran yang 

dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal. 
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c. Jenis media pembelajaran  

 Menurut Haryono (2015: 51) Media pembelajaran dibagi menjadi dua 

jenis yakni media sederhana yang langsung dapat dimanfaatkan yang ada 

dilingkungan sekitar serta media yang cukup kompleks atau canggih yang harus 

dirancang terlebih dahulu agar dapat menunjang proses pembelajaran. 

Sedang menurut Munandi (2010:55) media dalam proses pembelajaran 

dikelompokan dan dijabarkan menjadi 4 kelompok besar yakni: 

1) Media audio, media ini merupakan media yang menggunakan indra 

pendengaran; 

2) Media visual, merupakan media yang melibatkan indra pengelihatan. Jenis 

media ini adalah media cetak verbal adalah media yang memuat pesan pesan 

berbentuk tulisan , media cetak grafis adalah media yang memuat pesan-pesan 

non verbal seperti tulisan , gambar , grafik, diagram, serta peta  dan  media visual 

non cetak tiga dimensi yang berupa seperti miniatur, muckup, speciemen dan 

diorama. 

3) Media audio visual adalah media yang melibatakan indera pendengaran dan 

pengelihatan sekaligus dalam dalam satu proses  seperti film,film dokumenter, 

drama. 

4) Multimedia , yakni media yang melibatkan berbagai indra dan proses pembuatan 

serta penggunaannya menggunakan komputer atu internet. 

Pada penelitian ini jenis media yang dikembangkan adalah jenis media yang 

harus di rancang terlebih dahulu yang berbentuk emdia visual yang mencakup pesan 

– pesan non verbal seperti tulisan dan gambar. 
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d. Kriteria pemilihan media 

Secara umum karakteristik pemilihan media  menurut Munandhi 

(2010:36) adalah Media tersebut memiliki kemampuan merekam, menyimpan, 

melestarikan, mengkonstruksi, dan mentransoportasikan suatu peristiwa atau 

objek kedalam media tersebut. 

Sedang menurut Haryono (2015;52) “Pemilihan dan penggunaan media 

khususnya untuk media dua dimensi dilakukan dengan cara : (1) menentukan 

tujuan sesuai dengan materi, (2) memilih wujud media yang menarik, (3) media 

yang dipajang menarik, (4) aman dan berdampak positif, (5) dapat dengan jelas 

dilihat siswa”. 

Dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat tentunya harus 

diperhatikan adalah materi yang hendak di sampaikan terlebih dahulu terkait 

tujuan dan indikator yang ingin di capai kemudian memilih wujud media yang 

menarik inovatif dan  praktis, melihat karakteristik perserta didik, serta tentunya 

harus mempertimbangakn bahan media (aman), dan tentunya dapat memberikan 

efek seperti perubahan tingkah laku atau terwujudnya interaksi antara perserta 

didik dan media  atas pesan yang telah tekomunikasikan dengan tepat. 

4. WALL CHART 

a.  Devinisi wall chart  

“Wall chart merupakan suatu media pembelajaran yang dapat berupa 

gambar, denah, bagan, atau skema yang biasanya digantungkan pada dinding. 

Media wall chart sering disebut dengan bagan dinding karena media ini dapat 

digantungkan di papan tulis atau di dinding kelas” (Prihastutik, 2011) 
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“Bagan hampir sama dengan diagram. Bedanya bagan lebih menekankan 

pada suatu perkembangan atau suatu proses atau susunan suatu organisasi. 

Bagan adakalanya di sertai simbol atau gambar , maka hal ini bersifat piktorial. 

Ada  juga bagan yang di tambahi keterangan singkat” (Munandi,  2010 : 94) 

Dari pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa wall chart  

merupakan bagan yang berisi keterangan – keterangan yang berkaitan dengan 

materi pelajaran yang digantungkan di dinding kelas. 

b. Kriteria media pembelajaran wall chart yang baik  

Media pembelajaran sangat berperan untuk membantu penyampaian 

materi kepada siswa. Dalam hal ini kualitas dan hasil belajar dapat juga 

dipengaruhi kualitas media pembelajaran yang digunakan. 

Untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik maka 

diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang 

tepat agar media pembelajarn yang telah di buat menjadi efektif dan tidak sia – 

sia jika diterapkan. 

c. Fungsi Wall chart   

Media wall chart merupakan media yang sering digunakan oleh pengajar 

diakrenakan praktis dan mudah dalam pembuatannya. Wall chart sendiri 

merupan media non-proyeksi sehingga tidak perlu menyediakan prangkat lunak 

untuk alat proyeksi di setiap penggunaannya.  Selain itu dengan 

dikembangkannya wall chart diharapkan dapat menarik minat perserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran. 

5. WALL CHART BUTA AKSARA 

a.  Devinisi Wall chart Buta Aksara 
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 Wall chart buta aksara merupakan bagan dinding seperti poster yang juga 

di tempelkan di dinding, wall chart ini khusus dipergunakan oleh warga belajar 

buta aksara di kawasan minapolitan Kabupaten  Probolinggo  , berisikan tentang 

materi kekasaraan budidaya lele dan konsep baca, tulis, hitung dasar. 

Bagan dinding yang dimaksudkan mempunyai banyak macam jenis, 

namun dalam wall chart buta  aksara yang digunakan kali ini adalah bagan 

proses. Menurut Munandi Yudhi (2010:95)” Bagan proses adalah bagan yang 

menggambarkan tahap -tahap pembuatan sesuatu”. bagan yang dimaksudkan 

nanti akan mengambarkan proses budidaya ikan lele dari kegiatan mengenal ikan 

lele hingga pembesaran ikan lele.  

Secara garis besar 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. 

b. Kelebihan Wall chart Buta Aksara 

1)  Isi  

Wall chart buta aksara ini berisi tentang berbagai proses budidaya lele 

bersumberkan pada buku pembelajaran budidaya ikan lele untuk keaksaraan 

lanjutan karya Cholily, dkk (2017) yang kemudian dikemas dengan bahasa atau 

caption yang ringkas tapi tetap memberikan pengalaman baca , tulis dan hitung 

dasar bagi warga belajar buta aksara. Wall chart ini dibuat menjadi 15 poster 

dinding, setiap judul dibagi sesuai dengan proses kegiatan budidaya ikan lele. 
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2)  Urutan penyajian  

Wall chart ini dibentuk menjadi seperti bagan berisikan tentang urutan 

proses budidaya lele mulai dari bab 1 mengenal lele (dengan sub bab 1 ciri khas 

lele, sub bab 2 lingkungan hidup lele, sub bab 3 kebiasaan makan lele),  bab 2 

kolam lele (dengan sub bab 1 jenis kolam lele, sub bab 2 macam – macam kolam 

lele),  bab 3 pakan lele (dengan sub bab 1 pakan utama lele, sub bab 2 pakan 

tambahan, sub bab 3 pakan alami), bab 4 pembenihan (dengan sub bab 1 ciri 

induk jantan dan betina, sub bab 2 pemeliharaan induk siap kawin, sub bab 3  

memijah induk dan penetasan, sub bab 4 pemeliharaan larva hingga panen) serta 

bab 5 pembesaran   (dengan sub bab 1 persiapan kolam pembesaran, sub bab 2 

pemeliharaan dan pengontrolan, sub bab 3 panen)  yang kemudian disetiap bab 

ini menjelaskan beberapa sub babnya  

3)  Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia , dengan  penyajian kata 

– kata yang mudah dipahami untuk warga belajar buta aksara. 

4)  Tampilan menarik  

Tampilan wall chart buta aksara dibuat semenarik mungkin dengan desain 

dan gambar yang jelas serta tampilan font yang dirancang besa tentunya sesuai 

dengan karakteristik warga belajar yang ada. 

5)  Dilengkapi dengan kegiatan membaca,menulis dan berhitung  

Walchart ini dilengkapi dengan beberapa kegiatan membaca permulaan, 

menulis permulaan serta berhitung permulaan khusus untuk warga belajar buta 

aksara. 
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c. Kekurangan 

1)  Wall chart didesain hanya untuk masyarakat minapolitan budidaya ikan lele 

2) Kegiatan belajar seperti membaca menulis dan berhitung hanya terangkum 

dalam satu poster, dan dirasakan terlalu singkat .  

3)  Wall chart buta aksara ini berbentuk lembaran sehingga mudah robek dan hilang 

sehingga diperlukan tempat penyimpanan khusus. 

4)  Pengembangan wall chart buta aksara ini tidak diproduksi secara masal  

d. Alat, bahan dan langkah – langkah pembuatan wallchart buta aksara  

1) Alat  

Alat yang digunakan untuk membuat wall chart buta aksara adalah PC,  

serta  aplikasi edit seperti corel Draw dan Adobe Photoshop. 

2) Bahan  

Bahan yang akan digunakan adalah bahan poster ukuran A3 kertas Photo 

Pape r230 gr serta tali pengait dan isolasi besar . 

3) Langkah – langkah pembuatan 

Proses yang akan dilakukan dalam membuat wall chart  buta aksara adalah 

melalui proses desain, pencetakan awal, validasi, revisi produk serta pencetakan. 

6. MATERI WALL CHART BUTA AKSARA 

Materi yang digunakan untuk isi dari wall chart bersumber dari buku 

pembelajaran budidaya ikan lele untuk keaksaraan lanjutan karya Cholilly 

(2017). Selain itu wall chart  buta aksara berisi kegiatan baca tulis dan hitung 

dasar sesuai dengan kompetensi keaksaraan tingkat dsar dan lanjutan yang 

kemudian kegiatn baca, tulis dan hitung ini di kombinasikan dengan materi – 

materi budidaya ikan lele dirangkum dalam setiap posternya. 
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Budidaya ikan lele sendiri adalah suatu kegiatan terencana dalam 

pemeliharaan sumber daya alam hayati berupa ikan lele  yang dilakukan di suatu 

tempat atau kolam guna di ambil hasil atau panennya. 

a.  Bab 1 Mengenal lele 

1) Sub Bab 1 Ciri Khas lele  

Berisi tetang kegiatan mengenal ikan lele serta ciri – ciri morfologi lele serta 

kegiatan mengenal huruf,mengenal angka 1- 10 ,dan mengenal huruf  hidup. 

2) Sub Bab 2 Lingkungan hidup lele  

Berisi tentang lingkungan hidup ikan lele den kegiatan mengenal huruf mati, 

mengenal suku kata dan mennyebutkan lambang bilangan dari gambar ikan lele. 

3) Sub Bab 3 Kebiasaan makan lele 

Berisi tentang jenis makanan yang dapat dimakan lele dan kegiatan 

mengenalkata dan mengenal angka 11-30. 

b. Bab 2 Kolam lele 

1) Sub Bab 1 Jenis kolam lele    

Berisi tentang jenis kolam tempat hidup lele dan disertai kegiatan mengenal 

angka 31-50 serta kegiatan membaca suku kata awal.  

2) Sub Bab 2 Macam - macam kolam lele 

 Berisi tentang macam macam kolam lele  dan kegiatan belajar mengenal kata 

benda dan mengetahui nilai tempat bilangan. 

c. Bab 3 Pakan lele 

1) Sub Bab 1 Pakan utama Lele 

Berisikan tentang pakan utama lele dan kegitan mencocokan nama kegiatan dan 

gambar serta mengenal nilai mata uang rupiah. 
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2) Sub Bab 2 Pakan tambahan lele  

Berisikan jenis pakan tambahan yang dapat diberikan untuk lele  serta di 

tambahan dengan kegiatan mengenal nama warna  dan beritung penjumlahan.  

3) Sub Bab 3 Pakan alami lele  

Berisi tentang pakan alami lele yang didapatkan disekitar kolam hidupnya dan 

dilengkapi dengan  kegitan penjumlahan dalam soal cerita, dan mengenal 

kalimat sederhana. 

d. Bab 4 Pembenihan  

1) Sub Bab 1 Ciri induk jantan dan betina 

Berisi tentang ciri morfologi induk lele jantan dan betina dan disertai kegiatan 

penghitung pengurangan dan melengkapi kalimat.  

2) Sub Bab 2 Pemeliharaan induk siap kawin  

Berisi tentang informasi untuk memelihara lele yang sisp kawin dan disertai 

dengan kegiatan membaca percakapan dan menghitung pengurangan dalam soal 

cerita. 

3) Sub Bab 3 Memijah induk dan penetasan telur  

Berisi tentang informasi pemijahan induk hingga penetasan telur lele dan 

kegiatan berhitung pengurangan dan penjumlahan campuran seta  mengenal 

kosa kata.  

4) Sub Bab 4 Pemeliharaan larva hingga panen  

Berisi tentang kegiatan pemeliharaan larva ikan lele dan kegiatan melengkapai 

kalimat dan berhitung penjumlahan dan pengurangan campuran dengan soal 

cerita. 
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e. Bab 5 Panen  

1) Sub Bab 1 Persiapan kolam pembesaran  

Berisi tentang persiapan kolam pembesaran ikan lele dan kegiatan berhitung 

perkalian serta mengenal kosa kata.  

2) Sub Bab 2 Pemeliharaan dan pengontrolan  

Berisi tetang informasi kegiatan pemeliharaan ikan lele dan pengontrolan ikan 

leleserta kegiatan mengenal SPOK dan SPOTW serta berhitung perkaliand alam 

soal cerita.  

3) Sub Bab 3 Panen    

Berisi tentang segala kegiatan panen dan di lengkapi dengan kegiatan bertanyya 

serta berhitung pembagian.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Badriyatul Lailiyah (2017) dengan 

judul “Pengembangan Modul Buta Aksara Untuk Masyarakat Kawasan 

Minapolitan di Kecamatan Sumberasih Kabupaten  Probolinggo ” hasil 

penelitian menunjukan bahwa modul buta aksara untuk masyarakat kawasan 

minapolitan yang dikembangkan efektif dan dapat dipergunakan dalam proses 

pembelajaran keaksaraan pada kelompok belajar keaksaraan lanjutan di 

Kecamatan Sumberasih. Penelitian dibuktikan dengan warga belajar mengalami 

peningkatan hasil belajar dari hasil pre test dan post test yang telah dilakukan. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ummi Badriyatul Lailiyah 

dengan penelitianini  adalah persamaan subjek penelitianyaitu warga buta aksara 

di Kabupaten  Probolinggo . Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada jenis 

pengembangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Badriyatul Lailiyah 
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adalah jenis pengembangan modul pembelajaran pembelajaran untuk buta 

aksara, sedangkan penelitian ini difokuskan untuk mengembangakan media 

yang dapat menunjang pembelajaran dalam pembelajaran sesuai dengan modul 

tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Erlin Noviyanti Prihastuti (2011) dengan 

judul “Keefektifan Penggunaan Media Wall chart (Bagan Dinding) Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Argumentasi Siswa Kelas X 

SMA Negeri 1 Seyegan Seleman”. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Erlin Novianti Prihastuti 

dengan penelitian ini  adalah persamaan salah satu variabel yaitu pada 

penggunaan wall chart . Sedangkan untuk perbedaannya terletak metode 

penelitian dan subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Erlin Novianti 

Prihastuti adalah jenis metode penelitian eksperimen dengan subjek penelitian 

siswa SMA, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian pengembangan serta 

difokuskan untuk masyarakat buta aksara di kawasan minapolitan Kabupaten  

Probolinggo   
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C. Kerangka Pikir  

Pengembangan wall chart buta aksara dijabarkan dalam kerangka pikir 

sebagai berikut : 

Bagan 2.1  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi di lapangan : 

1.Tutor sudah menggunakan media 

pembelajaran namun media terbatas 

dan monoton 

2. Motivasi warga belajar rendah  

3. Kurangnya suasana lingkungan 

belajar yang mendukung proses 

pembelajaran 
 

Kondisi ideal: 

1. Tutor dapat mengembangkan 

media yang lebih variatif 

2. Meningkatnya motivasi warga 

belajar  

3. Terciptanya suasana belajar yang 

medukung proses pembalajaran 
 

Solusi : 

Pengembangan wallchart buta aksara  

Jenis penelitian : Penelitian dan pengembangan  

Lokasi   : Kecamatan Sumberasih -  

  Kabupaten  Probolinggo  

Sumber Data   : Tutor,  Warga belajar, Ahli  

  materi, Ahli media  

Teknik pengumpulan data 

: 

1. Wawancara  

2. Observasi  

3. Angket  

4. dokumentasi 

Media Wall chart  buta aksara yang layak dan 

efektif digunakan untuk masyarakat 

minapolitan Kabupaten  Probolinggo 


