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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kemampuan membaca dan menulis merupakan suatu literasi dasar yang 

diperlukan untuk memahami informasi atau wacana yang disampaikan pihak lain 

melalui tulisan, sehingga untuk hidup pada masyarakat berteknologi modern 

seseorang haruslah tidak buta huruf. Agar dapat mengikuti perkembangan ilmu 

dan teknologi, tentu saja seseorang harus mampu membaca dan menulis. 

Kemampuan membaca dan menulis itu, selain penting untuk mempelajari ilmu 

dan berbagai macam pengetahuan lainnya, juga penting dalam mengembangkan 

diri pribadi seseorang (Slamet, 2006, hlm. 180).  

Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa pentingnya seseorang membaca 

dan menulis adalah agar ia memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Namun, jika 

tujuannya  berhenti sampai di sini saja, berarti baru sebatas memenuhi domain 

kognitif. Di balik ini, ternyata dengan semakin banyak ilmu pengetahuan yang 

diperoleh melalui membaca dan menulis, sejatinya  semakin menunjukkan 

kualitas kepribadian yang bersangkutan yang semakin berkembang. Dengan 

kemampuan membaca dan menulis, seseorang menjadi semakin bernilai, semakin 

memiliki makna. Dengan demikian tidak saja domain kognitif yang diperoleh dari 

kemampuan membaca dan menulis, namun juga sekaligus domain afektif (value, 

nilai) yang didapatkan. Hal ini sejalan dengan Pendidikan Umum (general 

education) yang dikembangkan pada setiap manusia untuk menghasilkan makna 

yang esensial, yang mengarah kepada kebutuhan melalui perluasan dan 

pendalaman makna kehidupan, seperti yang digagas oleh Phenix (1964).  

Begitu pentingnya kemampuan membaca dan menulis bagi kehidupan, 

sehingga jauh sebelum tuntutan zaman modern ini, ajaran Islam telah lebih dulu  

menempatkan pentingnya membaca dan menulis melalui turunnya 5 ayat pertama 

Q.S. Al’Alaq (96 ayat 1-5). Kalimat pertama dari ayat 1 Q.S. Al-’Alaq yang 

berbunyi ”iqra” mengandung makna perintah (imperatif) atau bersifat 

mengharuskan, yaitu keharusan untuk membaca (selengkapnya ayat 1 bermakna: 
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”Bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan”). Sementara 

itu makna ”qalam” yang tercantum dalam ayat keempat berbunyi ”Dia yang 

mengajarkan dengan qalam (pena) mengandung makna pentingnya pena untuk 

menuliskan ilmu pengetahuan. Hal ini menegaskan bahwa Islam  memberikan 

penilaian yang tertinggi kepada membaca dan menulis, bahkan kitab suci umat 

Islam sendiri dinamai dengan Al-Qur’an yang artinya bacaan. Tampaknya 

diposisikannya keharusan membaca dan menulis sebagai ayat yang pertama kali 

turun, menjadi tonggak yang utama di dalam menegakkan peradaban.   

Kemampuan membaca, menulis dan ditambah dengan kemampuan 

berhitung diperlukan untuk menghadapi pembangunan di segala bidang, ini 

dituntut untuk semua warga negara, baik laki-lakinya maupun perempuannya.   

Pembangunan yang berpusat pada masyarakat, secara teoretis, seharusnya  

memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat, laki-laki dan 

perempuan untuk dapat berperan serta dalam proses pembangunan, termasuk di 

dalamnya adalah kesempatan berperan serta dalam bidang pendidikan dan 

menikmati hasilnya secara bersama-sama. Lebih jauh laki-laki dan perempuan 

tidak saja sama-sama berperan serta tetapi juga berperan setara, atau yang lebih 

dikenal dengan konsep kesetaraan gender.  

Secara yuridis, kesetaraan gender sudah menjadi isu kebijakan yang 

bersifat universal dan telah menjadi suatu gerakan hampir di semua penjuru dunia, 

tak terkecuali Indonesia, di mana dalam merumuskan kebijaksanaan, termasuk ke 

dalamnya kebijaksanaan dalam bidang pendidikan, di berbagai negara harus 

mempertimbangkan aspek kesetaraan gender (Suryadi dan Idris, 2010, hlm.3). 

Kesetaraan gender khususnya kesetaraan dalam bidang pendidikan, 

sampai dengan sekarang masih menjadi perhatian dunia karena melihat kenyataan 

bahwa akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan,  lebih rendah daripada 

laki-laki. Pembedaan pendidikan dan perlakuan yang bias gender ini karena 

pendidikan yang dilakukan belum memperhatikan keseimbangan gender maupun 

kemitraan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan (Suyatno, 2004). 

Di berbagai daerah di Indonesia,  kebutaaksaraan banyak menimpa kaum 

perempuan daripada kaum laki-laki. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh 
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Kusmiadi (2009) bahwa pendidikan keaksaraan, khususnya bagi perempuan 

tampaknya masih merupakan kendala untuk diatasi. Hal ini disebabkan oleh 

karena:  a) perempuan tidak tertarik, walaupun memiliki akses yang memadai; b) 

akses perempuan lebih kecil walaupun programnya disesuaikan dengan kebutuhan 

mereka dan c) secara kultural ada pembatasan ruang gerak perempuan untuk 

memperoleh pendidikan.  

Pembatasan ruang gerak perempuan untuk memperoleh pendidikan itu 

sesungguhnya telah melanggar hak asasi manusia karena perempuan sebagaimana 

laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Namun 

demikian, seperti diungkap oleh Budimansyah (2011, hlm. 69) jarang sekali 

dijumpai adanya peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu, baik 

berupa pelanggaran terhadap hak kesehatan, lingkungan, maupun pendidikan. 

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak setara antara laki-laki 

dan perempuan. Perempuan menjadi sasaran dari ketidaksetaraan. Keadaan ini 

dalam penelitian Marmoah (2010) disebabkan dan juga diperburuk oleh adanya 

diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat dan di lingkungan kerja. Walaupun 

sebab dan akibatnya dapat berbeda antara setiap negara, diskriminasi terhadap 

perempuan tetap terjadi secara luas. Lebih lanjut penelitian Marmoah (2010) 

tentang buta aksara kaum perempuan di Jambi menemukan bahwa ketidaksetaraan 

perempuan dan laki-laki terjadi karena faktor adat istiadat yang berlaku pada 

kehidupan orang Rimba di Jambi yang cenderung meminggirkan kaum 

perempuan. 

Sebenarnya terdapat faktor lain yang secara sosiologis dapat 

menyebabkan ”ketertinggalan” kaum perempuan dalam aksesnya terhadap dunia 

pendidikan. Di antara banyak hambatan bagi perempuan dalam mengejar 

pendidikan dasar dan melek huruf, dikarenakan masih sedikit penelitian tentang 

bagaimana sistem pendidikan dan kebijakan, bahan pengajaran dan praktek 

pedagogis yang terbaik mendukung literasi dan prestasi pendidikan peserta didik 

keaksaraan bagi perempuan (King, 2009, hlm. 1). 

Dewasa ini isu mengenai perempuan merupakan masalah global dan 

universal.  Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh Derek Osborn, Amy Cutter 
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dan Farooq Ullah pada bulan Mei 2015 tentang Universal Sustainable 

Development Goals: Understanding the Tranformational Challenge for 

Developed Countries,  pada bagian Excecutive Summary, mereka menyatakan 

bahwa ”social problems of poverty, health, educaction and gender issues are, of 

course, still present in developed countries as well as in developing countries 

(though to differing degrees) as are all the other issues covered by the SDGs.”   

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1684SF_-

_SDG_Universality_Report_-_May_2015.pdf, diunduh Kamis 5 Mei 2016 pkl 

21.51 WIB.  

Buta huruf (illiteracy) dan keterbatasan akses kepada pendidikan 

membuat perempuan termarginalkan. Keaksaraan dapat memberdayakan 

perempuan dan itu adalah cara yang paling penting di mana perempuan dapat 

dikembangkan secara sosial, politik dan ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam 

pernyataan berikut:”Women’s issues are global and universal. Illiteracy and 

limited access to education keep women marginalized. Literacy empowers and it 

is the most important means through which women can be developed socially, 

politically and economically” (Oyitso dan Olomukoro, 2012, hlm. 66). 

Data tahun 2012 menuruthttp://www.paudni.kemdikbud.go.id/wp-

content/uploads/2013/07/Buku-Juknis-Keaksaraan-Dasar-ok.pdf, diunduh Rabu, 8 

Januari 2014 pkl 5.40.wib, menunjukkan bahwa untuk persentase penduduk buta 

aksara usia 15-59 tahun sebesar 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang. 

Jumlah buta aksara ini sudah terdapat penurunan dibandingkan dengan data tahun 

2011, yang menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berusia antara 15-59 tahun, 

yang masih buta aksara sebanyak 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.26.399 

orang buta aksara laki-laki dan 4.465.283 tuna aksara  perempuan 

(http://www.paudni.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2013/07/Buku-Juknis-

Keaksaraan-Dasar-ok.pdf) diunduh, Minggu 29 September 2013 pkl 00.45 WIB). 

Data ini menunjukkan bahwa persentase penduduk buta  aksara laki-laki mencapai 

33,65%, sedangkan persentase buta  aksara perempuan mencapai 66,34%. 

Persoalan ini dikarenakan banyaknya perempuan yang tidak mempunyai akses 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1684SF_-_SDG_Universality_Report_-_May_2015.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1684SF_-_SDG_Universality_Report_-_May_2015.pdf
http://www.paudni.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2013/07/Buku-Juknis-Keaksaraan-Dasar-ok.pdf
http://www.paudni.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2013/07/Buku-Juknis-Keaksaraan-Dasar-ok.pdf
http://www.paudni.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2013/07/Buku-Juknis-Keaksaraan-Dasar-ok.pdf
http://www.paudni.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2013/07/Buku-Juknis-Keaksaraan-Dasar-ok.pdf
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pendidikan dan drop out (DO) atau putus sekolah dari bangku sekolah lantaran 

tidak memiliki biaya atau terbentur dengan kemiskinan.  

Untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan, maka kaum perempuan harus diberdayakan agar memperoleh hak 

yang sama dalam banyak aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan. 

Oleh karena itu berbagai upaya untuk memberantas buta aksara khususnya yang 

menimpa kaum perempuan merupakan hal yang sangat mendesak.   

Gerakan pemberdayaan perempuan (women empowerment) tampaknya 

masih perlu terus diperjuangkan, dari sisi wacana maupun dari sisi action, dari 

kaum perempuannya sendiri maupun dari kaum laki-laki,  secara bersama-sama, 

agar kaum perempuan dan laki-laki dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,  

kendatipun gerakan ini sesungguhnya telah berlangsung cukup lama, (Marmoah, 

2010, hlm. 2-3). Gerakan ini dapat dipetakan secara kronologis dan komprehensif 

sebagai berikut: 

Pada tanggal 12 Juli 1963, secara internasional  terdapat gerakan global 

yang dipelopori oleh gerakan kaum perempuan dan berhasil mendeklarasikan 

suatu resolusi melalui Badan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) No. 861 F 

(XXVI). Setelah itu,  lima tahun kemudian yaitu pada tahun 1968, dalam skala 

nasional pemerintah Indonesia secara formal baru dapat mengakomodasi resolusi 

tersebut dengan membentuk Komite Nasional Kedudukan  Wanita Indonesia 

dengan SK Menteri Negara Kesra No. 34/KPTS/1968. 

Pada tahun 1975 di Mexico City diselenggarakan World Conference 

International Year of Women PBB yang menghasilkan deklarasi kesamaan antara 

perempuan dan laki-laki. Untuk itu dikembangkan berbagai program untuk 

pemberdayaan perempuan (Women Empowerment Programs). Di sinilah pertama 

kali diperkenalkan era ”Perempuan dalam Pembangunan”atau Women in 

Development (WID), yang bermaksud mengintegrasikan perempuan di dalam 

pembangunan. 

Pada tahun 1980 di Copenhagen dilakukan World Conference UN Mid 

Decade of Women, yang mengesahkan tentang UN Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW merupakan 
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konvensi tentang peniadaan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan, 

serta diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada pertemuan itu, wakil dari 

Indonesia hadir Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. 

Selanjutnya pada tahun 1985 di Nairobi, diadakan World Conference on 

Result on Ten Years Movement, yang menghasilkan The Nairobi Looking 

Forward Strategies for the Advancement of Woman. Meskipun konsep WID yang 

bermaksud mengintegrasikan perempuan di dalam pembangunan telah 

diberlakukan, akan tetapi masih saja terjadi berbagai ketimpangan antara laki-laki 

dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mengatasi hal ini, PBB 

membentuk satu badan yang disingkat UNIFEM (the United Nations Fund for 

Women)untuk melakukan studi advokasi, kolaborasi, dan menandai kegiatan 

kesetaraan gender secara internasional. Berdasarkan berbagai studi maka tema 

WID (Women in Development) atau Perempuan dalam Pembangunan yang telah 

muncul pada era 1975-an, diubah menjadi pendekatan WAD atau Women and 

Development atau Perempuan dan Pembangunan. Kata ”dalam” yang terdapat 

dalam istilah ”Perempuan dalam Pembangunan”, diganti dengan kata ”dan” yang 

tercantum dalam istilah ”Perempuan dan Pembangunan”. Hal ini  memberi makna 

bahwa kualitas atau mutu kesetaraan menurut gender menjadi semakin penting.  

Meskipun konsep WID dan WAD telah diberlakukan kurang lebih 

selama 15 tahun, akan tetapi hasilnya ternyata kurang memenuhi harapan. Maka 

pada tahun 1990 di Vienna diselenggarakan the 34th Comission on the Status of 

Women. Di forum inilah dilakukan analisis terhadap konsep pemberdayaan 

perempuan dan diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan perempuan tanpa 

melibatkan kaum laki-laki tampaknya kurang membawa hasil seperti yang 

diharapkan. Artinya bahwa tanpa kerelaan, kerjasama dan keterlibatan kaum laki-

laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. 

Oleh karena itu dipergunakanlah pendekatan gender yang kemudian dikenal 

dengan Gender and Development (GAD), untuk menggantikan konsep WID 

(Women in Development) yang muncul di tahun 1975-an,  dan konsep WAD 
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(Women and Development) yang muncul di tahun 1985-an. Gender and 

Development merupakan suatu paradigma baru yang menekankan pada prinsip 

hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki atau 

sebaliknya. 

Untuk menindaklanjuti GAD tersebut, pada tahun 1995 di Beijing 

berlangsung Beijing Platform for Action yang merupakan Konferensi Dunia 

Keempat tentang Perempuan sekaligus memperingati hari ulang tahun berdirinya 

PBB yang ke-limapuluh tahun. Deklarasi Beijing ini menegaskan kembali 

komitmen persamaan hak dan martabat manusia yang melekat pada perempuan 

dan laki-laki sebagaimana yang tercantum dalam tujuan dan prinsip Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai dengan saat ini istilah persamaan harkat dan 

martabat antara laki-laki dan perempuan, termasuk ke dalamnya persamaan hak 

untuk memperoleh pendidikan, digunakan istilah kesetaraan gender.  

Upaya memberdayakan perempuan untuk memperoleh kesetaraan dalam 

bidang pendidikan sejalan dengan gerakan global Education For All atau 

Pendidikan Untuk Semua (PUS), yang dipimpin oleh UNESCO bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan belajar semua anak-anak, remaja dan dewasa pada tahun 

2015. Inisiatif ini pertama kali diluncurkan di Jomtien, Thailand pada tahun 1990 

pada sebuah konferensi yang diberi nama Konferensi Dunia tentang Pendidikan 

Untuk Semua (World Conference on Education for All). 

Pada saat itu sebuah komunitas internasional yang terdiri atas 155 negara, 

serta perwakilan dari sekitar 150 organisasi berkonsensus untuk mengadakan 

gerakan “universalisme pendidikan dasar dan secara besar-besaran mengurangi 

buta aksara pada akhir dekade ini”. Dari konferensi ini, lahirlah “Deklarasi Dunia 

tentang Pendidikan Untuk Semua” (Education for All) yang menekankan bahwa 

pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia dan mendorong negara untuk 

memperkuat upaya mereka meningkatkan pendidikan untuk menjamin 

terpenuhinya kebutuhan “Pendidikan Dasar untuk Semua” baik untuk laki-laki 

maupun untuk perempuan. 

Untuk mewujudkan tujuan ini, sebuah koalisi yang luas dari pemerintah 

nasional, kelompok masyarakat sipil dan badan-badan pembangunan seperti 
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UNESCO dan Bank Dunia berkomitmen untuk mencapai enam tujuan Pendidikan 

Untuk Semua (www.unicef.org/education/index_44870.html), yaitu: Pertama, 

memperluas dan meningkatkan perawatan anak usia dini dan pendidikan yang 

komprehensif, terutama untuk anak-anak yang paling rentan dan yang kurang 

beruntung. Kedua, memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak, khususnya 

anak perempuan, mereka yang dalam keadaan sulit, dan mereka yang termasuk 

etnis minoritas, memiliki akses dan pendidikan dasar yang lengkap, bebas, dan 

wajib dengan kualitas yang baik. Ketiga, memastikan bahwa kebutuhan belajar 

semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil 

terhadap pembelajaran yang tepat dan program kecakapan hidup. Keempat, 

mengurangi jumlah penduduk dunia yang buta aksara hingga 50% pada tahun 

2015, terutama untuk perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan 

berkelanjutan bagi semua orang dewasa. Kelima, menghilangkan kesenjangan 

gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan mencapai 

kesetaraan gender pada tahun 2015, dengan fokus pada menjamin akses 

perempuan secara penuh dan berprestasi secara sama dalam pendidikan dasar 

dengan kualitas yang baik. Keenam, meningkatkan semua aspek kualitas 

pendidikan dan memastikan keunggulan semua, sehingga diakui dan hasil 

pembelajaran yang terukur yang dapat dicapai oleh semua, terutama dalam 

keaksaraan, angka dan keterampilan hidup yang penting. 

Ternyata tidaklah mudah merealisasikan “Education for All”. Setelah 

konferensi dunia di Jomtien Thailand itu bergulir, disinyalir banyak negara yang 

masih jauh dari pencapaian tujuan Konferensi Dunia tentang Pendidikan Untuk 

Semua, maka masyarakat internasional pada tahun 2000 bertemu kembali di 

Dakar Senegal dalam sebuah forum yang diberi nama Forum Pendidikan Dunia 

(World Education Forum), untuk menegaskan kembali komitmen mereka 

mencapai “Pendidikan Untuk Semua” pada tahun 2015. Dua tujuan dari enam 

tujuan penting yang dihasilkan dalam Kerangka Kerja Aksi Dakar tahun 2000 itu 

adalah mengurangi jumlah penduduk dunia yang buta aksara hingga 50% pada 

tahun 2015 (tujuan nomor keempat) serta mencapai kesamaan gender (gender 
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parity) pada tahun 2005 dan kesetaraan gender (gender equality) pada tahun 2015 

(tujuan nomor kelima).   

Sementara itu data tahun 2014 mengenai buta aksara per kabupaten di 

Indonesia tercatat masih ada sekitar 28 kabupaten di seluruh Indonesia yang 

penduduk laki-laki dan perempuannya  buta aksara. Di bawah ini disajikan data 

ke-28 kabupaten di seluruh Indonesia dengan penduduk buta aksara 15-59 tahun 

di atas 50.000 orang berdasarkan data  yang tercatat di Badan Pusat Statistik 2014: 

Diagram 1.1 Penduduk Buta Aksara 15-59 tahun di atas 50.000 orang  di 

28 kabupaten seluruh Indonesia: 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 
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Jumlah Tuna 
Aksara; 

Bojonegoro; 
67126 

Jumlah Tuna 
Aksara; Karawang; 

68676 

Jumlah Tuna 
Aksara; Pasuruan; 

70688 

Jumlah Tuna 
Aksara; Lombok 

Timur; 74472 

Jumlah Tuna 
Aksara; Cirebon; 

75133 

Jumlah Tuna 
Aksara; Malang; 

78517 

Jumlah Tuna 
Aksara; 

Probolinggo; 
84042 

Jumlah Tuna 
Aksara; Bangkalan; 

84845 

Jumlah Tuna 
Aksara; Lombok 
tengah; 92972 

Jumlah Tuna 
Aksara; Brebes; 

101290 

Jumlah Tuna 
Aksara; Bogor; 

105154 

Jumlah Tuna 
Aksara; 

Indramayu; 
108628 

Jumlah Tuna 
Aksara; Sampang; 

128088 

Jumlah Tuna 
Aksara; Sumenep; 

134128 

Jumlah Tuna 
Aksara; Jember; 

176757 
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Dari data  di atas, khusus untuk wilayah Jawa Barat, secara berturut-turut 

kabupaten yang masih tergolong tinggi angka buta aksaranya adalah Kabupaten 

Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten  Karawang dan 

Kabupaten Bekasi. Dengan demikian Kabupaten Cirebon untuk wilayah Jawa 

Barat  menempati ranking ke-3 angka buta aksaranya dan berposisi di ranking 11 

angka buta aksaranya di seluruh Indonesia. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala 

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (Paudni) Dinas 

Pendidikan Kabupaten Cirebon yang dimuat di koran Fajar Cirebon Rabu, 7 

Januari 2015 halaman 11. 

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, untuk wilayah 

Jawa Barat penduduk yang buta aksara di lima kabupaten di atas, dapat dilihat 

pada diagram 1.2 di bawah ini: 

 

Diagram 1.2. 

Jumlah Penduduk Buta Aksara Berdasarkan Jenis Kelamin di 5 Kabupaten 

Tertinggi se-Jawa Barat 

Tahun 2014 

 

 

Melihat data dia atas, ternyata bahwa jumlah buta aksara perempuan 

untuk setiap kabupaten selalu lebih besar daripada jumlah buta aksara laki-laki. 

Bahkan untuk ke 28 kabupaten yang ada di seluruh Indonesia hampir bisa 

dipastikan, jumlah buta aksara perempuan relatif lebih banyak dibandingkan 

Perempuan; 

Indramayu; 70608 

Perempuan; Bogor; 

68350 

Perempuan; Cirebon; 

48836 
Perempuan; 

Karawang; 44639 
Perempuan; Bekasi; 

40245 

Laki-laki; 
Indramayu; 

38020 
Laki-laki; Bogor; 

36804 
Laki-laki; Cirebon; 

26297 
Laki-laki; 

Karawang; 24037 
Laki-laki; Bekasi; 

21670 

Perempuan

Laki-laki
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dengan buta aksara laki-laki. Dari data yang tertera dalam gambar 1.2  persentase 

perempuan dan laki-laki yang buta aksara yaitu perempuan sekitar 65% dan laki-

laki sekitar 35%. Mengapa hal ini terjadi?  Hal ini ini sedikit banyak disebabkan 

oleh masih kuatnya anggapan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa perempuan 

tidak perlu pintar, cukup pintar memasak, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena 

mereka akan lari ke dapur juga, (Yatty, bukan nama sebenarnya, 49 tahun), 

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kab. Cirebon). 

Pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah buta aksara perempuan 

ini dengan menyelenggarakan Program Keaksaraan Fungsional (KF). Program ini 

berlandaskan kepada Inpres Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional 

Percepatan Pemberantasan Buta Aksara.  Instruksi Presiden yang dikeluarkan 

sejak tanggal 9 Juni 2006 ini merupakan rangkaian gerakan nasional wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang 

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. 

Dalam rangka mempercepat pemberantasan buta aksara ini tidak kurang 

dari enam kementerian yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Kementerian Negara 

Pemberdayaan Perempuan bersinergi satu sama lain, termasuk Kepala Badan 

Pusat Statistik, Para Gubernur dan Para Bupati serta Walikota untuk 

menyukseskan gerakan nasional wajib belajar 9 tahun dan gerakan nasional 

percepatan pemberantasan buta aksara.     

Isi Inpres nomor 5 Tahun 2006 mengamanatkan untuk: Pertama, 

meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau 

angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir 

tahun 2008. Kedua,  meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah 

pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 

13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95% 

pada akhir tahun 2008.  Ketiga, menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 

15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir.tahun 
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2009.(http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2006/06/09/instruksi-

presiden-no-5-tahun-2006), diunduh Senin 15 Desember 2014 pkl 16.03 WIB 

Peluncuran Program Pemberantasan Buta Aksara ini sejalan dengan 

Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative For 

Empowerment/LIFE) yang dicanangkan oleh UNESCO untuk mencapai tujuan 

dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nation Literacy Decade/UNLD). 

Fokus Pemberantasan Buta Aksara (PBA) melalui: Keaksaraan Dasar, Keaksaraan 

Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, 

Pendidikan Keluarga Berwawasan Jender, dan Peningkatan Budaya Baca.   

Khusus untuk mengatasi masalah buta aksara perempuan ini, 

dicanangkanlah Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (PBAP) yang merupakan 

gerakan nasional untuk menanggulangi ketertinggalan perempuan di bidang 

pendidikan. Program PBAP diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah 

daerah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Pada tingkat 

propinsi, PBAP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana tugas di 

propinsi.   

Di kabupaten Cirebon, program ini sesungguhnya telah bergulir sejak 

tahun 2004 atau dua tahun lebih awal sebelum Inpres Nomor 5 tahun 2006 tentang 

Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara diterbitkan (Bapak 

Hery, bukan nama sebenarnya, 57 tahun, Kepala PNFI Kabupaten Cirebon. 

Proses belajar menjadi melek aksara tidak mudah, apalagi bagi orang 

yang berusia dewasa, khususnya yang menimpa kaum perempuan dewasa. Metode 

yang diterapkan harus bersifat persuasif dan partisipatif, melibatkan lingkungan 

mereka, khususnya lingkungan perempuan. Bila dibandingkan dengan bangsa lain 

di dunia, masyarakat Indonesia sangat tertinggal dalam penyerapan informasi 

melalui aktifitas membaca (Wahyudin, 2012). 

Para pemimpin di dunia terus menerus berusaha untuk menindaklanjuti 

program EFA (Education For All) yang dicanangkan pada tahun 1990. Pada bulan 

September tahun 2000, para pemimpin dari 189 negara kembali mengadakan 

pertemuan di New York untuk menyetujui Deklarasi Milenium, yang 

diberlakukan secara universal mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. 

http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2006/06/09/instruksi-presiden-no-5-tahun-2006
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2006/06/09/instruksi-presiden-no-5-tahun-2006
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http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/List%20of%20MDGs%20English.pd

f, diunduh Jumat, 6 Mei 2016 pkl. 8.40 WIB.  

Deklarasi tersebut menetapkan delapan tujuan  yang dikenal dengan The 

Millennium Development Goals (MDGs), yaitu: 1) menanggulangi kemiskinan 

dan kelaparan, 2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, 3) mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) menurunkan angka kematian 

anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan 

penyakit menular lainnya, 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, 8) 

mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.     

Indonesia sebagai salah satu negara dari 189 negara anggota PBB yang 

turut menandatangani kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs) yang 

dicanangkan PBB, mengimplementasikan komitmennya dengan penciptaan 

program pembangunan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), sebagai satu paket pembangunan tahun 2000 - 2015.   

Setelah tahun 2015 berakhir, aspek kesetaraan gender ini (gender 

equality) sampai sekarang masih menjadi salah satu agenda dunia internasional. 

Oleh karena itu, setelah program MDGs berakhir, digulirkanlah The Sustainable 

Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara 

keseluruhan ada 17 agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mulai 2015 

sampai 2030. Ketujuhbelas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan itu adalah: 1) 

menghapuskan kemiskinan, 2) menghapuskan kelaparan, 3)  hidup sehat, 4) 

pendidikan berkualitas, 5) kesetaraan gender, 6) air bersih dan sanitasi, 7) energi 

yang bisa diperbaharui dan  terjangkau, 8) ekonomi  dan pekerjaan yang layak, 9) 

inovasi dan infrastruktur yang baik, 10) mengurangi kesenjangan di dalam dan di 

antara negara, 11) kota dan komunitas yang berkesinambungan, 12)penggunaan 

sumber-sumber daya yang bertanggung jawab, 13) mengambil tindakan mendesak 

untuk mengurangi perubahan iklim dan pengaruhnya, 14) lautan yang 

berkesinambungan, 15) penggunaan tanah yang berkesinambungan, 16) 

perdamaian dan keadilan, 17) kemitraan untuk pengembangan yang lestari 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/, 

diunduh Jum’at, 6 Mei 2016 pkl. 17.17 WIB.   

http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/List%20of%20MDGs%20English.pdf
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/List%20of%20MDGs%20English.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Sejatinya pengentasan buta atau tuna aksara, bukan saja karena tuntutan 

melaksanakan program atau proyek pemerintah. Keberhasilan pengentasan buta 

aksara yang ada selama ini ada, baru sebatas jangka pendek saja.  Dalam jangka 

panjang, keberhasilan program keaksaraan fungsional belum banyak data yang 

dapat ditampilkan. 

Program pengentasan buta aksara yang telah ditetapkan melalui beberapa 

program oleh pemerintah belum cukup efektif dalam upaya mengurangi warga 

masyarakat yang buta aksara. Meskipun program keaksaran bersifat terpadu telah 

dikembangkan selama ini, namun belum memberikan hasil yang memuaskan 

(Kusmiadi, 2009 dan Wahyudin, 2012). 

Pendidikan memiliki peranan yang tidak sedikit dalam memberdayakan 

seluruh potensi kemanusiaan dan membantu peserta didik untuk keluar dari 

permasalahan yang menghambat pencapaian harkat dan martabatnya sebagai 

manusia. Dengan pendidikan yang berkualitas, jati diri dan harga diri sebagai 

bangsa menjadi terangkat. Pendidikan hanya layak diklaim berhasil, jika ia 

mampu menciptakan manusia-manusia yang mandiri dan bermartabat, yang 

keberadaannya dapat memberikan manfaat (fungsional) terhadap dirinya, 

keluarganya, orang lain dan lingkungannya. Pendidikan juga harus berlangsung 

dalam suasana aktif dan partisipatif dengan melibatkan peserta didik. Oleh karena 

itu hal yang perlu kita rumuskan adalah bagaimana mewujudkan  proses 

pembelajaran yang bersifat partisipatif dan memperhatikan  konsep diri positif  

manusia, laki-laki maupun perempuan.     

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul ”Pengembangan 

Model Pembelajaran Partisipatif Berbasis Konsep Diri untuk Peningkatan 

Kemampuan Literasi (Studi Pemberdayaan Perempuan Pasca Keaksaraan 

Fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Logika Desa Cempaka 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon). 
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1.2. Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan data tahun 2014 mengenai buta aksara per kabupaten di 

seluruh Indonesia masih tercatat ada sekitar 28 kabupaten  yang penduduk laki-

laki dan perempuannya masih buta aksara. Khusus untuk wilayah Jawa Barat, 

lima  kabupaten tertinggi angka buta aksaranya berturut-turut Kabupaten 

Indramayu,  Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang dan 

Kabupaten Bekasi.  

Upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah buta aksara ini sudah 

dilakukan sedemikian rupa, misalnya melalui Program Keaksaraan Fungsional 

(KF), namun di beberapa tempat masih dirasakan terdapat kendala dalam 

menuntaskannya, seperti keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang 

mendukung, atau rasa berharga diri kaum perempuan yang kurang diberdayakan. 

Secara umum masih sedikit yang menyadari bahwa perempuan menghadapi 

persoalan yang spesifik gender. Tidak saja di kalangan laki-laki, tapi sebagian 

kaum perempuan sendiri, tampaknya tidak menyadari hal tersebut.  

Tidak sedikit kaum perempuan memandang tidak perlu persoalannya 

dibahas dan diperhatikan secara khusus. Adanya budaya yang menganggap bahwa 

perempuan tidak perlu pintar dan cenderung meminggirkannya, dapat 

mengakibatkan adanya persepsi, pandangan dan penilaian diri perempuan itu 

sendiri sebagai tidak berharga. Perempuan menilai bahwa kondisi dan 

kemampuan fisik, psikologis maupun sosialnya tidak pantas sejajar dengan laki-

laki, atau minimalnya merasa tidak perlu sejajar dengan perempuan lain yang 

sudah lebih dulu maju. Perempuan menilai dirinya tidak dapat mengambil 

keputusan. Perempuan menilai dirinya bergantung kepada laki-laki.  

Jumlah penduduk, khususnya kaum perempuan yang buta aksara  

tersebut memerlukan penanganan khusus melalui pembelajaran partisipatif dengan 

memperhatikan nilai penghargaan diri dan konsep diri positif dari perempuan 

yang lebih memberikan bobot kepada mereka agar dapat memposisikan dirinya 

sebagai subjek pembangunan yang mengarah kepada perubahan sosial daripada 

hanya sekedar menjadikan mereka sebagai objek perubahan sosial.  
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Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam menyukseskan 

program nasional pemberantasan buta aksara terkait dengan proses pembelajaran 

adalah dengan melibatkan berbagai pendekatan, strategi, model, metode, media 

dan sumber belajar. Berbagai komponen tersebut bersinergi untuk mencapai 

tujuan. Salah satu dari komponen tersebut yang harus mendapatkan perhatian 

dalam proses pembelajaran keaksaran fungsional yaitu pengembangan model 

pembelajaran partisipatif. Model pembelajaran partisipatif yang dapat 

dikembangkan yaitu model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri. 

Secara garis besar masalah yang berkaitan dengan pembelajaran 

partisipatif dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung 

dalam kegiatan keaksaraan fungsional dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Perempuan warga belajar yang sudah mengikuti keaksaraan fungsional 

cenderung kembali buta aksara bila tidak diadakan pelatihan lanjutan. Ada 

warga belajar yang pernah mengikuti keaksaraan fungsional tidak bersedia 

membantu menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) anak, berhubung dia 

kembali tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. 

b. Terdapat perempuan warga belajar lulusan keaksaraan fungsional yang belum 

lancar (kaku) dalam mengisi formulir sederhana, seperti pengisian data diri 

untuk pembuatan kartu tanda penduduk. 

c. Rasa penghargaan diri pada kaum perempuan yang kurang diberdayakan 

sebagai  akibat   dari  adanya  anggapan  atau  pandangan   masyarakat  yang  

merendahkan kaum perempuan yang menganggap tidak perlu perempuan itu 

pintar dan bersekolah atau memperoleh ilmu pengetahuan. 

d. Adanya pandangan masyarakat yang merendahkan kaum perempuan itu, pada 

gilirannya telah menyebabkan ada sebagian perempuan mensosialisasikan hal 

yang sama kepada anak-anak mereka dengan berpandangan untuk apa 

sekolah tinggi-tinggi cukup bisa membaca, menulis dan berhitung, sehingga 

tidak mempermasalahkan ketika ada sebagian siswa sekolah dasar yang 

terancam drop out dan tidak memperoleh ijazah.  

e. Proses pembelajaran partisipatif dalam pendidikan keaksaraan fungsional 

telah banyak diupayakan oleh pemerintah melalui tutor tetapi hasil yang 
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dicapai belum diketahui secara pasti melalui kajian penelitian ilmiah. Inilah 

yang menarik untuk diteliti dari perspektif pendidikan nilai.   

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang 

dikemukakan di atas, peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini  

sebagai berikut: Bagaimanakah model pembelajaran partisipatif berbasis konsep 

diri dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi warga belajar pasca 

keaksaraan fungsional di Kabupaten Cirebon? 

 

1.2.3. Pertanyaan Penelitian 

Masalah penelitian ini, lebih rinci dapat dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah profil perempuan warga belajar lulusan Keaksaraan 

Fungsional (KF) di Kabupaten Cirebon?  

b. Bagaimanakah profil PKBM ”Logika” sebagai kelompok eksperimen dan 

PKBM ”Lestari” sebagai kelompok kontrol?  

c. Bagaimanakah gambaran dan implementasi  model pembelajaran partisipatif 

berbasis konsep diri untuk meningkatkan kemampuan literasi warga belajar 

pasca Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Cirebon? 

d. Sejauh mana model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri efektif 

dalam meningkatkan kemampuan literasi warga belajar pasca  Keaksaraan 

Fungsional di Kabupaten Cirebon? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan akhir penelitian 

ini adalah : Tersusunnya model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri 

untuk mengembangkan kemampuan literasi warga belajar pasca keaksaraan 

fungsional di Kabupaten Cirebon. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mendapatkan gambaran mengenai profil lulusan Keaksaraan Fungsional (KF) 

di Kabupaten Cirebon. 
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b. Mendapatkan gambaran tentang profil PKBM ”Logika” sebagai kelompok 

eksperimen dan PKBM ”Lestari” sebagai kelompok kontrol. 

c. Mendapatkan gambaran mengenai implementasi model pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri untuk meningkatkan kemampuan literasi 

warga belajar pasca Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Cirebon.  

d. Mengetahui sejauh mana model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri 

itu efektif  untuk mengembangkan kemampuan literasi warga belajar 

Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Cirebon.     

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Perkembangan disiplin ilmu Pendidikan Umum (Pendidikan Nilai), 

khususnya berasal dari nilai-nilai positif konsep diri sebagai basis bagi 

pembelajaran partisipatif untuk mengembangkan kemampuan literasi. 

b. Sebagai bahan untuk dijadikan objek studi lebih lanjut.   

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh: 

a. Para pembuat kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan 

dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang memerlukan. 

b. Para perempuan warga belajar Keaksaraan Fungsional dalam upaya 

memberdayakan dirinya sehingga eksistensi mereka diakui sebagai salah satu 

aset sumber daya manusia dalam pembangunan. 

c. Para Pamong Belajar atau Tutor di kegiatan Keaksaraan Fungsional agar 

dapat mengetahui pola pembelajaran yang tepat untuk diterapkan, khususnya 

untuk para perempuan, baik ketika program keaksaraan fungsional ini sedang 

berjalan,  maupun pada saat program keaksaraan fungsional ini telah berakhir. 

d. Bagi peneliti dan para pembaca penelitian ini sebagai masukan positif dan 

informasi yang berguna di bidangnya masing-masing. 
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1.5. Definisi Konseptual 

Untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap istilah yang dipakai 

dalam penelitian ini, perlu dibuat definisi konseptual dari beberapa istilah berikut: 

a. Model pembelajaran partisipatif diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang berfungsi sebagai 

pedoman bagi peserta didik, siswa, warga belajar, pendidik, guru, tutor atau 

fasilitator yang masing-masing melibatkan diri dalam merencanakan,  

melaksanakan dan menilai  kegiatan pembelajaran, dengan cara: a. memiliki 

atau mengambil bagian dalam proses pembelajaran; b. berbagi dengan 

sesama; atau memiliki atau mengambil bagian atau berbagi dengan orang lain 

dalam proses pembelajaran. 

b. Konsep diri adalah penilaian individu terhadap dirinya meliputi apa yang 

dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang diri sendiri, meliputi segi fisik, 

sosial dan psikologis sejauh mengenai konsep diri positif. 

c. Model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri (PPBKD) yaitu sebagai 

sebuah model pembelajaran yang berupaya menciptakan sebuah kondisi 

belajar yang memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk terlibat 

secara aktif dalam hal merencanakan, melaksanakan dan menilai proses 

pembelajaran dengan mendasarkan diri setiap warga belajar kepada nilai-nilai 

positif konsep dirinya. Nilai-nilai positif konsep diri yang dimaksud adalah 

yakin akan kemampuannya mengatasi masalah, merasa setara dengan orang 

lain, terus belajar dengan tanpa rasa malu, memiliki dorongan untuk maju, 

mampu memperbaiki diri dan berusaha untuk mengubahnya.   

d. Kemampuan literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, 

menafsirkan, menulis, berkomunikasi, menghitung, dan menggunakan bahan-

bahan cetak dan tertulis dengan konteks yang berbeda-beda. Kemampuan ini 

terdiri atas kemampuan literasi dasar menuju fungsional:  

1) Membaca lancar kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat, 

yang terbagi lagi ke dalam kemampuan:  

a) Membaca nyaring vokal dan konsonan dengan lafal yang tepat; 
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b) Membaca nyaring suku kata dengan lafal yang tepat; 

c) Membaca lancar berbagai kalimat dengan lafal dan intonasi yang 

tepat 

d)  Membaca lancar lambang dan nama bilangan yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

2) Memahami teks dengan membaca efektif (100-200 kata), yang terbagi 

lagi ke dalam kemampuan:  

a) Menjelaskan isi  teks (100-150 kata) melalui membaca intensif; 

b) Menjawab atau mengajukan pertanyaan tentang isi teks yang agak 

panjang (150-200 kata) yang dibaca secara intensif. 

3) Menulis kalimat sederhana, majemuk dan variasinya dalam bahasa 

Indonesia yang berkaitan dengan keterampilannya, yang terbagi lagi ke 

dalam kemampuan: 

a) Menulis keseluruhan abjad dalam bahasa Indonesia dengan benar; 

b) Menulis vokal dan konsonan serta variasinya dalam bahasa 

Indonesia yang benar yang berkaitan dengan keterampilannya; 

c) Mengenal dan menulis suku kata yang berkaitan dengan 

keterampilannya; 

d) Menulis kata yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua suku kata 

yang berkaitan dengan keterampilannya; 

e) Menulis kalimat sederhana, kalimat majemuk dan variasinya dalam 

bahasa Indonesia yang berkaitan dengan keterampilannya 

f) Menulis lambang dan nama bilangan yang berkaitan dengan 

keterampilannya. 

4) Menulis paragraf dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 

keterampilannya, yang dielaborasi ke dalam kemampuan: 

a) Menyusun ide pokok dan ide penjelas dalam paragraf yang berkaitan 

dengan keterampilannya; 

b) Menyusun kalimat utuh yang bertautan antar paragraf yang berkaitan 

dengan keterampilannya. 
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5) Melakukan perhitungan matematis secara lisan dan tulis yang berkaitan 

dengan keterampilannya, yang dielaborasi lagi ke dalam kemampuan:  

a) Melakukan perhitungan matematika berupa penambahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian yang berkaitan dengan 

keterampilannya; 

b) Menerapkan operasi matematis sederhana dalam berbagai kegiatan 

yang berkaitan dengan keterampilannya. 

 

1.6. Sistematika Disertasi 

Sistematika disertasi ini terdiri atas lima bab, yaitu bab I. Pendahuluan 

yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah 

dan pertanyaan penelitian, manfaat penelitian dan definisi konseptual serta 

sistematika pembahasan. Bab II. Tinjauan pustaka, kerangka berfikir dan hipotesis 

yang terbagi ke dalam tinjauan tentang buta aksara dan konsep pendidikan 

keaksaraan, konstruksi sosial budaya yang menimpa kaum perempuan buta 

aksara, kurikulum pendidikan keaksaraan, prinsip dan teknik pembelajaran 

literasi, teori konsep diri, model pembelajaran partisipatif, temuan penelitian 

terdahulu dan kajian tentang konsep diri dalam perspektif Pendidikan Umum (PU) 

serta dampak instruksional dan pengiring, dilanjutkan dengan kerangka berpikir 

dan hipotesis. Bab III. Metode penelitian yang dielaborasi menjadi desain 

penelitian, pengembangan model hipotetik, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data, instrumen penelitian, validitas, reliabilitas 

dan objektivitas data dan efektivitas model pembelajaran partisipatif berbasis 

konsep diri untuk meningkatkan kemampuan literasi. Bab IV. Temuan dan 

pembahasan yang dijabarkan ke dalam gambaran tentang profil perempuan warga 

belajar keaksaran fungsional di Kabupaten Cirebon, gambaran tentang profil 

profil PKBM “Logika” sebagai kelompok eksperimen dan PKBM “Lestari” 

sebagai kelompok kontrol, implementasi model pembelajaran partisipatif berbasis 

konsep diri, serta pembahasan hasil penelitian dan Bab V yaitu simpulan, 

implikasi dan rekomendasi.  

 


