269

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang dikaji melalui penelitian ini, dapat ditarik
beberapa simpulan dan saran, termasuk saran untuk menerapkan model
pembelajaran yang dikembangkan melalui penelitian ini.

A. Simpulan
1. Simpulan Umum
Kemampuan keberaksaraan pada tunaaksara dewasa dapat dikembangkan
melalui pembelajaran yang disajikan dengan menggunakan model pembelajaran
keberaksaraan berorientasi budaya lokal. Simpulan ini berdasarkan bukti hasil uji
efektivitas model yang menunjukkan adanya perbedaan kompetensi keberaksaraan
pada warga belajar antara sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran
keberaksaraan berorientasi budaya lokal.
Perbedaan tersebut merupakan efek dari model pembelajaran keberaksaraan
berorientasi budaya lokal yang diterapkan, di mana efek model memberikan
dampak positif kepada warga belajar. Simpulan ini juga diperkuat dengan hasil uji
coba pada kelas kontrol yang menghasilkan nilai pascauji yang lebih rendah
dibanding kelas eksperimen.
Hasil penelitian ini menguatkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait,
di antaranya yang dilakukan oleh Benson (2005) dan Ramdhani (2008) yang
menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal-dalam kasus ini bahasa
ibu—dalam pembelajaran mampu memperbaiki kondisi pembelajaran.

2. Simpulan Khusus
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a. Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan budaya lokal masyarakat pesisir yang
dapat digunakan sebagai pendekatan dan muatan pembelajaran. Hal ini
ditandai dengan tingginya profesi sebagai nelayan, buruh nelayan, pedagang
hasil laut, dan secara umum berpendapatan relatif rendah. Diketahui sebanyak
668 KK atau 39% berprofesi sebagai nelayan, sebanyak 504 KK atau 29%
sebagai

buruh

nelayan,

dan

416

KK

atau

24%

bekerja

sebagai

pedagang/wiraswasta. Terkait daya beli, terdapat 17% (305 KK) dengan
pendapatan di bawah Rp 1 juta (yang merupakan upah minimum provinsi
tahun 2013). Sebagai masyarakat pesisir, warga Desa Gebang Mekar memiliki
kekayaan budaya yang bisa dimanfaatkan sebagai muatan pembelajaran.
Beberapa sistem kebudayaan yang bisa dimanfaatkan, misalnya: pengetahuan
tentang musim, angin, pengetahuan jenis ikan, cara menangkap ikan, alat
tangkap dan cara memperbaikinya, perahu dan cara memperbaikinya, serta
kuliner kelautan (seperti membuat ikan asin atau ikan asap). Beberapa
kesenian khas dan kegiatan budaya tahunan juga bisa dijadikan sebagai bahan
ajar, seperti: kesenian burok, tarling, topeng, dan wayang. Pada bulan-bulan
tertentu mereka mengadakan ritual sedekah laut (nadran) dan barikan.
Biasanya mereka mempersembahkan kepala kerbau untuk dilarung ke laut. Di
sisi lain, warga Gebang Mekar masih memiliki keterbatasan dalam
penggunaan bahasa Indonesia sehingga memerlukan media pembelajaran
dengan bahasa pengantar bahasa ibu (mother tongue). Bahasa yang biasa
digunakan oleh warga Desa Gebang Mekar dalam kegiatan sehari-hari adalah
bahasa Jawa logat khas daerah Cirebon, atau biasa disebut bahasa Cerbon.

b. Situasi

keberaksaraan

di

Jawa

Barat

tahun

2012

masih

sangat

memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya 3,52% (1.072.160
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jiwa) penduduk usia 15 tahun ke atas, dari jumlah penduduk 30.459.084 jiwa
usia tersebut, yang masih tunaaksara murni. Dari jumlah tersebut di antaranya
tersebar di Kabupaten Cirebon sebanyak 88.550 jiwa. Dalam hal indeks
pembangunan manusia (IPM), Kabupaten Cirebon memperoleh IPM 69,27
yang berarti masih berada di bawah rata-rata IPM Jawa Barat (72,73) dengan
selisih 3,36 poin. Di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten
Cirebon, sampai tahun 2013 masih terdapat 288 tunaaksara dari sebanyak
5.757 penduduk, atau sekitar 5% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut
tersebar di enam RW dengan jumlah paling banyak berada di RW 1 sebanyak
137 dan paling sedikit di RW 5 dengan jumlah 5 orang saja. Jika diperhatikan,
kaum perempuan nampak lebih banyak menyandang tunaaksara dibanding
kaum laki-laki, yaitu sejumlah 173 perempuan tunaaksara dan sisanya
sebanyak 115 orang adalah kaum pria.Setelah pengembangan dan uji coba
model ini dilakukan telah tertuntaskan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang
warga belajar tunaaksara, sehingga sisa tunaaksara di Desa Gebang Mekar
pada tahun 2014 sejumlah 267 jiwa.

c. Model pembelajaran akan berhasil jika mulai perencanaan sampai evaluasi
programnya didasarkan atas pendekatan budaya lokal. Karenanya, rancangan
model yang dikembangkan mengacu pada kondisi sosial budaya warga belajar
yang secara ekonomi miskin, sebagiannya merupakan tunaaksara murni atau
parsial, rendah tingkat penguasaan Bahasa Indonesia, dan tinggal di
lingkungan yang memiliki kekayaan budaya masyarakat pesisir yang dapat
dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran.
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Setelah melalui proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan, master
model pembelajaran keberaksaraan berorientasi budaya lokal untuk program
penuntasan tunaaksara dasar ini memiliki aspek-aspek sebagai berikut.
1) Syntax (Struktur Pembelajaran)
Struktur pembelajaran dalam model ini memiliki enam tahapan, yaitu: Tahap
pertama, pengondisian, warga belajar dikondisikan membangun skemata
sesuai wacana. Tahap kedua, penyajian wacana budaya, tutor menyajikan
wacana dalam satu aspek budaya, sedangkan warga belajar diarahkan untuk
mengungkapkan aspek budaya yang menjadi topik wacana. Tahap ketiga,
penciptaan makna budaya, tutor memfasilitasi warga belajar menggali
pengetahuan budaya dari warga belajar, merumuskan tanggapan dari
permasalahan, dan memfasilitasi penciptaan makna budaya. Adapun warga
belajar

difasilitasi

untuk

mengungkapkan

pengalaman

berbudaya,

mengungkapkan makna budaya sesuai dengan topik, dan mengungkapkan
permasalahan

budaya.

Tahap

keempat,

pembimbingan

belajar

keberaksaraan, warga belajar dibimbing dalam belajar calistung berorientasi
budaya lokal, yaitu warga belajar difasilitasi untuk mengungkapkan aspek
budaya yang menjadi topik, membaca dan atau menuliskan materi ajar, dan
menyimak dan atau membicarakan materi ajar, serta melakukan kegiatan
berhitung sesuai dengan materi ajar. Adapun tutor secara bersamaan
melakukan kegiatan menggabungkan wacana budaya dengan belajar
keberaksaraan, menerapkan pendekatan pembelajaran orang dewasa, dan
melakukan pembimbingan individual dan kelompok. Tahap kelima, evaluasi,
tutor bertanya pada masing-masing individu dengan minimal dua pertanyaan
sesuai dengan topik. Adapun kegiatan yang dilakukan warga belajar adalah
menjawab pertanyaan yang diajukan, dan menyimak jawaban dan komentar
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warga belajar lainnya. Tahap keenam, penghargaan, tutor menuliskan poin
bagi jawaban warga belajar yang benar, dan mengumumkan perolehan poin
sementara. Adapun warga belajar melakukan kegiatan bertanya jika belum
memahami, dan mengumpulkan hasil belajarnya kepada tutor (jika
dibutuhkan).
2) Sistem Sosial
Aspek sistem sosial meliputi terciptanya hubungan yang kondusif antara; a)
tutor dengan warga belajar, dan b) warga belajar dengan warga belajar dalam
proses pembelajaran yang dilakukan.
3) Peran Tutor
Setidaknya terdapat tiga peran utama yang harus dilakukan seorang tutor
dalam pembelajaran model ini, di antara peran strategis tutor dalam
pembelajaran keberaksaraan berorientasi budaya lokal adalah sebagai berikut:
a) perencana pembelajaran, b) pelaksana (pengelolaan) pembelajaran, dan 3)
penilai dan pemberi balikan.
4) Sistem Pendukung
Sistem pendukung merupakan seperangkat aspek yang dapat mendukung
suksesnya model pembelajaran ini diterapkan, yaitu; a) kelompok sasaran
yang sesuai dengan kriteria, b) metode pembelajaran dengan pendekatan
andragogi dan partisipatif, c) kurikulum pembelajaran berorientasi budaya
lokal, d) bahan ajar harus sesuai dengan konteks lokal (fungsional), e) media
pembelajaran yang tepat, f) waktu pembelajaran selama 114 jam pelajaran
dengan @60 per pertemuan, g) sarana dan prasarana pembelajaran sesuai
dengan kebutuhan, dan h) evaluasi pembelajaran dilakukan dengan (1)
evaluasi pra-pembelajaran, (2) evaluasi proses pembelajaran, dan (3) evaluasi
akhir pembelajaran.
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5) Dampak Instruksional dan Pengiring
Ada dua dampak penerapan model ini, yaitu a) Dampak Instruksional, yang
merupakan dampak langsung pembelajaran, yaitu perolehan (1) kompetensi
keberaksaraan, dan (2) kompetensi berbahasa Indonesia, dan b) Dampak
Pengiring, yang merupakan dampak tak langsung proses pembelajaran, yaitu:
(1) keterampilan vokasional tertentu, (2) pemberdayaan diri, (3) penguatan
budaya lokal, dan (4) penguasaan dan pemanfaatan TIK.

d. Pengembangan

model

pembelajaran

akan

efektif

jika

pendekatan

pembelajarannya didasarkan pada kesesuaian dan keberpihakan kepada
budaya lokal dan kebutuhan warga belajar sebagai sasaran program. Simpulan
ini mengacu pada hasil uji coba model pembelajaran keberaksaraan
berorientasi budaya lokal yang dikembangkan peneliti terbukti efektif dalam
meningkatkan kompetensi keberaksaraan, kompetensi berbahasa Indonesia,
juga berdampak efektif terhadap penguasaan vokasional tertentu, penguatan
budaya lokal, pemberdayaan diri, dan penguasaan dan pemanfaatan TIK. Hasil
uji coba yang diukur dengan uji statistik menunjukkan ada perubahan tingkat
penguasaan kecakapan keberaksaraan dari belum menguasai menjadi terampil.

B. Saran-Saran
Saran yang disampaikan berdasarkan temuan dan simpulan penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Saran untuk Penyelenggara Program Keberaksaraan
a.

Tata urutan dan prosedur pembelajaran harus dilakukan secara benar. Hal ini
berarti penerapan model pembelajaran keberaksaraan berorientasi budaya
lokal

yang

dikembangkan

melalui

penelitian

ini,

penting
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memperhatikan prasyarat dan prosedur implementasi program. Dengan
demikian, efektivitas program yang diharapkan penyelenggara program dapat
tercapai.
b.

Belajar bukan hanya proses pengembangan kompetensi, tetapi juga
persinggungan budaya. Karenanya, penerapan model pembelajaran ini perlu
menggali dan memanfaatkan budaya setempat sebagai bagian dari sumber
daya pembelajaran. Penggunaan bahasa ibu sebagai pengantar awal atau
bahasa campuran dapat menjadi jembatan untuk pembelajaran keberaksaraan,
sekaligus juga sebagai jembatan dalam penguasaan bahasa nasional.

c.

Tutor memiliki peran sentral dalam pembelajaran wajib memahami dengan
benar struktur pembelajaran (syntax) yang ada dalam model ini. Enam fase
pembelajaran yang mesti dilakukan oleh tutor harus dilakukan secara
berurutan. Enam fase tersebut merupakan induk atau inti dari seluruh model
ini.

2. Saran untuk Lembaga Pembina Program Keberaksaraan
a.

Keberadaan material learning dalam suatu proses pembelajaran menjadi
sangat penting. Karenanya, untuk mendukung keberhasilan penerapan model
pembelajaran ini perlu dikembangkan panduan, juknis, kurikulum, bahan ajar,
media, dan alat evaluasi pembelajaran keberaksaraan dasar berbasis budaya
lokal. Keberadaan aspek-aspek pendukung pembelajaran yang sudah siap
pakai akan sangat membantu penyelenggara program di lapangan yang ingin
menerapkan program keberaksaraan dasar berorientasi budaya lokal.

b.

Pembiayaan pembelajaran harus menyesuaikan dengan program yang
dijalankan. Hal ini mengingat pada fase keenam (pemberian penghargaan)
dalam struktur pembelajaran di antaranya dilakukan dengan pemberian point
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yang nantinya di akhir pembelajaran ditukar dengan sembilan bahan pokok
(sembako). Artinya, perlu ada komponen dana khusus dalam pembiayaan
program keberaksaraan model ini untuk dialokasikan sebagai pemberian
penghargaan sebagai ragi belajar, atau penarik minat warga belajar dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan sampai tuntas.
c.

Dalam proses pembelajaran keberaksaraan dasar yang berorientasi budaya
lokal pendekatan fasilitasi jauh lebih efektif untuk diterapkan dalam
mengembangkan kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis,
dan berhitung. Oleh karena itu, disarankan menggunakan pendekatan
partisipatif dalam proses pembelajaran sehingga diperlukan tutor yang
memiliki kemampuan memotivasi dan mengayomi warga belajar untuk
terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan.

3. Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut
a.

Mengingat model ini baru diujicobakan dalam latar masyarakat pesisir
(aquakultural), diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan
model serupa pada setting masyarakat pertanian (agrikultural) dan
masyarakat di kota industrial. Perbedaan latar masyarakat itu dengan
sendirinya akan melahirkan perbedaan jenis budaya lokal yang dapat
dimanfaatkan dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan.

b.

Pada fase pemberian penghargaan perlu ada model khusus bagaimana bentukbentuk penghargaan yang dapat diberikan dalam penerapan model
pembelajaran ini. Sistem poin dan pemberian sembako perlu diberikan
metode atau rumus khusus dan atau membuat sistem penghargaan lain yang
lebih menarik.
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c.

Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam bagaimana kemampuan
warga belajar dalam mengembangkan keterampilan vokasionalnya menjadi
kegiatan usaha. Misalnya, ketika keterampilan vokasional yang dipilih adalah
membuat baso ikan, apakah keterampilan tersebut mampu dikembangkan
menjadi usaha bersama atau mandiri pascaprogram atau hanya menjadi
kegiatan sesaat saja.

d.

Model yang dikembangkan adalah model dalam setting pendidikan
nonformal, perlu dikaji penerapan dan efektivitasnya pada program
pendidikan formal dan atau informal. Perbedaan jalur pendidikan
diperkirakan akan melahirkan perbedaan dalam pendekatan, metodologi,
media, dan sistem pendukung pembelajaran lainnya.
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