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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Buta Aksara

1. Definisi Buta Aksara

“Buta aksara adalah seseorang yang tidak dapat membaca, menulis, dalam huruf latin 

dan berhitung dengan angka Arab, sedangkan buta aksara fungsional adalah orang yang 

tidak dapat memanfaatkan kemampuan baca, tulis, dan berhitung dalam kehidupan sehari-

hari” (Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, 2006: 3). Buta 

huruf dalam arti buta bahasa Indonesia, buta pengetahuan dasar yang dapat menunjang 

kehidupan sehari-hari, buta aksara dan angka, buta akan informasi kemajuan teknologi, 

merupakan beban berat untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas 

dalam arti mampu menggali dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungannya. Selain 

itu buta huruf (buta aksara) adalah buta aksara adalah orang yang tidak 

memilikikemampuan membaca, menulis dan berhitung serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari(Maf’Ullah, 2013 : 3). 

Menurut beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa buta huruf adalah 

penduduk yang tidak dapat membaca ataupun menulis baik itu huruf latin ataupun huruf 

lainnya pada usia tertentu. Selain itu juga buta aksara adalah kelompok masyarakat yang 

tidak mendapatkan Pendidikan sekolah pada usianya. 
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2. Penyebab Buta Aksara 

Faktor-faktor penyebab buta aksara di Indonesia menurutMuhammad (2009 : 88) 

antara lain : 

a. Tingginya angka putus sekolah dasar(SD). 

b. Beratnya kondisi geografis Indonesia. 

c. Munculnya penyandang buta aksara baru. 

d. Pengaruh faktor sosiologis dan socialmasyarakat. 

e. Kembalinya seseorang menjadi butaaksara. 

Selain itu menurut Wahyudiati dalam Badriyah (2014: 107), penyebab buta aksara 

adalah karena putus sekolah atau tidak pernah bersekolah sama sekali yang disebabkan 

oleh faktor budaya, sosial, politik, dan gender. Faktor kemiskinan menjadi faktor utama 

yang membuat seseorang menjadi buta aksara karena untuk makan sehari-hari masih sulit 

apalagi untuk mengenyam bangku sekolah. Selain itu, wilayah yang jauh dengan layanan 

pendidikan juga menjadi faktor seseorang menjadi buta aksara. Contohnya di daerah 

pedalaman atau daerah terpencil yang sangat jauh ke sekolah dasar sekalipun, apalagi ke 

sekolah lanjutan. Warga yang berada di daerah terpencil harus berangkat pagi-pagi sekali 

atau jam lima pagi karena jarak rumah dengan sekolah sangat jauh. Permasalahan lain 

yaitu orang tua yang menganggap bahwa sekolah itu tidak penting dan menganggap bahwa 

sekolah adalah perbuatan yang sia-siadan lebih baik menyuruh anak untuk membantu 

berladang, berternak dan kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang. 

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa banyak faktor yang menyebabkan 

seseorang menjadi buta aksara. Salah satu contohnya yaitu, faktor ekonomi atau 

kemiskinan, tidak pernah bersekolah atau putus sekolah, dan jarak tempuh layanan 
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pendidikan yang jauh. Faktor ekonomi atau faktor kemiskinan adalah faktor utama yang 

menyebabkan buta aksara. 

3. Upaya Mengentas Buta Aksara 

Buta aksara dapat diselesaikan dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut 

(Syamsiah, 2015:216): 

1) Mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah. Pemerintah harus berupaya 

untuk menekan anak usia sekolah yang tidak sekolah ataupun putus sekolah 

yang diakibatkan oleh masalah kemiskinan, maupun yang diakibatkan oleh 

jauh dari layanan Pendidikan atau sekolah. 

2) Membuat cara-cara baru dalam proses pembelajaran. Membuat cara-cara yang 

baru dalam pembelajaran yang asyik dan menyenangkan agar peserta didik 

tidak bosan dalam belajar dan menjaga kemampuan beraksara bagi peserta 

didik. 

3) Adanya niat baik dan sungguh-sungguh dari pemerintah. Pemerintah harus 

mempunyai niat yang baik, sungguh-sungguh dan serius untuk memberantas 

buta huruf untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan 

Indeks Pembangunan Manusia. 

4) Perlunya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya percepatan pemberantasan 

buta huruf. Pemberantasan buta huruf bukan hanya tugas pemerintah tetapi itu 

tugas kita semua selaku generasi penerus bangsa.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk memberantas buta huruf yaitu mengurangi jumlah anak yang tidak 

bersekolah, melakukan terobosan ataupun cara-cara baru dalam proses pembelajaran, 
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adanya kesungguhan dari pemerintah untuk mengentaskan buta huruf dan adanya 

keterlibatan berbagai pihak dalam percepatan upaya pemberantasan buta huruf.  

 

B. Modul Tutorial Buta Aksara 

1. Definisi Modul Tutorial Buta Aksara 

Modul tutorial buta aksara atau yang biasa disebut dengan modul panduan buta 

aksara. Definisi Modul menurut Prastowo (2015: 104-105) “Modul merupakan salah satu 

bentuk dari bahan ajar. Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis 

dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa dapat mempelajari materi 

sendiri maupun dengan bimbingan dari pendidik. Apabila siswa sudah mampu menguasai 

materi dalam modul, maka siswa dapat melanjutkan pada modul selanjutnya. Namun, 

apabila siswa belum dapat memahami materi yang ada pada modul, siswa diharuskan 

mengulangi dan mempelajarinya lagi. Pendapat lain mengatakan bahwa “Modul 

merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis serta di 

dalamnya memuat pengalaman belajar untuk membantu siswa menguasai tujuan 

pembelajaran”. (Daryanto , 2013 : 9). 

“Modul adalah paket atau program belajar mengajar, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, sampai ke evaluasi terhadap dampak hasil pelaksanaan.” (Rahardi, 2006 : 16). 

Sedangkan definisi modul menurut Depdiknas (2008 : 6) “Modul sebagai bahan ajar cetak 

untuk dipelajari siswa yang dilengkapi untuk belajar secara mandiri. Petunjuk dalam modul 

dibuat secara jelas agar siswa mudah untuk memahami. 

Menurut beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa modul adalah bahan ajar 

cetak yang dikemas secara sistematis agar siswa lebih mudah mempelajari materi yang ada 
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di dalam modul secara mandiri maupun dengan bimbingan seorang guru yang dilengkapi 

dengan petunjuk yang jelas agar siswa dapat lebih mudah menguasai materi. Modul sendiri 

merupakan paket lengkap program belajar mengajar yang didalamanya terdapat 

perencanaan, pelaksaaan, sampai dengan tahap evaluasi.  

 

2. Fungsi Modul 

Fungsi modul adalah sebagai bahan belajar yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran peserta didik.  Pembelajaran dengan menggunakan modul akan membuat 

peserta didik dapat belajar lebih terarah dan sistematis. Peserta didik diharapkan dapat 

menguasai kompetensi yang dituntut oleh kegiatan pembelajaran yang diikutinya. Modul 

juga diharapkan memberikan petunjuk belajar bagi peserta selama mengikuti diklat 

(Purwanto, dkk, 2007:10). 

Modul memiliki fungsi dalam membantu terlaksanakannya prosespembelajaran. 

Fungsi modul menurut Prastowo (2015: 107-108) dapat dijelaskansebagai berikut. 

1) Sebagai bahan ajar mandiri. Peserta didik dapat belajar sendiri dengan 

menggunakanmodul tanpa harus adanya guru atau pendidik. 

2) Pengganti fungsi pendidik. Dalam hal ini, modul dapat menggantikan guru atau 

pendidik untuk menjelaskan suatu materi sehingga pembuatannya dengan bahasa 

yangmudah dipahami oleh peserta didik.Maka dari itu, penggunaan modul bisa 

berfungsi sebagai pengganti fungsi atau peran fasilitator/pendidik. 

3) Sebagai alat evaluasi. Pada isi modul terdapat soal-soal evaluasi sehingga peserta 

didik dapat mengukur kemampuan memahami materimelalui modul yang telah 

dipelajari. 
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4) Sebagai bahan rujukan bagi siswa. Hal ini karena modul berisi mengenaimateri yang 

harus dipelajari oleh peserta didik, maka modul juga mempunyai fungsi sebagai 

bahan rujukan peserta didik. 

Menurut beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi modul 

adalahsebagai bahan ajar yang terarah dan sistematis yang didalamnya memuat petunjuk 

belajar. Fungsi modul yang lain adalah sebagai bahan ajar mandiri peserta didik, pengganti 

seorang pendidik, sebagai alat evaluasi, dan sebagai bahan rujukan peserta didik. Selain 

itu, modul juga memiliki fungsi yaitu membuat pembelajaran siswa menjadi lebih terarah 

dan sistematis. 

 

3. Karakteristik Modul 

Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi belajar, 

pengembang modul harus memperhatikan karakteristik modul. Adapun karakteristik modul 

menurut Daryanto (2013:9) adalah sebagai berikut: 

a. Bersifat Self instruction 

yaitu memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada 

pihak lain. 

b. Bersifat Self contained 

yaitu apabila seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul 

tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik 

mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi dikemas kedalam satu 

kesatuan yang utuh. 

c. Bersifat Stand Alone (Berdiri sendiri) 
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yang artinya tidak tergantung pada bahan ajar/media lain, atau tidak harus digunakan 

bersama dengan bahan ajar/media lain. Namun, tidak ada salahnya dalam penggunaan 

modul dilengkapi dengan media. 

d. Adaptive (Adaptif) 

yaitu memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan  ilmu dan teknologi. 

Dikatakan adaptif apabila modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu 

dan teknologi secara fleksibel. Modul yang adaptifapabila materi didalamnya dapat 

digunakan dalam kurun waktu tertentu. 

e. User Friendly (Bersahabat/akrab) 

yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu 

pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai 

dengan keinginan. 

Modul memiliki beberapa karakteristik menurut Prastowo (2015:110), antara lain 

modul dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri dengan sedikit bantuan dari tutor atau 

tanpa bantuan tutor, merupakan program pembelajaran yang utuh dan sistematis urutannya, 

mengandung tujuan, bahan materi atau kegiatan penunjang, mengandung evaluasi untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan, modul disajikan secara komunikatif (dua arah), 

diupayakan untuk dapat mengganti atau meminimalkan beberapa peran pengajar, dari segi 

materi bahasannya terfokus dan terukur, serta mementingkan aktifitas belajar pemakai atau 

warga belajar. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik modul yaitu terdiri dari 

bermacam-macam bahan tertulis yang digunakan peserta didik untuk belajar secara 

mandiri. Modul juga mempunyai karakteristik yaaitu dirancang untuk pembelajaran 
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mandiri dengan minim pendidik atau tanpa bantuan pendidik, dan juga modul merupakan 

sumber belajar yang utuh dan sistematis urutannya yang membedakannya dengan bahan 

ajar yang lain. 

 

4. Tujuan Pembuatan Modul 

Modul juga memiliki tujuan dalam pembuatannya. Adapun tujuan penyusunan atau 

pembuatan modul menurut Prastowo (2015:108-109) adalah sebagai berikut: 

a. Supaya siswa dapat belajar mandiri baik dengan bimbingan guru maupun tanpa 

bimbingan guru. 

b. Supaya peran guru tidak terlalu dominan dan otoriter dalam pembelajaran. 

c. Untuk melatih kejujuran pada siswa. 

d. Mengakomodasi tingkat kecepatan belajar siswa. Siswa yang memilikitingkat belajar 

yang cepat akan dapat menyelesaikan modul dengan cepat,sedangkan siswa yang 

tingkat belajarnya lambat diharapkan untuk dapatmengulangi mempelajari materi 

melalui modul. 

e. Supaya siswa dapat mengukur tingkat pemahaman materi secara sendiri. 

Berdasarkan dengan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan 

modul bertujuan untuk mengakomodasi tingkat kecepatan belajar peserta didik agar peserta 

didik dapat belajar secara mandiri. Penyusunan modul juga bertujuan agar peserta didik 

dapat belajar dengan lebih mudah dan lebih mudah dalam memahami materi. 

 

5. Unsur-unsur Modul 
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Modul juga memliki undur-undurdi dalamnya. Modul paling tidak memiliki tujuh 

unsuryaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi, informasi pendukung, latihan-latihan, 

lembar kerja, dan evaluasi.(Prastowo,2015: 112-113). Selain itu, ada pendapat lain dari 

Surahman (Prastowo, 2015:113-114) mengenai struktur modul yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1) Judul modul. Bagian judul modul berisi nama modul. 

2) Petunjuk umum. Bagian ini berisi penjelasan langkah-langkah yang akanditempuh 

dalam pembelajaran seperti kompetensi dasar, pokok bahasan,indikator, dan 

lainnya. 

3) Materi modul. Bagian ini berisi materi secara rinci yang akan diberikan. 

4) Evaluasi Semester. Evaluasi ini untuk mengukur kompetensi yang dikuasai oleh 

siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa modul terdiri dari judul, 

petunjuk umum penggunaan, materi, latihan-latihan soal, dan lembar kegiatan. 

 

6. Langkah-langkah Pengembangan Modul 

Pengembangan modul dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Purwanto, 

2007:15). 

a. Tahap perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini yaitu apabila lembaga atau instansi akan 

mengembangkan suatu paket modul, dalam tahap perencanaan biasanya melibatkan 

para ahli. Para ahli dan penulis berkumpul untuk menyusun Garis-Garis Besar Isi 

Modul (GBIM) atau Garis-Garis Isi Pembelajaran/Pelatihan (GPPP) yang akan 



23 
 

dijadikan pedoman dalam penyusunan modul. Garis-garis besar isi modul berisikan 

tentang sasaran atau peserta diklat yang akan memanfaatkan bahan ajar tersebut. 

b. Tahap penulisan. 

Langkah pertama yang dilakukan dalam tahap penulisan adalah  persiapan 

outline/rancangan. Tahap penulisan meliputi menentukan topik yang akan dimuat, 

mengatur urutan topik-topik sesuai dalam urutan yang logis, dan mempersiapkan 

outline. Langkah kedua yaitu penulisan, dengan kegiatan mulai menulis draf. 

c. Tahap review, uji coba dan revisi 

Setelah tahap penulisan, tahap selanjutnya adalah review, uji coba, dan revisi 

dengan penjelasan di bawah ini. 

1) Kegiatan yang dilakukan pada tahap review yaitu meminta kritik dan komentar 

saran dari para ahli. 

2) Tahap uji coba dilakukan dua kali yaitu uji coba kecil dan uji coba lapangan. Pada uji 

coba kecil, peserta diklat diminta untuk mengerjakan/mempelajari draft modul yang 

telah diperbaiki berdasarkan hasil review para ahli. Informasi yang diperoleh dari 

hasil uji coba dijadikan dasar untuk perbaikan modul. Selanjutnya yaitu uji coba 

lapangan, sampel yang dibutuhkan untuk uji coba lapangan lebih banyak dari uji coba 

kecil. Kegiatan yang dilakukan yaitu meminta peserta diklat untuk menyelesaikan 

test baik sebelum atau sesudah membaca modul. Setelah itu meminta peserta diklat 

untuk mengisi kuisioner dan melakukan wawancara tentang tanggapan umum dan 

saran untuk perbaikan bahan belajar/modul. 

3) Tujuan dilakukan review dan uji coba adalah untuk perbaikan bahan belajar. Apabila 

semua informasi atau komentar yang didapat dari para ahli dipakai untuk 
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memperbaiki bahan belajar, maka bahan belajar tersebut dapat dikatakan cukup baik. 

Apalagi jika hasil uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan dijadikan dasar 

untuk perbaikan modul, maka modul yang dikembangkan akan lebih baik lagi. 

Dengan demikian modul tersebut telah siap untuk masuk dalam tahap berikutnya 

yaitu tahap finalisasi atau penyelesaian. 

d. Finalisasi dan Pencetakan 

Finalisasi berarti melihat kembali kebenaran teks dan kelengkapan modul 

sebelum modul siap untuk dicetak. Hal yang perlu diperhatikan dalam finalisasi 

adalah kesempurnaan text (tidak salah ketik), kelengkapan ilustrasi, catatan kaki, 

daftar pustaka, dan penomeran halaman. Sedangkan dalam pencetakan modul yang 

penting untuk diperhatikan adalah tata huruf, heading, penomeran, catatan kaki, 

layout, ilustrasi, dan penggunaan warna. Diharapkan dengan memperhatikan masalah 

tersebut hasil pencetakan dapat dibaca dengan baik, enak dibaca, memiliki daya pikat 

terhadap pembaca, jelas batasan uraian dan pemenggalan bahasanya dan tata letak 

sesuai dengan umur dan tingkat kemampuan pembaca. 

Penelitian lain menyatakan bahwa langkah-langkah dalam mengembangkan modul 

melalui empat langkah. Langkah yang ditempuh adalah perencanaan, penulisan, review 

dan revisi, finalisasi. (Daryanto, 2013: 31) 

Sesuai dengan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah 

pengembangan modul yaitu terdiri dari empat langkah adalah stahap perencanaan, tahap 

penulisan, tahap review, uji coba, revisi, dan tahap finalisasi dan pencetakan dan dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan keempat tahapan tersebut. 
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C. Buku Pembelajaran Budidaya Lele 

1. Definisi Buku Pembelajaran Budidaya Lele 

Pembelajaran berasal dari kata dasar “ajar”, yang artinya petunjuk yang diberikan 

kepada orang supaya diketahui. Dari kata “ajar” ini lahirlah kata “belajar”, yang artinya 

berlatih atau berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu dan kata “pembelajaran” berasal 

dari kata “belajar” yang mendapat awalan pem- dan akhiran -an yang merupakan konflik 

nominal (bertalian dengan prefix verbal meng-) yang mempunyai arti proses. (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 

1990). h . 660). 

Modul buta aksara adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis untuk 

membantu masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal yang didalamnya 

terdapat petunjuk penggunaan. Kegiatan dalam modul buta aksara 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. 

Modul buta aksara juga dilengkapi dengan gambar yang relevan dengan materi yang 

sedang dibahas 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 lanjutansebagai 

acuan untuk meningkatkan keterampilan budidaya lele. Selain itu, buku pembelajaran 

budidaya lele juga sudah disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan warga 

belajar untuk memudahkan dalam memahami materi dan isi buku. 
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2. Kelebihan Modul Buta Aksara 

Kelebihan dari modul buta aksara adalah (a) Isi atau materi dari modul buta aksara 

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; (e) 

Dilengkapi dengan kegiatan membaca, menulis, dan berhitung operasi hitung maupun 

materi uang dalam kegiatan sehari-hari (Badriyatul, 2017 : 21). 

Berdasarkanpemaparan  diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan dari buku 

pembelajaran budidaya lele adalah isi atu materi disusun sesuai dengan kondisi warga 

belajar. Selain itu modul buta aksara memiliki kelebihan yaitu menggunakan Bahasa yang 

sederhana serta memiliki tampilan yang menarik. 

 

3. Kekurangan Modul Buta Aksara 

Kekurangan dari modul adalah (a) Modul hanya digunakan untuk kelompok belajar 

tingkat lanjutan; (b) Modul didesain untuk masyarakat daerah di Kecamatan Sumberasih 

Kabupaten Probolinggo (Badriyatul, 2017:21). 

Berdasarkanpemaparan  diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kelemahan dari 

buku pembelajaran budidaya lele adalah modul hanya digunakan untuk kelompok belajar 

tingkat lanjutan. Selain itu modul juga didesain sesuai dengan kondisi lingkungan untuk 

masyarakat di daerah Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 

 

D. Penelitian Yang Relevan 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rafika Nurrahmi (2017) dengan judul “Pengembangan 

Modul Berbasis Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta Tema Pendidikan Untuk Siswa 

Kelas III Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan, kegunaan 

dan respon siswa terhadap tampilan bahan ajar modul meningkat dan lebih dari separuh siswa 

mengalami peningkatan hasil belajar dalam membaca menulis, dan berhitung. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rafika Nurrahmi dengan penelitian ini adalah 

salah satu variabel yaitu modul atau dalam penelitian ini disebut dengan tutorial dengan 

memperhatikan kearifan lokal daerah tersebut. Perbedaan terletak pada subjek penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rafika Nurrahmi menjadikan siswa kelas III SD sebagai 

subjek penelitian, sedangkan pada penelitian ini menjadikan warga belajar di Kecamatan 

Sumberasih Kabupaten Probolinggo sebagai subjek penelitian. 

Perbedaan penelitian lainnya terdapat pada model pengembangan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rafika Nurrahmi menggunakan model pengembangan modul Thiagarajan, 

Semmel, dan Semmel yang disebut dengan model Four-D yang dimodivikasi, sedangkan 

model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model pengembangan ADDIE. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rena Christiani (2017) dengan judul “Pengembangan 

Modul Pembelajaran IPA “Aku Cinta Lingkunganku” Untuk Siswa Kelas III SD Kanisius 

Demangan Baru 1 Menggunakan Pendekatan Paradigm Pedagogi Reflektif”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya merawat 

lingkungan terutama tumbuhan meningkat dengan adanya modul yang dikembangkan.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rena Christiani dengan penelitian ini adalah 

persamaan salah satu variabel yaitu pengembangan modul. Sedangkan perbedaan pada subjek 

penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Rena Christianimenjadikan siswa kelas III SD 
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sebagai subjek penelitian, sedangkan pada penelitian ini menjadikan warga belajar di 

Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sebagai subjek penelitian.  

Perbedaan penelitian lainnya terdapat pada model pengembangan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rena Christiani menggunakan model pengembangan modul yang dimodifikasi 

oleh Tomlinson, sedangkan model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model 

pengembangan ADDIE. 
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E. Kerangka Pikir 

Pengembangan modul tutorial buta aksara dijabarkan dalam kerangka pikir sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi ideal : 

1. Modul yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan para wajib belajar 

2. Tingginya motivasi para warga belajar tanpa iming iming hadiah 

3. Meningkatnya hasil belajar 

 

Kondisi lapang : 

1. Belum adanya Modul tutorial yang digunakan untuk memudahkan tutor dalam 

melakukan kegiatan pembalajaran 

2. Rendahnya motivasi belajar para warga belajar jika tanpa iming iming hadiah 

3. Hasil belajar belum maksimal 

 

Analisis Kebutuhan : 

Pengembangan modul tutorial buta aksara 

Jenis Penelitian  : Pengembangan 

Pendekatan  : Kualitatif dan Kuantitatif 

Sumber Data  : Tutor 

Model Pengembangan : ADDIE 

1. Analyze 

2. Design 

3. Development 

4. Implementatiton 

5. Evaluation 

 

Modul tutorial yang efektif digunakan pada 

warga belajar Kecamatan Sumberasih 

Probolinggo 




