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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kunci strategis dalam mempersiapkan wujud anak 

bangsa yang memiliki sifat demokratis, mempunyai keterampilan, cerdas, kreatif, 

mempunyai akhlak yang baik serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pendidikan Nasional Indonesia seperti tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.Menurut Undang-Undang Pendidikan 

No.20 tahun 2003 mengamanatkan bahwa satuan pendidikan ada tiga yakni 

pendidikan in formal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Pendidikan 

formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Ketika masayarakat tidak berkesempatan mengikuti pendidikan 

formal maka masayarakat dapat mengikuti pendidikan non fomal. 

Layanan pendidikan nonformal menurut Sudjana (2004: 73) merupakan 

alternatif sebagai pengganti, penambah dan pelengkap sistem pendidikan formal 

dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dalam mengembangkan 

potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

ketrampilan. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
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formal dan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non 

formal dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, 

sehingga pendidikan non formal ditujukan untuk pembentukan skills dan 

pengetahuan diluar pendidikan formal. Pendidikan non formal memiliki tujuan 

untuk membekali kemampuan komunikasi, kemampuan produktif, dan 

kemampuan memperbaiki diri dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh 

pendidikan non formal adalah pemberantasan buta aksara. 

Buta aksara merupakan salah satu penyebab terbelakangnya pembangunan 

sumber daya manusia. Buta aksara adalah ketidakmampuan untuk membaca atau 

menulis kalimat sederhana dalam bahasa apapun(Badan Pusat Statistik, 2014). 

Buta aksara juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk 

menggunakan Bahasa dan meggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, 

mendengarkan perkataan, mengungkapkan atau mengekspresikan dalam bentuk 

tulisan dan berbicara. 

Angka Buta Aksara usia  15-59 tahun di Indonesia dilihat dari masing-masing 

provinsi masih terdapat 11 provinsi memiliki angka buta huruf  di atas angka 

nasional yaitu Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), 

Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 peren), Sulawesi Selatan 

(4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara 

(2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen). 

Sedangkan 23 provinsi lainnya sudah berada di bawah angka nasional. Jika dilihat 

dari perbedaan gender, tampak bahwa perempuan memiliki angka buta aksara 

lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki dengan jumlah, yakni 1.157.703 
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orang laki-laki, dan perempuan 2.258.990 orang(Kemendikbud, 2017). 

Berdasarkan data diatas menunjukkan buta aksara masih menjadi permasalahan 

serius yang harus ditangani penyelesaiannya secara terpadu dan komprehensif. 

Secara administratif Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan wilayah-

wilayah sebelah timur adalah kabupaten Situbondo dan kabupaten Jember, 

sebelah utara adalah selat Madura, sebelah barat adalah Kabupaten Pasuruan, 

sedangkan sebelah selatan adalah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten 

Malang.Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur yang 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). (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo, 

2014:3).  

Salah satu kecamatan yang masih memerlukan penanganan dalam rangka 

memberantas buta aksara adalah Kecamatan Sumberasih. Kecamatan Sumberasih 

ini terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo yang berada di bagian barat batas-

batas barat dengan Kacamatan Tongas dan Lumbang, sebelah utara Selat Madura 

dan Kota Prolinggo, Sebelah timur yaitu Kota Probolinggo, dan di sebelah selatan 

yaitu Kecamatan Wonomerto. Ditinjau dari ketinggian di atas permukaan air laut, 

Kecamatan Sumberasih terletak pada ketinggian 10 – 50 meter, yakni terdiri dari 

dataran rendah dan sebagian dataran tinggi. (Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Probolinggo). 
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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. (Cholily dkk., 2016). Dari data diatas menunjukkan persoalan buta 

aksara di Probolinggo masih menjadi persoalan yang harus dituntaskan dan 

ditangani dengan terpadu dan komprehensif.  

Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan upaya 

untuk menuntaskan permasalahan buta aksara dengan membuat berbagai program 

salah satu diantaranya yaitu Melek Aksara. Selain itu adanya kegiatan yang 

bekerja sama dengan pemerintah. Salah satunya adalah kegiatan pengabdian yang 

dilakukan oleh pondok pesantren di Pasuruan. Sebelum lulus, para santri harus 

melakukan pengabdian di masyarakat. Oleh karenanya, saat para santri lulus dan 

sudah selesai kegiatan pengabdian inipada umunya juga berhenti sampai batas 

waktu ada pengabdian lagi. Program pemerintah tentang keaksaraan juga menjadi 

faktor penting di samping program gerakan sebagai balas jasa sertifikasi. 

Dukungan pemerintah berupa biaya untuk ATK dan modul. Program ini didanai 

sebesar 3,6jt dalam jangka waktu 114jam. Kegiatan dirancang 6 bulan dan setiap 

tutor mendapatkan honorarium. Praktiknya, kegiatan hanya dilakukan 4-5 bulan 

saja(Cholily dkk., 2016). Beberapa contoh program diatas tersebut merupakan 
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upaya upaya pemerintah dalam memberantas buta aksara yang ada di Kabupaten 

Probolinggo. 

Berdasarkan program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Probolinggo yaitu melek aksara ini menggunakan tutorialyang 

berbentuk buku atau modul yang mengangkat tentang kearifan lokal daerah 

tersebut.Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yayak Ernany, S.Pd yang telah 

dilakukan dengan tutor keaksaraan di Kecamatan Sumberasih pada hari kamis 

tanggal 16 November 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 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.  

Selain itu juga tersedia bahan ajar khusus buta aksara yaitu model DELILA 

(Dengar, Lihat, Lakukan).Kelebihan dari modul ini yaitu dapat memfasilitasi 
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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 di Desa Sumberasih. Hal ini diperkuat dengan penelitian 

Kristanti (2015:52) yang mengatakan bahwa model delila dirancang dengan 

pengenalan membaca menggunakan suku kata bukan huruf maupun kata dan 

keberhasilan warga belajar dalam proses pembelajaran dengan model delila cukup 

baik. Pemilihan modul seharusnya memperhatikan kondisi lingkungan warga 

belajar sehingga dikembangkan lagi buku yang menyesuaikan kearifan lokal 

masyarakat tersebut yaitu buku pembelajaran budidaya lele. 

Buku pembelajaran budidaya lele adalah buku yang mengajarkan cara untuk 

budidaya lele yang. Buku ini memiliki banyak kelebihan antara lain menggunakan 

suku kata yang berkaitan dengan lele yang merupakan kearifan lokal daerah 

Kecamatan Sumberasih yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kecamatan 

Sumberasih, selain itu juga modul telah mudah dimengerti dan dipenuhi dengan 

gambar gambar nyata yaitu gambar gambar kolam, ataupun lele yang berkaitan 

dengan budidaya ikan lele. 

Kebutuhan tutorial untuk mengajar warga buta aksara di Kecamatan 

Sumberasih sangat diperlukan karena untuk memudahkan dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan warga buta aksara dan dalam memahami huruf 

ataupun kata. Tutorial yang dapat menumbuhkan semangat motivasi belajar para 

warga buta aksara yang menarik dan sesuai dengan kearifan lokal daerah tersebut 

agar warga buta aksara lebih mudah untuk memahaminya. 
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Berdasarkan dengan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki 

gagasan untuk mengembangkan modul buta aksara yang telah disesuaikan dengan 

kondisi dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Sumberasih dan disesuaikan 

dengan Buku Pembelajaran Budidaya Ikan Lele. Sehingga peneliti merasa perlu 

untuk mengembangkan modul pembelajaran melalui karya tulis yang berjudul 

“Pengembangan Modul Tutorial Buta Aksara Menggunakan Buku Pembelajaran 

Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Probolinggo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah 

tentang bagaimana pengembangan Modul Tutorial Buta Aksara menggunakan 

Buku Pembelajaran Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Probolinggo. 

 

C. Tujuan Penelitian Dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dan 

pengembangan adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan Modul 

Tutorial buta aksara menggunakan Buku Pembelajaran Budidaya Ikan Lele di 

Kabupaten Probolinggo 

 

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Produk yang dikembangkan berupa modul tutorial buta aksara yang memiliki ciri 

khas yaitu langkah-langkat tutorial yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi masyarakat Kecamatan Sumberasih dan disesuaikan dengan kegiatan yang 
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ada di Buku Pembelajaran Budidaya Ikan Lele. Rancangan modul yang akan 

dikembangkan memiliki kriteria sebagai berikut:  
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1. Isi Modul Tutorial Buta Aksara 

a. Tujuan penyusunan Modul Tutorial 

Berisi tentang tujuan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tutorial 

yang menggunakan Buku Pembelajaran Budidaya Ikan Lele 

b. Judul bab 

Berisi tentang panduan langkah-langkah yang dilakukan tutor dalam 

memakai Buku Pembelajaran Budidaya Ikan Lele yang terdiri dari pra 

tutorial, tutorial, dan pasca tutorial. 

c. Daftar pustaka 

Berisi tentang sumber yang menjadi rujukan 

2. Tampilan 

Pengembangan modul tutorial buta aksara, didesain dengan menggunakan 

ukuran 25 cm x 35 cm, dicetak dengan menggunakan kertas tebal untuk cover dan 

kertas  struktur dari bagian pembuka yang terdiri dari halaman sampul,bagian 

pendahuluan terdiri dari cover dalam, kata pengantar, petunjuk penggunaan modul 

tutorial,dan tujuan penyusunan modul tutorial. Bagian inti terdiri dari judul bab 

yang didalamnya terdapat langkah-langkah tutorial penggunaan buku 

pembelajaran budidaya ikan lele, sedangkan pada bagian penutup terdiridaftar 

pustaka. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pada kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo terdapat masalah yaitu 

banyaknya warga buta aksara yang tidak tertarik untuk belajar mengenal huruf  
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dikarenakan masyarakat disana lebih memilih bekerja untuk memenuhi 

perekonomian. Berdasarkan permasalahan ini peneliti mencoba untuk 

meningkatkan minat warga dalam mengenal huruf dengan menggunakan modul 

tutorial buta aksara dengan menggunakan Buku Pembelajaran Budidaya Ikan Lele 

yang digunakan untuk tutor agar lebih mudah dalam memakai Buku Pembelajaran 

Budidaya Ikan Lele. Dibantu dengan sarana dan prasarana belajar agar para 

masyarakat buta aksara dapat belajar dengan lebih semangat dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

 

F. Asumsi Dan Keterbatasan Penelitian Dan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Pengembangan modul tutorial buta aksara untuk masyarakat 

Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo berdasarkan beberapa asumsi 

yaitu : 

a. Belum tersedianya panduan tutor yang berupa modul tutorial yang 

memungkinkan tutor untuk lebih mudah dalam memahami atau 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan warga belajar 

b. Dengan menggunakan modul tutorial, tutor dapat mengikuti setiap 

langkah-langkah dalam menggunakan Buku Pembelajaran Budidaya Ikan 

Lele dengan benar 

2. Keterbatasan pengembangan 

a. Pengembangan ini didesain hanya untuk tutor di Kecamatan Sumberasih 

Kabupaten Probolinggo 
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b. Modul Tutorial buta aksara merupakan sumber belajar yang berbentuk 

modul ataupun buku panduan dengan isi atau materi modul menyangkut 

panduan atau langkah-langkah tentang menggunakan Buku Pembelajaran 

Budidaya Ikan Lele 

c. Modul pembelajaran berisi tentang buku panduan atau langkah-langkah 

yang dilakukan oleh tutor mulai dari pra tutorial, tutorial, dan setelah 

tutorial. 

 

G. Definisi Operasional  

1. Buta aksara 

Buta aksara adalah seseorang yang tidak dapat membaca, menulis, dalam 

huruf latin dan berhitung, sedangkan buta aksara fungsional adalah orang 

yang tidak dapat memanfaatkan kemampuan baca, tulis, dan berhitung dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Modul tutorial buta aksara 

Modul Tutorial buta aksara merupakan sumber belajar yang berbentuk 

modul ataupun buku panduan yang memudahkan tutor untuk mengajarkan 

atau memudahkan tutor dalam mengaplikasikan Buku Pembelajaran Budidaya 

Ikan Lele pada warga belajar 

3. Buku pembelajaran budidaya lele 

Buku pembelajaran adalah sarana yang menjadi proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang 

mana peserta didik juga dapat belajar sendiri menggunakan buku 
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pembelajaran dengan atau tanpa bimbingan guru. Budidaya ikan lele adalah 

kegiatan yang dilakukan mulai dari pemeliharaan benih hingga menjadi lele 

dewasa yang siap untuk dipasarkan. 

 




