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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.     Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menghasilkan sebuah model 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri untuk mengembangkan kemampuan 

literasi. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang dibantu dengan penelitian kuantitatif, terutama pada bagian menguji 

efektivitas model dan didesain melalui prosedur penelitian dan pengembangan 

(Research and Development) seperti yang telah dikembangkan oleh Borg dan Gall 

(1983). 

Menurut Borg and Gall (2003, hlm. 772), research and development is a 

process used to develop and validate educational product. Pendapat yang hampir 

sama juga dikemukakan oleh Sukmadinata (2007, hlm. 164) yang menjelaskan 

bahwa research and development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk 

hardware tetapi juga dapat berbentuk software seperti program pengolahan data, 

bimbingan, pelatihan, evaluasi atau model pendidikan dan pembelajaran. 

Dalam operasionalnya, penelitian ini menggunakan prosedur yang 

diformulasikan dari Borg dan Gall (1979, hlm. 626) yang mengajukan sepuluh 

tahapan penelitian dan pengembangan seperti berikut: 

1. Meneliti dan mengumpulkan informasi, termasuk membaca literatur, 

mengobservasi, dan menyiapkan laporan tentang kebutuhan pengembangan. 

2. Merencanakan prototype komponen yang akan dikembangkan, merumuskan 

tujuan, menentukan urutan kegiatan, dan membuat skala pengukuran khusus. 

3. Mengembangkan prototype awal. 

4. Melakukan ujicoba terbatas terhadap model awal, melakukan pengamatan, 

wawancara, dan angket, kemudian datanya dianalisis untuk menyempurnakan 

model awal. 

5. Merevisi model awal. 
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6. Melakukan uji coba lapangan, kemudian dilakukan pengamatan, wawancara 

dan angket, hasilnya lalu dievaluasi. 

7. Melakukan revisi produk berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan 

dianalisis. 

8. Melakukan uji coba lapangan secara operasional. 

9. Melakukan revisi akhir terhadap model. 

10. Melakukan diseminasi dan penyebaran kepada berbagai pihak, baik melalui 

publikasi maupun cara-cara difusi lainnya.  

Dalam pelaksanaannya, kesepuluh tahapan tersebut, menurut 

Sukmadinata (2005) dapat disederhanakan sesuai dengan kemampuan peneliti.  

Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti membatasi penelitian ini pada enam 

tahap kegiatan operasional yaitu: 

1. Melakukan studi pendahuluan, pada tahap ini dilakukan kajian teoritik dan 

kajian empirik. 

2. Merumuskan draf model untuk diujikan di lapangan. 

3. Memvalidasi draf model kepada expert judgment dan praktisi. 

4. Menguji model di lapangan, yang seterusnya akan menghasilkan sebuah 

produk model yang sudah teruji di lapangan.   

5. Melakukan revisi akhir terhadap model. 

6. Melakukan diseminasi dan penyebaran kepada berbagai pihak, baik melalui 

publikasi maupun cara-cara difusi lainnya.  

Tahap-tahap kegiatan operasional tersebut, dijabarkan ke dalam langkah-

langah di bawah ini:  

3.1.1.   Melakukan Studi Pendahuluan. 

Studi pendahuluan diperlukan untuk memperoleh data dan informasi 

awal dari sumber secara teoretik maupun empirik di lapangan tentang sesuatu 

yang menjadi fokus masalah. Fokus masalah ini adalah model pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri (PPBKD) dan tentang teori kemampuan literasi 

warga belajar keaksaraan fungsional, khususnya pasca keaksaraan fungsional 

dasar. Pada tahap ini dilakukan kajian teoretik dan penelitian pendahuluan di 

lapangan.  
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a. Melakukan Kajian Teoretik 

Kegiatan pengkajian teoretik dengan mempelajari buta aksara dan konsep 

pendidikan keaksaraan, pengertian model pembelajaran, pembelajaran partisipatif, 

teori nilai, konsep diri, konsep andragogi, keterkaitan Pendidikan Umum dengan 

konsep diri dan literasi. Di samping itu membaca hasil-hasil penelitian tentang 

pembelajaran partisipatif, konsep diri dan berkaitan dengan masalah 

pengembangan kemampuan literasi warga belajar di keaksaraan fungsional. 

Pengkajian teoretik bertujuan untuk memahami konsep dan hakekat 

pendidikan keaksaraan, konstruksi sosial budaya yang menimpa kaum perempuan, 

teori konsep diri, model pembelajaran partisipatif, kajian tentang konsep diri 

dalam perspektif Pendidikan Umum (PU). Konsep model pembelajaran yang 

perlu diketahui adalah pengertian model, model dalam sosiologi pendidikan, 

model dalam pendidikan nilai, model dalam pembelajaran, pengertian model 

pembelajaran partisipatif, cara membangun partisipasi dalam pembelajaran, teori 

nilai, pengertian konsep diri, jenis-jenis konsep diri, cara membangun konsep diri 

positif, makna Pendidikan Umum (PU), konsep diri dalam konteks PU. Konsep 

literasi yang perlu dikaji yaitu pengertian literasi untuk mendapatkan gambaran 

lebih lanjut prinsip dan teknik pembelajaran yang bagaimanakah yang dapat 

dikembangkan untuk kemampuan literasi dan pengukuran literasi yang seperti apa 

yang dapat diterapkan untuk perempuan warga belajar keaksaraan fungsional.   

Upaya yang dilakukan penulis dalam mengkaji konsep-konsep teoretik di 

atas yaitu dengan cara: a) mendalami konsep-konsep yang dikemukakan oleh para 

ahli untuk mendapatkan pemahaman dari substansi yang diungkapkannya, b) 

memahami pertentangan pendapat tentang suatu konsep sehingga diperoleh 

kejelasan akan kekuatan dan kelemahannya, c) memahami akar historis perspektif 

yang digunakan oleh para ahli dalam menumpahkan idenya, d) menyatupadukan 

pendapat yang satu dengan yang lainnya untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendasar dan lebih menyeluruh, e) mengecek antara satu gagasan yang satu 

dengan gagasan  yang lain, satu paradigma dengan paradigma yang lain yang 

membahas konten yang sama, f) membuat konklusi dari satu pendapat yang satu 

dengan pendapat yang lain dalam rangka menjelaskan satu ide, g) menyajikan 
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orisinalitas gagasan para ahli, h) memposisikan pendapat para ahli sebagai 

referensi yang diacu oleh penulis serta menganalisis pandangan dan pemahaman 

peneliti sendiri tentang suatu ide atau gagasan, i) mendiskusikan dengan teman 

bila mendapatkan gagasan yang kurang atau tidak dimengerti oleh peneliti sendiri, 

j) mengkritisi konsep-konsep teoretik. 

Hasil kajian konsep-konsep teoretik tersebut lalu digunakan untuk 

memahami gejala-gejala yang terjadi di lapangan, membuat landasan berpikir 

(rationale) perlunya menyusun model pembelajaran partisipatif berbasis konsep 

diri untuk mengembangkan kemampuan literasi, menyusun instrumen penelitian, 

baik menyangkut pembuatan definisi operasional variabel penelitian, maupun 

menyangkut penyusunan indikator dari instrumen penelitian. 

Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam pengkajian teoretik 

yaitu: a) mengumpulkan referensi sebagai sumber yang diacu untuk memahami 

konsep-konsep yang bertemali dengan model pembelajaran partisipatif, teori nilai, 

konsep diri, keterkaitan  konsep diri dengan Pendidikan Umum (PU), b) 

mendalami konsep-konsep yang berkaitan dengan pembelajaran partisipatif, teori 

nilai, konsep diri, Pendidikan Umum dan konsep literasi berdasarkan referensi 

yang dukumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku-buku, laporan hasil 

penelitian, internet, jurnal dan surat kabar, c) menyeleksi beberapa pendapat dan 

referensi dan mereduksi referensi yang kurang sesuai, d) membuat draft 

pembahasan tentang konsep-konsep model pembelajaran partisipatif, konsep diri, 

keterkaitan Pendidikan Umum (PU) dengan konsep diri, konsep literasi, e) mulai 

menulis uraian tentang konsep model pembelajaran partisipatif, teori nilai, konsep 

diri, keterkaitan PU dengan konsep diri dan konsep literasi berdasarkan 

pemahaman yang telah dipelajari dari berbagai sumber referensi, f) melakukan 

searching dan pembacaan terhadap penelitian sebelumnya yang sejalan, g) 

merumuskan hipotesis penelitian dan h) mengkonstruksi serta memposisikan 

tulisan pada bab II. 

Dari kajian teoretik yang dilakukan, kemudian tersusun instrumen 

penelitian berupa tes kemampuan literasi warga belajar. Instrumen tes literasi 

tersebut kemudian digunakan untuk mengukur perolehan data lapangan tentang 
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sejauh mana kemampuan dalam hal  membaca, menulis dan berhitung warga 

belajar dapat berkembang antara sebelum maupun sesudah treatment (perlakuan) 

tersebut dilaksanakan di lapangan. Selain itu dibuatlah instrumen untuk mengukur 

konsep diri dan instrumen untuk mengukur sampai sejauh mana warga belajar 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.  

b. Melakukan Pengkajian Empirik di Lapangan 

Kegiatan pengkajian empirik dengan mengumpulkan data di lapangan 

yang bertujuan untuk memperoleh data tentang kemampuan membaca, menulis 

dan berhitung warga belajar yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala 

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kab. Cirebon, dengan Kepala 

PNFI Kabupaten Cirebon, dengan Kepala Seksi PAUD dan Keaksaraan 

Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dengan  pihak penyelenggara 

dan tutor di beberapa PKBM yang ada di Kabupaten Cirebon  dan tes kemampuan 

literasi kepada warga belajar yang telah mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional 

khususnya keaksaraan fungsional dasar. Data yang diperoleh dari beberapa 

sumber tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran kondisi awal di 

lapangan sebagai bahan dan dasar dalam menyusun draf model pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri terutama dalam hal penyusunan rationale, materi, 

sasaran, prinsip, teknik, dan prosedur dari model pembelajaran partisipatif 

tersebut.  

Studi pendahuluan dilakukan oleh penulis di lapangan untuk 

mengidentifikasi gambaran empiris tentang pembelajaran membaca, menulis, dan 

berhitung. Selain itu penulis mengidentifikasi gambaran empiris mengenai konsep 

diri warga belajar perempuan pada keaksaraan fungsional dan kemampuan literasi 

warga belajar. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian ini akan ada model yang 

diujicobakan dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi perempuan warga 

belajar keaksaraan fungsional. Model baru dapat dikembangkan apabila 

kenyataan-kenyataan empiris telah teridentifikasi dengan jelas.  Hal-hal yang 

dapat penulis sajikan dalam bagian ini adalah: 1) pembelajaran membaca, 

menulis, berhitung yang telah dilakukan oleh tutor; dan 2) pemahaman warga 
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belajar tentang nilai-nilai konsep dirinya. Berturut-turut hal tersebut dapat 

disajikan di bawah ini: 

1) Pembelajaran Membaca, Menulis, dan Berhitung yang Dilakukan oleh 

Tutor  

Dengan mendasarkan diri kepada hasil wawancara yang dilakukan 

oleh penulis dengan Bapak Dang, Bapak Anggana, Bapak Uum dan Ibu Rania 

(semuanya bukan nama sebenarnya) didapatkan bahwa pembelajaran 

membaca, menulis dan berhitung yang sudah berjalan terbagi menjadi dua 

macam kegiatan. Yang pertama yaitu pembelajaran  membaca, menulis, dan 

berhitung dasar atau Keaksaraan Fungsional Dasar dan yang kedua 

pembelajaran membaca, menulis dan berhitung lanjutan yang biasa disebut 

Keaksaraan Usaha Mandiri.  

Pada Keaksaraan Fungsional Dasar kegiatan biasanya tidak atau 

belum ditambah dengan keterampilan, sedangkan pada keaksaraan usaha 

mandiri selain pelajaran membaca, menulis dan berhitung, materi ditambah 

dengan pelajaran keterampilan. Pembelajaran dilakukan secara partisipatif 

contohnya melibatkan warga belajar untuk menentukan materi pembelajaran 

dan waktu serta tempat belajarnya pun disesuaikan dengan kebutuhan dan 

ketersediaan dari warga belajar. Evaluasi pembelajaran dilakukan terhadap 

warga belajar untuk mendapatkan sertifikat SUKMA (Surat Keterangan 

Melek Aksara). 

Kendala yang sering ditemui pada saat pembelajaran adalah, adanya 

beberapa warga usia lanjut yang tidak lancar membaca, menulis dan 

berhitung, oleh karena itu warga belajar seperti ini amat memerlukan 

kacamata baca. Sayangnya fasilitas ini tidak dapat sesegera mungkin mereka 

miliki, karena ketiadaan biaya, dan minimnya dana yang diperoleh dari 

pemerintah.  

Kendala lain yang ditemui yaitu pada warga belajar yang secara 

khusus menjadi pebelajar pada keaksaraan usaha mandiri atau keaksaraan 

kecakapan hidup. Mereka sebenarnya sudah dibekali dengan keterampilan 

misalnya teori dan praktek membuat kue, membuat mute (hiasan di kerudung) 
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dan lain-lain, namun karena terbentur masalah permodalan, maka 

keterampilan berusaha ini menjadi mandeg. 

Setelah warga belajar memiliki sertifikat SUKMA diharapkan dapat 

melanjutkan keberaksaraan mereka dengan cara mengunjungi taman bacaan 

masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya atau menulis di “Koran Ibu”. 

Namun demikian kegiatan inipun tidak dapat dilaksanakan, berhubung tidak 

setiap PKBM dilengkapi dengan taman bacaan masyarakat, apalagi jika 

lokasi taman bacaan masyarakat itu jauh dari rumah warga. Selain itu  

motivasi belajar warga belajar keaksaraan yang rendah, meskipun di dekat 

rumahnya ada taman bacaan masyarakat.  

Menurut Bapak Anggana dan Ibu Rania (bukan nama sebenarnya), 

rendahnya motivasi belajar tidak saja menimpa perempuan, juga menimpa 

warga laki-laki, dan ini berimplikasi pada pola pikir terhadap pendidikan 

anak-anaknya. Jika mereka mendapati kenyataan adanya anak-anak yang 

sedang bersekolah di jenjang sekolah dasar, kemudian mengalami mogok 

belajar,  membolos atau malas belajar, orang tua tidak terlampau 

menghiraukannya. Penyebab mogok belajar, membolos dan malas belajar 

pada anak-anak mereka bervariasi, ada yang karena terlampau sering dimintai 

bantuan oleh orang tuanya untuk berdagang atau membantu di sawah, yang 

dapat mengakibatkan mengantuk saat belajar, atau tidak sempat mengerjakan 

tugas dari sekolah (pekerjaan rumah/pr), atau kelelahan. Rendahnya motivasi 

ini menyebabkan rendahnya konsep diri perempuan warga belajar yang 

bersangkutan. Demikian juga dengan adanya pandangan bahwa perempuan 

tidak perlu pintar dapat mengakibatkan penilaian perempuan itu sendiri 

terhadap dirinya sebagai tidak berharga.   

2) Pemahaman Warga Belajar tentang Nilai-nilai Konsep Dirinya. 

Pada umumnya perempuan warga belajar memiliki alasan yang 

seragam tentang keikutsertaan mereka mengikuti pembelajaran di PKBM 

Logika, yaitu karena ikut-ikutan program pemerintah atau “merasa disuruh” 

oleh penyelenggara PKBM. Sedikit sekali yang memiliki motivasi internal 

karena benar-benar ingin mampu membaca, menulis dan berhitung, apalagi 
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jika harus pergi ke taman bacaan masyarakat atau menulis di “Koran Ibu”. 

Sebagian besar perempuan warga belajar merasa bahwa belajar kembali di 

usia yang sudah tidak muda lagi adalah suatu hal yang tidak perlu, hanya 

menghabiskan waktu saja. Seorang ibu yang bernama Bu Sopana, Bu Hapsah 

dan Bu Nawa (bukan nama sebenarnya) mengutarakan bahwa bekerja sebagai 

buruh tani dengan  bayaran sejumlah uang tertentu, jauh lebih bermanfaat 

atau menguntungkan daripada belajar.  

Sementara itu hasil wawancara dengan Ibu Nita, Ibu May dan Ibu Sefi  

(bukan nama sebenarnya) menunjukkan adanya kendala waktu untuk 

mengikuti pembelajaran di PKBM berhubung masih memiliki anak kecil 

(balita), sehingga waktunya banyak tercurah untuk mengurus balita dan 

menganggap tidak terlalu penting belajar membaca, menulis dan berhitung 

tersebut.  

Dari wawancara dengan beberapa tutor yang penulis temui, pada 

dasarnya jarang sekali para tutor menjadikan nilai-nilai positif  konsep diri 

perempuan warga belajar menjadi bagian yang ditekankan pada proses 

pembelajaran. Misalnya, yang berkaitan dengan bagaimana warga belajar 

didorong atau dimotivasi untuk meningkatkan kemampuan membaca, 

menulis dan berhitung (calistung)-nya dengan berkunjung ke taman bacaan 

masyarakat, menghargai potensi yang dimiliki, serta bahwa manusia laki-laki 

dan perempuan itu memiliki kesetaraan (equal) dalam hal pendidikan dan 

berhak memiliki self esteem (harga diri) yang tinggi. Yang dipentingkan 

adalah program pemberantasan buta aksara di wilayahnya segera dapat 

dituntaskan agar warga belajar memiliki selembar sertifikat sebagai bukti 

melek aksara. Akibatnya nilai-nilai positif konsep diri perempuan tersebut 

kurang dipedulikan.    

3.1.2.   Merumuskan Draf Model. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di lapangan dan studi pustaka pada 

tahap pendahuluan, maka penulis mulai mengkonstruksi suatu model konseptual 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri. Draf ini tentu saja masih bersifat 

sementara (tentative) dan belum final, karena belum divalidasi dan belum teruji di 
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lapangan. Draf model pembelajaran partisipatif disusun terdiri atas rationale, 

tujuan, sasaran, prinsip, teknik, materi dan evaluasi.  

Penyusunan model konseptual ini dilakukan dengan cara a) Melakukan 

komparasi (perbandingan) antara teori pembelajaran yang relevan dengan model 

pembelajaran di lapangan, b) Menyusun kerangka rancangan model konseptual 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri (PPBKD), dan c) Menyusun 

instrumen dalam rangka penelitian dan pengembangan. 

3.1.3. Memvalidasi Model Konseptual. 

Pada tahap ini penulis memvalidasi model tentang pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri. Hal ini dilakukan untuk menilai kelayakan draf 

instrumen dan draf model pembelajaran yang sudah disusun. Untuk memvalidasi 

draf yang disusun ditempuh melalui dua langkah. Langkah pertama divalidasi 

kelayakannya berdasarkan penilaian para ahli yang kompeten sebagai expert 

judgment. Langkah yang kedua divalidasi keterbacaannya oleh para praktisi, yakni 

penyelenggara dan tutor di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang 

akan terlibat dalam uji lapangan. 

Validasi model konseptual ini bertujuan untuk memperoleh model 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri yang handal dan kredibel yang 

dilakukan dengan acuan yang diajukan oleh Danin (1998: 95) yaitu: 1) diskusi 

dengan para ahli, 2) observasi terhadap sistem, 3) menelaah teori yang relevan, 4) 

menelaah hasil simulasi model yang relevan dan 5) menggunakan pengamatan 

dan intuisi. 

Aspek-aspek yang divalidasi adalah 1) model konseptual pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri, 2) instrumen pembelajaran partisipatif, 3) 

instrumen untuk mengembangkan kemampuan literasi dan 4) instrumen  untuk 

konsep diri. 

Teknik validasi dalam model konseptual ini dilakukan dengan teknik: 1) 

Diskusi intensif dengan para ahli dan praktisi terhadap model konseptual 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri yang telah disusun oleh peneliti,2) 

Observasi terhadap kondisi objektif lingkungan masyarakat Desa Cempaka 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang menjadi subjek yang diteliti 
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berdomisili, 3) Mengkaji teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, 

dan 4) Menggunakan pengalaman peneliti sendiri. 

Informan yang dilibatkan dalam validasi model konseptual sebagai tim 

ahli  dari perguruan tinggi adalah Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, MSi (Guru Besar 

dalam Disiplin Ilmu Psikologi, Doktor dari Bimbingan Konseling UPI Bandung) 

dan  Dr. Emah Khuzaemah, MPd, Doktor dalam bidang ilmu Pendidikan Bahasa 

Indonesia, juga jebolan UPI Bandung, serta dari kalangan praktisi (Kepala PNFI 

Disdik Kab. Cirebon, Kepala Seksi PAUD dan Keaksaaan Fungsional, Kepala 

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kab. Cirebon, pihak 

penyelenggara dan tutor sebagai praktisi yang akan melaksanakan model 

pembelajaran ini). 

Terhadap hasil validasi yang didapat, selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif sehingga diperoleh kesimpulan untuk perbaikan model konseptual yang 

akan diujicobakan kepada subjek sesungguhnya yaitu kaum perempuan warga 

belajar Keaksaraan Fungsional yang ada PKBM Logika Desa Cempaka 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. 

Hasil validasi terhadap ahli dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Berdasarkan diskusi intensif penulis dengan para ahli yang menilai yaitu Prof. Dr. 

Hj. Eti Nurhayati, MSi terhadap model, beliau menyarankan kata “berbasis” 

diubah menjadi kata “berorientasi”, dan gambar model disempurnakan dengan 

menambahkan anak panah. Pada bagian “rasional” redaksi “pelestarian” diganti 

menjadi “pengembangan”. Pada pelaksanaan atau prakteknya di lapangan, beliau 

menyarankan untuk memperhatikan waktu berapa hari dan berapa menit waktu 

yang diperlukan model ini untuk dapat dilaksanakan. 

Melalui diskusi lebih lanjut dengan pembimbing, maka pembimbing 

menyarankan supaya kata “berbasis” tetap digunakan, sedangkan pada gambar 

model, anak panah yang semula mengarah ke kata-kata konsep diri (ke dalam), 

supaya arahnya dibalik menuju ke kata-kata “meningkatkan kemampuan literasi” 

(keluar), yang mengandung makna bahwa tujuan akhir atau “ultimate goal”-nya 

atau “outcome”- dari kegiatan pembelajaran partsipatif berbasis konsep diri 
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adalah menuju terciptanya kemampuan literasi yang meningkat. Untuk lebih 

jelasnya gambar model dapat dilihat pada bab III halaman 205.   

Untuk instrumen angket konsep diri, validator pertama menganjurkan 

agar penulis menambahkan jumlah item angket yang semula berjumlah 20 item 

angket menjadi lebih banyak lagi, karena jumlah itu terlampau sedikit dan untuk 

menjaga kemungkinan ada item-item yang tidak valid (invalid) ketika diadakan 

uji coba instrumen yang akan menggugurkan item tersebut untuk dapat dijadikan  

instrumen penelitian. Sedangkan alternatif jawaban “ya” dan “tidak” menurutnya 

dapat dipakai untuk mengukur variabel konsep diri, dengan anggapan alternatif 

jawaban “ya” mengindikasikan konsep diri positif, dan alternatif jawaban “tidak” 

mengindikasikan konsep diri negatif, selama statement (pernyataan) itemnya 

seluruhnya berarah positif (favorable item). 

Penulis kembali melakukan proses pembimbingan dengan promotor dan 

co-promotor untuk mendiskusikan hasil validasi angket konsep diri dengan 

validator. Hasil diskusi penulis dengan pembimbing, baik promotor maupun co-

promotor setuju untuk menambahkan jumlah item angket dari 20 menjadi 30 item. 

Penulis kemudian menyusun kembali item-item angket tersebut dengan terlebih 

dahulu menambahkan pokok pernyataan pada setiap indikator. Kisi-kisi dan item-

item angket tersebut penulis konsultasikan kepada pembimbing sebelum 

diujicobakan kepada subjek uji coba.  

Validasi yang dilakukan terhadap item-item angket konsep diri ini 

mengacu kepada validitas internal dan validitas eksternal. Untuk validitas internal, 

penulis mengacu kepada construct validity berdasarkan teori yang relevan dan 

melakukan validasi kepada ahli (expert judgment).    

Hasil validasi internal menunjukkan bahwa ada beberapa item yang perlu 

direvisi. Item nomor 3 dan 16 menunjukkan double negative, seharusnya 

pernyataan pada item 3 dan 16 dibuat positif saja. Item nomor 6, 11, 14, 19, 20, 

21, 26 dan 28 terlampau panjang dan tidak jelas, nomor-nomor item tersebut perlu 

disederhanakan dan item-item yang dimulai dari kata-kata “saya pikir”, “saya 

berpendapat” dan sejenisnya yang tidak perlu, menurut pembimbing dan validator 

sebaiknya dibuang saja. Hasil validasi dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.1. 

Hasil Validasi Angket 

 

Item Sebelum divalidasi Setelah divalidasi 

 

3. 

 

Kekurangan fisik atau badan saya, 

bukan masalah untuk tetap 

belajar. (Double negative) 

 

Kondisi fisik saya menunjang saya 

untuk dapat berkonsentrasi dalam 

belajar membaca, menulis dan 

berhitung. 

 

6. 

 

Jika saya menghadapi masalah 

dalam belajar membaca, menulis 

dan berhitung, saya dapat 

mengatasinya dengan tenang dan 

tidak panik. (Terlampau panjang 

dan tidak jelas) 

 

 

Saya dengan tenang dapat mengatasi 

masalah dalam belajar membaca, 

menulis dan berhitung 

8. 

 

Saya pikir, kalau orang lain bisa 

membaca, menulis dan berhitung, 

saya juga pasti bisa jika mau 

berusaha. (kata “saya pikir” 

dibuang saja)   

 

 

Kalau orang lain bisa membaca, 

menulis dan berhitung, saya juga 

pasti bisa jika mau berusaha 

9. 

 

Saya berpendapat bahwa laki-laki 

dan perempuan itu mempunyai 

hak yang sama dalam pendidikan, 

khususnya dalam hal melek 

aksara. (kata “saya berpendapat 

bahwa” dibuang saja)  

 

 

Laki-laki dan perempuan itu 

mempunyai hak yang sama dalam 

pendidikan, khususnya dalam hal 

melek aksara 

10 

 

Saya berpendapat bahwa laki-laki 

dan perempuan itu sama-sama 

wajib menuntut ilmu. (kata “saya 

berpendapat bahwa” dibuang saja)  

 

 

Laki-laki dan perempuan itu sama-

sama wajib menuntut ilmu 

11. 

 

Saya adalah orang yang berharga 

di keluarga saya, oleh karena itu 

saya harus bisa menulis, membaca 

dan berhitung. (Terlampau 

panjang dan tidak jelas) 

 

Saya harus bisa membaca, menulis 

dan berhitung jika ingin dihargai 

dalam keluarga 
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13. 

 

Saya adalah orang yang 

bersemangat dalam belajar 

membaca, menulis dan berhitung. 

(kata “saya adalah orang yang” 

dibuang saja) 

 

 

Saya bersemangat dalam belajar 

membaca, menulis dan berhitung. 

14. 

 

Jika saya diberi kesempatan untuk 

dapat membaca, menulis dan 

berhitung, maka saya akan 

memanfaatkannya dengan sebaik-

baiknya. (Terlampau panjang dan 

tidak jelas) 

 

 

Saya akan memanfaatkan waktu 

sebaik-baiknya untuk dapat 

membaca, menulis dan berhitung. 

16. 

 

Saya tidak malu untuk belajar 

membaca, menulis dan berhitung, 

meskipun usia saya tidak muda 

lagi. (Double negative) 

 

 

Saya berani untuk belajar membaca, 

menulis dan berhitung, meskipun 

saya sudah tua. 

19. 

 

Jika saya menemui orang lain 

yang tidak bersemangat dalam 

membaca, menulis dan berhitung, 

maka saya harus memotivasi dia 

agar jangan berputus asa untuk 

terus belajar. (Terlampau panjang 

dan tidak jelas) 

 

 

Saya akan memotivasi orang lain 

untuk bersemangat dan tidak 

berputus asa dalam belajar membaca, 

menulis dan berhitung. 

20. 

 

Saya merasa bangga jika saya 

dapat membaca, menulis dan 

berhitung, sebaliknya saya malu 

jika saya tidak dapat membaca, 

menulis dan berhitung. 

(Terlampau panjang dan tidak 

jelas) 

 

 

Saya merasa bangga jika saya dapat 

membaca, menulis dan berhitung 

21. 

Agar saya berhasil dalam 

mengatasi buta aksara saya, maka 

saya harus memiliki motivasi 

yang kuat dari dalam diri saya. 

(Terlampau panjang dan tidak 

jelas) 

 

Saya harus memiliki motivasi yang 

kat dalam diri saya untuk dapat 

membaca, menulis dan berhitung. 
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24. 

 

Saya senang dengan kisah sukses 

orang lain mendidik anak, oleh 

karena itu saya harus dapat 

membaca, menulis dan berhitung. 

(kata-kata “oleh karena itu saya 

harus”, dibuang saja)  

 

 

Saya senang dengan kisah sukses 

orang lain mendidik anak, karena 

dapat membaca, menulis dan 

berhitung. 

26. 

 

Jika saya memperoleh kegagalan 

dalam usaha membaca, menulis 

dan berhitung, saya harus bangkit 

lagi sampai saya berhasil. 

(Terlampau panjang dan tidak 

jelas) 

 

 

Saya tidak boleh merasa gagal dalam 

belajar membaca, menulis dan 

berhitung. 

28 

 

Pujian yang diberikan kepada 

saya jangan membuat saya 

berhenti belajar membaca, 

menulis dan berhitung. 

(Terlampau panjang dan tidak 

jelas)  

 

 

Pujian harus saya jadikan pemacu 

semangat untuk terus belajar 

membaca, menulis dan berhitung 

   

Penulis juga melakukan validasi kepada validator (ahli yang menilai) 

yang kedua, Dr. Emah Khuzaemah, M.Pd untuk mengoreksi kisi-kisi, instrumen 

tes literasi, pedoman penskoran yang diacu, dan bahan bacaan literasi yang 

dirancang oleh penulis. Hasil validasi terhadap insrumen yang berupa tes literasi 

dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:  

Pertama, validator kedua mengoreksi definisi yang penulis susun dalam 

kisi-kisi tes literasi. Semula definisi membaca, menulis dan berhitung yang 

terdapat dalam kisi-kisi yang dibuat penulis adalah  definisi membaca, menulis 

dan berhitung yang terlampau rendah, yang berlaku bagi anak yang akan belajar 

membaca, menulis dan berhitung permulaan, sehingga masukan dari validator 

yang kedua mengharuskan penulis mengganti definisi konseptual membaca, 

menulis dan berhitung yang lebih sesuai untuk keperluan penelitian.   

Kedua, validator yang kedua mengoreksi pedoman penilaian literasi yang 

sudah disusun oleh penulis. Dengan mengacu kepada pedoman hasil pembelajaran 
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pendidikan keaksaraan yang dibuat oleh Direktrur Pendidikan Masyarakat 

Direktorat Jenderal Pendidikan Formal dan Informal  Kementerian Pendidikan 

Nasional (2010, hlm. 9), penulis menyusun pedoman penilaian tes literasi ini dan 

mengadakan modifikasi terhadap kriteria penskoran, berhubung kriteria yang 

disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Formal dan Informal Kementerian 

Pendidikan Nasional belum memberikan gambaran yang terukur. Hasil koreksi 

dari validator kedua menyarankan kepada penulis untuk menghilangkan unsur 

mendengarkan dan berbicara dan lebih memfokuskan penskoran kepada 

membaca, menulis dan berhitung saja. 

Ketiga, validator kedua mengoreksi kriteria penskoran yang diacu oleh 

penulis berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat  

Direktorat Jenderal Pendidikan Formal dan Informal Kementerian Pendidikan 

Nasional (2010, hlm. 11-13)  yang mengkategorisasikan kemampuan membaca, 

menulis dan berhitung atas tiga kategori yaitu  “belum tercapai” (50-59), kategori 

“tercapai” (60-89) dan kategori “melampaui (90-100).  Pengkategorisasian 

tersebut dinilai belum mencerminkan perilaku yang terukur. Maka berdasarkan 

masukan dari validator kedua, penulis kemudian mengoreksi penskoran dengan 

membuat empat kategori skor yaitu “belum tercapai” (50-59), “tercapai” (60-75), 

“memadai” (76-89) dan “melampaui” (90-100). Sedangkan untuk mencerminkan 

perilaku yang terukur, dibuatlah kriteria yang jelas dengan mengacu kepada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di bawah ini sekedar  contoh dapat 

diperlihatkan bagaimana perubahan yang terjadi dari sebelum divalidasi dan 

setelah divalidadi oleh validator pada tabel berikut: 

Sebelum divalidasi penskoran untuk kompetensi membaca adalah: 

Menurut 

pedoman 

Direktorat 

Pendidikan 

Masyarakat 

Direktorat 

Jenderal 

Pendidikan 

Nonformal dan 

Informal 2010  

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Kriteria Skor 

Membaca lancar 

kalimat sederhana 

dengan lafal dan 

intonasi yang tepat  

Membaca nyaring 

vocal dan konsonan 

dengan lafal yang 

tepat   

Belum Tercapai 50-59 

Tercapai 60-89 

Melampaui 90-100 

  

 



164 
 

 
 

Dari tabel didapati kriteria belum tercapai, tercapai dan melampaui 

belum jelas indikatornya, maka setelah penulis memvalidasi penskoran kepada 

validator, penskoran mengalami perubahan. Tabel bawah ini adalah hasil  

perubahan yang disarankan oleh validator kedua:  

MEMBACA 

Standar Kompetensi 1: 

Membaca lancar kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat 

Kompetensi Dasar a: Membaca nyaring vokal dan konsonan dengan lafal yang tepat 

Kriteria dan skor 

Belum Tercapai 

(BT) 

Tercapai   

(T) 

Memadai 

(Mm) 

Melampaui 

(Ml) 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak mampu 

membaca vokal dan 

konsonan dengan  

nyaring dan tidak 

mampu 

melafalkannya 

secara tepat 

 

Agak mampu 

membaca vokal dan 

konsonan dengan 

nyaring dan agak 

mampu 

melafalkannya secara 

tepat 

Mampu membaca 

vokal dan konsonan 

dengan  nyaring dan 

mampu 

melafalkannya secara 

tepat  

Sangat mampu 

membaca vokal dan 

konsonan dengan 

nyaring dan sangat 

mampu  

melafalkannya secara 

tepat  

 

Keempat, bahan bacaan literasi yang jumlah halamannya melebihi 200 

kata seperti berjumlah 300 kata atau 500 kata atau 900 kata  atau lebih, disarankan 

dikurangi, atau paling tidak dipecah menjadi beberapa bagian tulisan.    

Penulis juga melakukan validasi kepada praktisi yaitu kepada 

penyelenggara dan tutor keaksaraan fungsional. Berdasarkan diskusi yang 

dilakukan oleh penulis dengan Bapak Uum (penyelenggara) dan Ibu Ani (tutor) 

dapat dideskripsikan bahwa model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri 

yang dirancang oleh penulis pada dasarnya dapat dilaksanakan. Namun dalam 

prakteknya warga belajar harus “dipancing” oleh tutor atau fasilitator agar dapat 

berpartisipasi seutuhnya dalam proses pembelajaran. Jadi tutor atau fasilitator  

tidak membiarkan begitu saja warga belajar untuk secara bebas mengorganisir 

kegiatan pembelajarannya, namun tetap harus dipandu berhubung pola pikir 

masyarakat perdesaan yang masih bersifat sederhana yang aspirasinya belum 

terbiasa mengeluarkan ide atau gagasan dengan tingkat kemandirian yang tinggi.   
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Menurut Bapak Uum yang  diwawancara oleh penulis pada hari  Minggu, 

14 September 2014 pkl 10.00 s.d. 12.30,  model yang dibuat penulis adalah baru 

dan belum pernah dilaksanakan dalam proses pembelajaran keaksaraan fungsional 

selama ini. Nilai-nilai positif konsep diri yang dirancang oleh penulis memang 

bagus untuk dicobakan pada proses pembelajaran keaksaraan fungsional. Tutor 

selama ini  hanya mengandalkan modul keaksaraan fungsional, sehingga apa yang 

tertera di dalam modul itulah yang dilaksanakan tanpa berpikir apakah konsep diri 

warga belajar harus dibentuk atau disosialisasikan. Bapak Uum menambahkan 

bahwa pada saat pembelajaran keaksaraan fungsional berlangsung, memang 

pernah terlontar satu ungkapan dari beberapa warga belajar: “koq, isi materinya 

begini-begini saja ya”, sehingga adanya model baru dalam penyelenggaraan 

proses pembelajaran keaksaraan fungsional yang dirancang oleh penulis, 

menurutnya diharapkan dapat menjadi “angin segar” yang bisa memperbaharui 

output pebelajar dalam meningkatkan kemampuan literasinya (membaca, menulis 

dan berhitung).   

Sementara itu menurut Ibu Ani yang diwawancarai penulis pada hari 

Rabu, tanggal 12 November 2014 kira-kira pukul 15.00 WIB di rumahnya, 

menjelaskan bahwa ada beberapa kata-kata sulit dimengerti oleh responden seperti 

kata-kata yang merupakan kata serapan dari bahasa asing  yang harus diubah oleh 

penulis, contoh pada lembar deskripsi diri, kata “deskripsi” sebaiknya diganti 

dengan kata “gambaran”. Selain itu kalimat “Apa kekuatan atau kelebihan yang 

Ibu miliki dalam belajar membaca, menulis dan berhitung?” Sebaiknya diganti 

dengan kalimat “Kemampuan apa yang dimiliki Ibu dalam belajar membaca, 

menulis dan berhitung?” Redaksi “Apa kelemahan atau kekurangan yang Ibu 

miliki dalam belajar membaca, menulis dan berhitung?” Sebaiknya diubah 

menjadi “Kesulitan apa yang dimiliki ibu dalam belajar, membaca, menulis dan 

berhitung?” Redaksi “Apa usaha yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kekuatan 

atau kelebihan dalam hal membaca, menulis dan berhitung di atas?” Sebaiknya 

diganti dengan “Usaha apa yang ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung di atas?” Redaksi “Apa usaha yang Ibu lakukan 

untuk mengurangi kelemahan atau kekurangan dalam hal membaca, menulis dan 



166 
 

 
 

berhitung di atas? Diganti dengan “Usaha apa yang ibu lakukan untuk mengatasi 

kesulitan belajar membaca, menulis dan berhitung?” Terakhir kalimat “Apakah 

Ibu merasa bahagia atau belum bahagia dengan kepribadian yang dimiliki 

sekarang?” Diganti dengan “Apakah Ibu merasa senang atau belum senang 

dengan keadaan Ibu sekarang?”   

 

3.1.4. Menguji Model di Lapangan. 

Ujicoba model ini merupakan uji lapangan secara sesungguhnya (field 

testing). Tahap ini dilakukan untuk menguji keefektifan Model PPBKD untuk 

mengembangkan kemampuan literasi di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan teknik 

random sampling diperoleh sampel penelitian yaitu PKBM Logika Desa Cempaka 

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. 

Desain penelitian yang digunakan dalam ujicoba model ini adalah desain 

kuasi eksperimen The Matching-Only Pretest-Posttest Control Group Design. 

Desain tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 

Pretest  Perlakuan 

 

 

 

Gambar 3.1. Desain Uji Coba Model 

Keterangan: 

a. O: Pretest yaitu tes pertama yang dilakukan untuk mengetahui kondisi 

awal warga belajar. Tes yang diberikan adalah tes kemampuan membaca, 

menulis dan berhitung dan angket konsep diri 

b. O: Posttest, yaitu tes akhir yang diselenggarakan setelah proses perlakuan 

(treatment) dilakukan. Tes ini ditujukan untuk memperoleh skor 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung, yang kemudian diadakan 

perbandingan dengan skor pretest. Dari hasil pembandingan prestest dan 

posttest akan diketahui signifikansi model yang tengah dikembangkan. 

Untuk ini kemudian diperlukan uji statistik. 

O           X    O 

O      O 

Posttest 

Kelompok Eksperimen 

Kelompok Kontrol 
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c. X: yaitu perlakuan berupa penerapan model pembelajaran partisipatif 

berbasis konsep diri yang diberikan kepada kelompok eksperimen.    

Setelah menempuh uji model di lapangan, dengan model yang sudah 

divalidasi pada tahap ketiga sebelumnya, maka tersusunlah model akhir, namun 

perlu ditinjau kembali kemungkinan perlu adanya revisi. Setelah tidak ada lagi 

yang perlu direvisi, perlu dibuat laporan final yang memuat model pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri, dan merekomendasikan untuk diaplikasikan pada 

lokasi lain yang memiliki latar belakang masalah yang sama dengan yang dialami 

oleh Kabupaten Cirebon. 

 

3.2. Pengembangan Model Hipotetik 

Produk awal penelitian dan pengembangan ini adalah model 

pembelajaran partisipatif  berbasis konsep diri untuk meningkatkan kemampuan 

literasi yang merupakan studi penelitian pemberdayaan perempuan setelah 

mengikuti program keaksaraan fungsional. Penelitian difokuskan di PKBM 

Logika Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.  

Model hipotetik ini dirancang terdiri atas enam komponen utama yaitu 

rasional, tujuan, ruang lingkup model, tahapan model, produk model yang 

dikembangkan dan kriteria keberhasilannya. Berturut-turut keenam komponen itu 

dapat dijabarkan di bawah ini: 

3.2.1.     Rasional 

Gerakan global Pendidikan Untuk Semua atau Education for All yang 

dipimpin oleh UNESCO memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar bagi 

semua anak-anak, remaja dan dewasa. Target yang ingin dicapai pada tahun 2015 

adalah universalisme pendidikan dasar dan  secara besar-besaran mengurangi 

angka buta aksara. Pendidikan untuk semua menjadi sebuah keniscayaan karena 

memperoleh pendidikan merupakan hak asasi manusia, tidak terkecuali kaum 

perempuan. Hal ini dapat dipahami dari enam tujuan penting yang dihasilkan 

dalam pertemuan masyarakat internasional di Dakkar, dua tujuan di antaranya 

menjadi tonggak yang amat menentukan keberpihakan masyarakat internasional 

kepada perempuan agar memperoleh harkat dan martabat yang sejajar dengan 



168 
 

 
 

kaum laki-laki (equal), yaitu 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 sebagai 

tujuan keempat, dan 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, sebagai tujuan 

kelima. 

Usaha ini kemudian dilanjutkan dengan sebuah deklarasi yang 

menetapkan delapan tujuan  yang dikenal dengan The Millennium Development 

Goals (MDGs) mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, dengan 

menitikberatkan kepada tujuan nomor 3 tentang mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan. Setelah tahun 2015 berakhir, usaha para pemimpin 

dunia masih berlanjut dengan dicanangkannya program SDGs (The Sustainable 

Development Goals) dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2030, dengan 

menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kesetaraan gender 

menjadi tujuan kelima.  

Dalam rangka mencapai tujuan yang terangkum dalam Pendidikan Untuk 

Semua (Education For All), Tujuan Pembangunan Milenium (The Millennium 

Development Goals) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The Sustainable 

Development Goals), seluruh negara yang terhimpun dalam PBB, harus 

mengimplemetansikannya dengan sungguh-sungguh. Pemerintah Indonesia 

kemudian berupaya untuk mengatasi masalah buta aksara perempuan ini dengan 

menyelenggarakan Program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan 

Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaran Komunitas Khusus, dan 

Keaksaraan Bencana, (Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal 

Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:v). 

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 
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wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 

1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. 

Untuk 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 menyuksekan gerakan nasional 

wajib belajar 9 tahun dan gerakan nasional percepatan pemberantasan buta aksara. 

Ditinjau dari komposisi berdasarkan usia, buta aksara banyak menimpa 

usia dewasa, dan jika ditinjau dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, buta 

aksara banyak menimpa kaum perempuan, dengan demikian masalah  buta aksara 

menjadi fenomena yang lebih banyak  menimpa kepada jenis kelamin perempuan 

dewasa.  

Manusia dewasa, baik laki-laki maupun perempuan memiliki 

karakteristik sebagai berikut: Pertama,  konsep dirinya bergerak dari seseorang 

yang tergantung pada orang lain ke arah pribadi yang mandiri; Kedua, 

pengalaman orang dewasa sudah terakumulasi demikian kaya, sehingga menjadi 

sumber belajar yang berkembang; Ketiga, kesiapan belajar orang dewasa 

diorientasikan kepada tugas perkembangan peran sosial yang dibawanya; dan 

keempat, orientasi belajar orang dewasa berubah dari suatu pengetahuan yang 

tertunda penerapannya menjadi penerapan pengetahuan yang segera, beralih dari 

orientasi yang terpusat ke mata pelajaran ke orientasi yang terpusat kepada 

masalah (Knowles, 1980, hlm 31).  

Melihat karakteristik di atas, maka program pemberantasan buta aksara 

yang diterapkan pada kaum perempuan dewasa memerlukan satu pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakterisitik orang dewasa yaitu dengan 

pendekatan pembelajaran andragogi. Andragogi diartikan sebagai ”the art and 

sciences of helping adults learns” (Knowles, 1970; Cross, 1981; Abdulhak, 

1995). Kata ”helping” mengandung arti bahwa andragogi menempatkan peran 

warga belajar lebih dominan dalam pembelajaran, yang meletakkan perhatian 
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dasar terhadap individu secara utuh. Belajar dipandang sebagai proses yang 

melibatkan diri dalam interaksi antara diri sendiri dengan lingkungan (Mulyana, 

2008, hlm. 166). Meski andragogi menjadi pendekatan pembelajaran yang dipilih, 

namun dalam prakteknya dapat saja digunakan pendekatan pedagogi (ilmu dan 

seni membimbing anak-anak) secara fleksibel, atau bergerak secara kontinum dari 

pendekatan pedagogi ke andragogi, atau sebaliknya dari andragogi menuju 

pedagogi (Sudjana, 1993, hlm. 6).   

Pendekatan andragogi mengharuskan warga belajar berpartisipasi aktif 

untuk merencanakan, melaksanakan dan menilai kegiatan pembelajaran. Warga 

belajar perempuan harus merasa memiliki, mengambil bagian dan berbagi dalam 

proses pembelajaran itu, berbuat secara kreatif, bebas, terbuka dan bertanggung 

jawab dalam mempelajari hal-hal bermakna. Untuk keikutsertaannya itu dalam 

proses pembelajaran, warga belajar perempuan harus memiliki konsep diri positif 

yang dibentuk oleh dirinya dan disosialisasikan oleh orang-orang yang ada di 

lingkungannya. Orang-orang yang menjadi significant others (orang lain yang 

berarti), seperti anggota keluarga, tetangga, fasilitator dan atau tutor pembelajaran 

harus memberikan dorongan kepada warga belajar perempuan untuk memiliki: a) 

keyakinan akan kemampuannya mengatasi masalah; b) merasa setara dengan 

orang lain; c) tidak malu untuk terus belajar;  d) terdorong untuk maju; dan e) 

mampu memperbaiki diri.      

Persoalan buta aksara, bukan saja diupayakan untuk diatasi lewat tahap 

pemberantasan, namun demikian harus pula diiringi dengan pembinaan dan 

pelestarian, karena jika terbatas hanya berada pada tahap pemberantasan yang 

cenderung bersifat proyek dari pemerintah dan bersifat jangka pendek saja, tanpa 

diiringi dengan tahap pembinaan dan tahap pelestarian, maka warga belajar akan 

kembali buta aksara. Oleh karena itu, warga belajar pasca  keaksaraan fungsional 

perlu mendapatkan pembelajaran lebih lanjut agar keberaksaraan mereka 

fungsional dan lestari atau dapat berkelanjutan (sustainable). 

Dalam perspektif Pendidikan Umum, yang memiliki tujuan untuk 

menyiapkan laki-laki dan perempuan agar dapat memuaskan kehidupan 

pribadinya, keluarga yang berbahagia dan relasi sosialnya serta menjadi warga 
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negara yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dengan 

memperkenalkan pada warisan budaya yang umum, membantu mengintegrasikan 

masalah-masalah yang berkaitan serta mengembangkan ketrampilan, kemampuan, 

sikap nilai-nilai yang dapat dipergunakan secara lebih efektif untuk mengatasi 

persoalan pribadi dan persoalan-persoalan sosial yang terdapat dalam 

kehidupannya, maka dipandang perlu mengembangkan suatu model pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri untuk meningkatkan kemampuan literasi, yang 

dikembangkan berdasarkan hasil penelitian.   

Dalam pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri untuk 

meningkatkan kemampuan literasi ini, hal-hal yang harus diupayakan antara lain: 

1) Bagaimana keterlibatan peran aktif warga belajar perempuan dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajarannya? 2) Bagaimana 

konsep diri positif  warga belajar dapat ditumbuhkan oleh dirinya dan orang lain 

yaitu oleh fasilitator atau tutor belajar?   dan 3) Bagaimana materi, strategi dan 

media pembelajaran dapat dikemas sehingga dapat membangkitkan konsep diri 

yang positif pada perempuan warga belajar dan dapat mendukung literasi peserta 

didik keaksaraan bagi perempuan? 

Dalam pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri untuk 

mengembangkan kemampuan literasi, konsep dasar yang harus dibangun adalah: 

1) apa yang dipelajari oleh warga belajar perempuan dewasa, bukanlah apa yang 

dikehendaki oleh fasilitator atau tutor belajar; 2) program pembelajaran dirasakan 

amat berharga bagi warga belajar perempuan dalam memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari terutama yang berhubungan 

dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung agar fungsional bagi 

kehidupannya; dan 3) kehadiran waga belajar dan fasilitator/tutor dalam program 

pembelajaran dapat memberikan nilai manfaat khususnya untuk perempuan warga 

belajar. Melalui model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri ini rasa 

berharga diri perempuan dewasa tumbuh dan konsep dirinya berkembang ke arah 

yang positif. Demikian juga fasilitator dan tutor mendapatkan kepuasan dan 

manfaat kepada  orang lain, sebagaimana konsep ”khairu al-nâs ‟anfa-‟uhum li 
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al-nâs” (sebaik-baiknya manusia, adalah yang dapat memberi manfa‟at kepada 

manusia yang lain). 

 

3.2.2. Tujuan 

Tujuan model ini terbagi atas tujuan utama dan tujuan pendukung. 

Tujuan utama yaitu untuk menawarkan sebuah model pembelajaran pada program 

pemberdayaan perempuan pasca keaksaraan fungsional dasar yakni model 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri untuk meningkatkan kemampuan 

literasi. Konsep diri positif pada perempuan harus digali dan disosialisasikan oleh 

fasilitator dan tutor agar dapat berperan serta dalam  pembelajaran partisipatif 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ini merupakan hal yang 

sangat mendesak untuk dikembangkan mengingat program pemberdayaan 

perempuan pasca keaksaraan fungsional berdasarkan hasil temuan penelitian 

belum menunjukkan adanya orientasi konsep diri dalam penyelenggaraan 

pembelajarannya, meskipun sudah dilaksanakan secara partisipatif dengan 

melibatkan warga belajar secara aktif dalam penyelenggaraan program 

pembelajaran keaksaraan fungsional.   

Sementara itu tujuan pendukung dari model pembelajaran partisipatif 

berbasis konsep diri ini yaitu untuk: 

a. Menyajikan konsep pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri dalam 

konsep Pendidikan Umum/Nilai khususnya pada konsentrasi Sosiologi 

Pendidikan, kepada para penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM), fasilitator, tutor dan warga belajar keaksaraan fungsional. 

b. Menitikberatkan kepada pentingnya merancang sebuah proses pembelajaran 

bagi warga belajar usia dewasa yang mengacu kepada prinsip-prinsip 

pembelajaran pendidikan luar sekolah, Pendidikan Umum/Nilai, sosiologi 

pendidikan  dan prinsip pembelajaran andragogi, dan harus dikelola secara 

profesional sebagaimana pendidikan sekolah pada umumnya. 

c. Menyajikan sebuah pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran dan 

tahapan-tahapan model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri kepada 

para perempuan warga belajar, yang berfungsi tidak saja pada upaya 



173 
 

 
 

pemberantasan buta aksara tetapi juga untuk mempertahankan,  melestarikan  

dan meningkatkan keberaksaraannya, sehingga program pembelajaran pasca 

keaksaraan fungsional dapat dikembangkan dan dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi perempuan warga belajar juga umumya kepada warga belajar 

yang masih buta aksara, termasuk kaum laki-lakinya. 

d. Menumbuhkembangkan nilai-nilai positif konsep diri para perempuan warga 

belajar, agar proses pembelajaran tidak terbatas pada pewarisan pengetahuan 

(transfer of knowledge), tetapi juga pewarisan nilai-nilai (transfer of value) 

khususnya nilai-nilai positif konsep diri dan pewarisan ketrampilan  secara 

seimbang, dan untuk pembentukan manusia-manusia terdidik yang 

komprehensif (kaffah) sebagaimana yang dikehendaki oleh Pendidikan 

Umum.           

 

3.2.3. Ruang Lingkup Model 

Pendekatan andragogi akan lebih banyak diterapkan dalam  implementasi 

penerapan model pembelajaran partisipatif berbasis  konsep diri ini, namun 

demikian jika diperlukan pendekatan pedagogipun akan digunakan secara 

fleksibel.  Knowles (1970) dalam Enceng Mulyana (2008, hlm. 168) 

mengemukakan proses andragogi dalam tujuh langkah utama yaitu: menciptakan 

iklim belajar yang kondusif, penuh keakraban, saling menghargai satu sama lain, 

menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif, 

mendiagnosis kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, mengembangkan 

rancangan kegiatan belajar, mengelola kegiatan belajar, menilai proses dan hasil 

belajar, serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar. 

Berdasarkan pendapat Knowles tersebut, ruang lingkup pengembangan 

model pembelajaran berbasis konsep diri untuk meningkatkan kemampuan 

literasi, dirumuskan sebagai berikut: 

a. Membuat perencanaan pembelajaran model pembelajaran partisipatif berbasis 

konsep diri. 

b. Menyajikan materi pembelajaran yang lebih diorientasikan kepada kasus, 

anekdot, peristiwa, ceritera atau curah gagasan dan membuat poster dari 
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warga belajar yang memuat konsep diri positif sebagai warga belajar atau 

sebagai warga bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur kehidupan 

berbangsa. 

c. Memprioritaskan tanggung jawab (responsibility), motivasi (motivation), dan 

membangun nilai-nilai positif konsep diri (develop of positive values of self-

concept) warga belajar perempuan. 

d. Menyusun evaluasi secara bersama-sama serta mengacu kepada prinsip “oleh, 

dari dan untuk warga belajar.” 

e. Mengambil alat dan bahan pembelajaran dari lingkungan warga belajar baik 

yang memiliki ciri khas lingkungan perdesaan, atau local wisdom, maupun 

yang lebih luas daripada itu jika memungkinkan diperlukan.   

 

3.2.4. Tahapan Pengembangan Model 

Model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri dikembangkan 

melalui enam tahapan model dari Sudjana (2010, hlm. 56-60), terdiri atas tahap 

pembinaan keakraban, tahap identifikasi kebutuhan, sumber dan kemungkinan 

hambatan, tahap perumusan tujuan belajar, tahap penyusunan program kegiatan 

pembelajaran, tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan tahap penilaian 

proses, hasil, dan pengaruh kegiatan pembelajaran. Berturut-turut keenam langkah 

tersebut dapat dijelaskan di bawah ini: 

a. Tahap Pembinaan Keakraban  

Kata “akrab” berasal dari bahasa Arab “qaraba” artinya dekat, 

“aqrabun” artinya lebih dekat, kata ini kemudian dialihbahasakan menjadi bahasa 

Indonesia “akrab”. Ada juga bentuk kata yang lain yaitu “karib” seperti dalam 

kata majemuk “sahabat karib” artinya yaitu “sahabat yang sangat dekat”. 

Kedekatan hubungan (suasana akrab) satu sama lain dalam proses pembelajaran 

diperlukan dalam rangka menumbuhkan peran akal dan hati untuk menajamkan 

ingatan serta untuk menggali materi pembelajaran yang terpendam agar tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah 

lingkungan belajar yang relaks tanpa stress, lingkungan yang aman untuk 
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melakukan kesalahan, akan tetapi harapan untuk sukses tinggi. Prinsip ini sejalan 

dengan konsep free risk environment dari teori belajar quantum. 

Untuk menciptakan lingkungan yang bebas stress, pada saat-saat tertentu 

ketika pembelajaran berlangsung, jika warga belajar mempunyai kejenuhan dalam 

berpikir dan menyerap pelajaran, maka fasilitator maupun warga belajar dapat 

menggunakan ice breaking untuk mencairkan kejenuhan dan kebosanan yang 

terjadi, agar dapat mengembalikan semangat belajar.   

Manfaat ice breaking dalam pembelajaran antara lain dapat digunakan 

untuk mengusir kebosanan dan kejenuhan, menyegarkan (refreshing) hati, dan 

mengendurkan ketegangan, memberikan waktu jeda bagi fasilitator dan warga 

belajar, melanjutkan pembelajaran, dan mengubah suasana pembelajaran yang 

tadinya kering dan menegangkan menjadi santai.   

Dalam pembinaan keakraban, warga belajar dan fasilitator perlu 

menghargai kekuatan dan kelemahan masing-masing individu dan harus 

dihindarkan adanya tekanan atau paksaan. Menghindarkan dari adanya tekanan 

atau paksaan ini, dalam ajaran salah satu agama,  Islam misalnya, terdapat prinsip 

tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, melainkan harus 

atas dasar kesadaran dan keikhlasan, seperti yang dapat dipetik  dari penafsiran Al 

Qur‟an Surat Al-Baqarah (2) ayat 256 tentang tidak adanya paksaan untuk 

memasuki agama Islam.  

Agar terjalin keakraban, maka antara warga belajar dengan fasilitator harus 

saling mengenal satu sama lain, baik antara warga belajar dengan warga belajar, 

antara warga belajar dengan fasilitator, antara warga belajar dengan tutor, maupun 

antara fasilitator dengan sesama fasilitator atau tutor. Adakalanya rasa saling 

mengenal ini tidak begitu mendalam, bahkan bagi perempuan yang sudah 

berumah tangga, ada sisi unik bagi sebagian tradisi orang Indonesia untuk 

menggunakan nama suami atau nama anak, sehingga nama asli sesuai dengan 

nama kelahiran dari orang tuanya menjadi “hilang”, atau tersembunyi di balik 

nama suami atau nama anak. Tampak bagi sebagian orang hal ini tidak  terlalu 

dipermasalahkan, tetapi dalam rangka membangun “konsep diri”, nama yang 

harus digunakan dalam membangun keakraban ini haruslah nama sendiri, bukan 
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nama suami atau nama anak. Sisi nilai yang dapat dipetik dari pembinaan 

keakraban ini selain tidak merasa ada paksaan,  juga disemangati oleh adanya 

ajaran “man „arafa nafsahu faqad „arafa rabbahu” (“barangsiapa  mengenal 

dirimu, maka akan mengenal siapa Tuhanmu”). Langkah-langkah yang dapat 

ditempuh dalam membina suasana akrab adalah melalui:  

1) Mempraktekkan Bermain a la Bingo 

Fasilitator sudah mempersiapkan lembar perkenalan yang disebut dengan 

Bingo. Lembar Bingo ini dibuat sebanyak warga belajar yang di dalamnya 

berisikan informasi tentang warga belajar agar satu sama lain saling mengenal. 

Kesalingmengenalan ini tidak terbatas pada nama si A atau B, tetapi lebih 

mendalam dengan mengetahui latar belakang pendidikan yang dimiliki, usia, 

jumlah anak, cita-cita dan lain-lain sesuai dengan isi informasi yang ada dalam 

lembar perkenalan Bingo. Isi informasi pada lembar perkenalan Bingo ini, dapat 

berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terdapat pada warga belajar 

masing-masing. 

Untuk mendapatkan gambaran tentang lembar perkenalan Bingo ini, di 

bawah ini disajikan contoh sebagai berikut : 
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Tabel 3.2. Format Perkenalan Bingo 

 

Nama: ………………………………………… 
Kawan yang lahir 

bulan Agustus 

 

 

 

Ttd 

 

 

(………………….) 

Kawan yang paling 

muda 

 

 

 

Ttd 

 

 

(…………………….) 

Kawan yang paling 

tinggi 

 

 

 

Ttd 

 

 

(……………………) 

Kawan yang punya 

anak paling banyak 

 

 

 

Ttd 

 

 

(………………….) 

Kawan yang belum 

punya anak 

 

 
 

Ttd 

 

(………………….) 

Kawan yang lahir di 

luar kabupaten 

Cirebon 

 

 

 

Ttd 

 

(………………….) 

Kawan yang paling 

tua 

 

 

 

 

Ttd 

 

(………………….) 

Kawan yang lahir 

bulan Januari 

 

 

 

 

Ttd 

 

(………………….) 

Kawan yang tidak 

pernah sekolah 

 

 

 

 

 

 

Ttd 

(………………….) 

Kawan yang sekolah 

hanya sampai kelas 3 

SD 

 

 

 

 

 

Ttd 

(………………….) 

Kawan yang 

rumahnya paling jauh 

dari tempat belajar 

 

 

 

 

 

Ttd 

(………………….) 

Kawan yang 

rumahnya paling 

dekat dari tempat 

belajar 

 

 

 

 

Ttd 

(………………….) 
Kawan yang sudah 

punya cucu  

 

 

 

 

 

Ttd 

 

(………………….) 

Kawan yang menikah 

di usia 15 

 

 

 

 

 

Ttd 

 

(………………….) 

Kawan yang dulu 

pernah bercita-cita 

menjadi guru 

 

 

 

 

Ttd 

 

(………………….) 

Kawan yang sudah 

menjadi janda 

 

 

 

 

 

Ttd 

 

(………………….) 

 

Adapun cara mengisi lembar permainan a la Bingo yaitu fasilitator atau 

tutor  menginformasikan kepada warga belajar bahwa untuk bisa mengenal satu 

sama lain lebih dekat lagi, maka setiap peserta (wajib belajar) membaca dan 

mencari siapa kawan yang kondisinya sesuai dengan kotak-kotak yang tersedia di 

lembar perkenalan Bingo tadi, setelah bertemu dengan orang yang informasinya 

sesuai dengan kotak-kotak tadi, maka orang yang bersangkutan diminta untuk 

menandatangani dan memberi nama jelas di bawahnya.  Setelah semua kotak 
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selesai terisi, semua lembar perkenalan tadi dikumpulkan. Fasilitator kemudian 

secara acak memanggil beberapa orang wajib belajar (hanya beberapa sebagai 

sampling saja) untuk maju ke depan, membacakan hasil pencarian informasi tadi, 

kemudian diklarifikasi apakah jawaban (isi kotak-kotak) tersebut benar (sesuai) 

dengan kenyataannya. Kalau benar, maka fasilitator memberi tanda centang 

(ceklist) pada masing-masing kotak dalam tabel tersebut, dan kalau salah, karena 

setelah diklarifikasi kemungkinan ada orang lain yang lebih cocok dengan kondisi 

yang tertulis di dalam kotak-kotak tersebut, maka kotak tersebut diberi tanda 

silang.  

Setelah selesai diklarifikasi dan selesai ditandai benar salahnya, maka 

fasilitator bersama-sama warga belajar yang dipanggil tadi menghitung berapa 

jumlah ceklis yang benar. Setelah itu fasilitator dan warga belajar merayakan hasil 

dengan cara memberikan hadiah.  

Pada awalnya warga belajar agak kebingungan untuk mengisi kotak-

kotak informasi yang tersedia pada lembar perkenalan tersebut, tetapi dengan 

bantuan tutor untuk menjelaskan diselingi dengan penggunaan bahasa daerah 

(bahasa Cirebon), maka warga belajar akhirnya dapat mengisi kotak informasi 

tersebut dengan cara beranjak dari tempat duduk berjalan, berdiri ke sana ke mari 

mencari warga belajar lain yang sesuai dengan informasi yang disediakan.  

Ada hal menarik dalam praktek bermain Bingo ini, yaitu warga belajar 

sebagian besar tidak hapal dan tidak terbiasa menggunakan bulan Masehi, oleh 

karena itu ketika ada informasi tentang siapa di antara warga belajar yang terlahir 

di bulan Agustus, warga belajar bingung untuk mengisinya. Mereka meminta 

fasilitator untuk menggantinya menjadi bulan Mulud.  

Sebagian kecil warga belajar juga tidak dapat menandatangani di bawah 

nama yang dicantumkan. Informasi yang meminta warga belajar untuk melakukan 

tanda tangan akhirnya diisinya dengan menulis namanya kembali.   

Acara perkenalan mempergunakan lembar perkenalan Bingo ditutup 

dengan memanggil dua orang warga belajar secara random untuk membacakan 

hasil. Warga belajar yang berhasil mendapatkan informasi yang benar 

maksimalnya setara dengan banyaknya informasi dalam kotak perkenalan Bingo 
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tersebut, diberikan penghargaan. Kegiatan pembinaan keakraban ini berlangsung 

selama kurang lebih 30 menit. 

 

2) Menuliskan nama sendiri di atas kartu nama 

Fasilitator sudah menyiapkan blangko atau form kartu nama sebanyak 

warga belajar yang terbuat dari kertas karton atau kertas manila berukuran 

panjang 21 cm X lebar 10 cm yang diberi lubang kecil di bagian tengah atas untuk 

memasukkan peniti. Kartu nama tersebut diisi dengan nama yang ditulis tangan 

sendiri oleh masing-masing warga belajar dengan mempergunakan spidol atau 

pulpen, kemudian dipasangkan (dikaitkan) ke baju bagian dada sebelah kanan atau 

sebelah kiri atau menurut pilihan warga belajar. Hal ini supaya memudahkan 

fasilitator mengingat nama-nama warga belajar. Penyebutan nama diharuskan 

menggunakan nama warga belajar, bukan nama suami atau nama anak. Adapun 

jenis huruf, apakah huruf kapital atau bukan yang akan digunakan dalam kartu 

nama tersebut, disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara fasilitator/tutor 

dan warga belajar.     

 

3) Fasilitator dan tutor mengenalkan diri 

Setelah warga belajar memasangkan kartu nama di dadanya masing-

masing, fasilitator dan tutorpun memperkenalkan diri kepada warga belajar 

dengan jalan memberi salam, menyebutkan nama, status marital/keluarga, 

pekerjaan dan pengalaman kerja dan pendidikan terakhir. 

Perkenalan antara warga belajar dengan penulis selaku fasilitator dirasa 

perlu dipertegas dan dilakukan secara formal, sehubungan penulis bukan warga 

masyarakat yang berasal dari lingkungan setempat, sedangkan perkenalan warga 

belajar dengan tutor tidak perlu diperkenalkan dengan formal mengingat warga 

belajar sudah mengenalnya dengan baik. 

Teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam tahap pembinaan 

keakraban selain dengan teknik Bingo, dapat pula dengan teknik lainnya yaitu 

Teknik Diad, atau dengan cara bernyanyi. 
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b. Tahap Identifikasi Kebutuhan, Sumber dan Kemungkinan Hambatan 

Dalam pembelajaran orang dewasa, kebutuhan itu bukan merupakan hal 

yang dipaksakan dari atas (top down) tetapi harus berasal dari kebutuhan warga 

belajar (bottom up). Namun demikian warga belajar tidak tertutup kemungkinan 

untuk menerima saran-saran yang dikemukakan oleh fasilitator, sebagaimana 

prinsip pembelajaran andragogi itu yang sesungguhnya tidak berarti menegasikan 

prinsip pedagogi sehingga dapat saja dilaksanakan secara fleksibel. Untuk 

menyatakan kebutuhan tersebut, mungkin saja warga belajar ragu-ragu atau tidak 

tahu bagaimana cara menyampaikannya, apalagi jika warga belajar tersebut 

memang sudah terbiasa mendapatkan pembelajaran yang disediakan oleh 

fasilitator. Untuk membantu kelancaran identifikasi kebutuhan ini, fasilitator 

berupaya untuk mendorong  dengan cara “memancing” warga belajar untuk dapat 

mengenali menyatakan dan merumuskan kebutuhan belajarnya. Dengan adanya 

saling memberi dan menerima masukan ini kesepakatan untuk merumuskan 

kebutuhan pembelajaran ini terbangun. Dengan cara yang sama warga belajar 

menyampaikan gagasannya mengenai sumber-sumber apa yang dapat 

diidentifikasi untuk pembelajaran ini, dan dikelompokkan menjadi 1) sumber 

yang dapat diperoleh untuk kegiatan membaca; 2) sumber yang dapat diperoleh 

untuk kegiatan menulis dan 3) sumber yang dapat diperoleh untuk kegiatan 

berhitung. Demikian juga untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin 

muncul juga diidentifikasi dengan 1) hambatan yang mungkin muncul dalam 

membaca; 2) hambatan yang mungkin muncul dalam menulis; dan 3) hambatan 

yang mungkin muncul dalam berhitung. 

Pada tahap ini penulis bersama-sama tutor dan warga belajar secara 

bermusyawarah menentukan kebutuhan, sumber dan kemungkinan hambatan. 

Penentuan ini dilakukan pada pertemuan keempat, sedangkan pertemuan pertama 

sampai dengan ketiga digunakan untuk tes kemampuan menulis, membaca dan 

berhitung kepada 30 orang warga belajar. Alokasi penggunaan waktu untuk tes 

membaca, menulis dan berhitung ternyata tidak dapat secepat yang diperkirakan 

karena tutor harus mentes satu persatu untuk tiga macam tes. 
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Hasil identifikasi kebutuhan belajar membaca, menulis dan berhitung 

dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3. 

Identifikasi Kebutuhan Belajar Membaca, Menulis dan Berhitung 

No Kebutuhan belajar yang disepakati Jumlah tatap 

muka 

Nara sumber 

1. Belajar huruf vokal, konsonan, suku 

kata, kata, kalimat sederhana dan 

majemuk, tanda-tanda baca dan 

penggunaannya. 

1X Tutor 

2. Belajar menulis nama sendiri dan 

keluarga, tempat tanggal lahir sendiri 

dan keluarga. 

1X Tutor 

3. Belajar menuliskan ide/gagasan dalam 

paragraf seperti menulis surat untuk 

guru bilaa anak berhalangan hadir 

1X Tutor 

4. Membahas lambang dan nama bilangan, 

penambahan, pengurangan, perkalian 

dan pembagian. 

2X Tutor 

5. Membahas ukuran cm, m, km, ons, 

gram, kg, dsb 
1X Tutor 

6. Membahas ayat-ayat atau hadits yang 

berkaitan dengan menuntut ilmu, 

khususnya tentang membaca, menulis 

dan berhitung dan menuliskannya  

2X Tutor 

7. Membahas peran perempuan sebagai 

istri, ibu dan anggota masyarakat. 
1X Tutor 

8. Membahas wudlu dan kebersihan. 1X Tutor 

9. Membahas resep makanan dan makanan 

sehat. 
2X Tutor 

10. Belajar juz „amma 2X Tutor 

Sumber: Hasil curah gagasan (brainstorming) dan diskusi warga belajar, tutor dan 

peneliti dipadukan dengan Wahyudin (2012) 

 

Sementara itu untuk menggali sumber belajar apa saja yang dapat 

diperkirakan untuk kegiatan belajar membaca, menulis dan berhitung disertai 

dengan kemungkinan hambatan yang ditemui pada saat belajar membaca, menulis 

dan berhitung dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:   
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Tabel 3.4.   

Sumber Belajar dan Hambatan 

 

No. Sumber Belajar  Hambatan  
1. Modul  Bagi ibu-ibu yang memiliki balita atau 

anak-anak datang ke tempat 

pembelajaran dengan membawa balita 

dan atau anak-anak 

 Penglihatan yang tidak memadai 

 Turun hujan 

 Kesibukan mendadak seperti 

silaturrahmi ke saudara, menghadiri 

hajatan, menerima pekerjaan sambatan. 

 Mengikuti pengajian rutin 

2. Kartu huruf 

3. Kartu suku kata 

4. Poster angka 

5. Majalah 

6. Koran 

7. Al-Qur‟an dan Terjemah 

8. Juz „Amma dan terjemah 

9. Buku-buku bacaan 

10. Timbangan 

11. Buku resep makanan 

12. Poster bergambar 

Sumber: Curah gagasan, diskusi dan tanya jawab antara penulis, tutor dan warga 

belajar. 

 

Teknik yang dapat digunakan untuk identifikasi kebutuhan, sumber-

sumber dan hambatan pembelajaran yaitu teknik curah gagasan (brainstorming) 

atau teknik wawancara melalui proses tanya jawab.  

c. Tahap Perumusan Tujuan dan Penyusunan Program Pembelajaran 

Warga belajar yang sudah melampaui tahap identifikasi kebutuhan, 

sumber dan kemungkinan hambatan, secara partisipatif akan merumuskan tujuan 

belajarnya sendiri dengan mengeksplor hal-hal yang berkaitan dengan tujuan 

belajar membaca, tujuan belajar menulis dan tujuan belajar berhitung. Tujuan 

belajar ini berfungsi sebagai cita-cita yang ingin dimiliki selama proses 

pembelajaran berlangsung untuk melihat adakah perubahan tingkah laku yang 

mereka rasakan, yang berkaitan dengan perubahan dari sisi kognitif 

(pengetahuan), keterampilan (skill/psikomotorik) dan nilai atau sikap (afektif). 

Teknik pembelajaran yang dapat dipilih untuk tahap perumusan tujuan 

belajar yaitu teknik brainstorming (curah gagasan), diskusi kelompok, the power 

of two, snowbowling dan lainnya. Tahap ini merupakan  langkah ketiga dan 

keempat yang digabung menjadi satu supaya memudahkan. Di bawah ini 

merupakan tabel perumusan tujuan dan rencana  pembelajaran membaca.  
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Tabel 3.5. 

Tujuan dan Rencana Pembelajaran Membaca 

 
Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Metode/Teknik 

Pembelajaran 

Sarana dan 

Prasarana 
Evaluasi 

Dapat membaca 

lancar kalimat 

sederhana dengan 

lafal dan intonasi 

yang tepat 

Membaca huruf 

vokal dan 

konsonan 

Curah gagasan, 

tanya jawab, 

moving about and 

reading aloud 

Poster huruf 
Tes lisan 

Tulisan dan tugas 

 

Membaca kata 

dan suku kata 

dalam bahasa 

Indonesia dan 

bahasa Cirebon 

 

discovery, curah 

gagasan, moving 

about and reading 

aloud 

Modul, kartu 

suku kata 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Membaca kalimat 

sederhana dalam 

bahasa Indonesia 

dan bahasa 

Cirebon  

 

curah gagasan, 

permainan, 

demonstrasi, 

moving about and 

reading aloud 

Modul, 

majalah dan 

koran 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

 

Mempergunakan 

tanda-tanda baca 

dan lambang 

bilangan 

 

Make a 

match,permainan, 

demonstrasi 

Poster huruf, 

majalah, 

modul, koran 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

 

Membaca nama 

sendiri dan 

keluarga, tempat 

tanggal lahir 

sendiri dan 

keluarga dan 

alamat 

 

demonstrasi, 

moving about and 

reading aloud 

Kartu 

keluarga, KTP 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

 

Membaca resep 

makanan 

 

Discovery, 

demonstrasi, kerja 

kelompok 

Buku resep 

makanan 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Membaca dan 

memahami 

petunjuk 

sederhana pada 

papan nama, arah, 

label, merek, 

poster sederhana 

 

 

Discovery, 

demonstrasi, 

diskusi 

Modul, papan 

nama dan 

poster 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 
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Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Metode/Teknik 

Pembelajaran 

Sarana dan 

Prasarana 
Evaluasi 

Dapat memahami 

teks dengan 

membaca efektif 

(100-200 kata) 

 

Menjelaskan isi 

teks (100-150 

kata) melalui 

membaca intensif 

 

Talking stick, 

demonstrasi, 

diskusi 

Majalah, 

koran, modul,  

buku resep 

makanan 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

 

Menjawab dan 

mengajukan 

pertanyaan 

tentang isi teks 

yang agak 

panjang (150-200 

kata) yang dibaca 

secara intensif 

 

Discovery, 

snowball 

throwing, 

demonstrasi, 

diskusi 

Majalah, 

koran, modul 

dan buku resep 

makanan 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

 

Membaca Al-

Qur‟an/Juz 

„Amma dan 

terjemahannya 

 

Reading aloud 

demonstrasi, 

diskusi 

Al-Qur‟an dan 

Terjemahnya 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Sumber: Direktorat Pendidikan Masyarakat  Direktorat Jenderal Pendidikan Formal dan 

Informal (2010) yang dimodifikasi oleh penulis. 

 
Tabel 3.6. 

Tujuan dan Rencana Pembelajaran Menulis 

 
Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Metode/Teknik 

Pembelajaran 

Sarana dan 

Prasarana 
Evaluasi 

Mampu menulis 

kalimat 

sederhana, 

majemuk dan 

variasinya dalam 

bahasa Indonesia  

bahasa Cirebon 

dan atau bahasa 

Arab 

 

Menulis huruf 

vokal dan 

konsonan, dalam 

bahasa Indonesia, 

bahasa Cirebon 

dan atau bahasa 

Arab  

 

Diskusi, 

demonstrasi, 

praktek 

 

Modul, Kartu 

huruf 

Alat tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus 

dan buku) 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

 

Menulis suku kata 

dari bahasa 

Indonesia dan 

bahasa Cirebon 

 

 

 

 Curah gagasan, 

diskusi, 

demonstrasi, 

praktek 

Modul, kartu 

suku kata, alat 

tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus 

dan buku) 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 
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Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Metode/Teknik 

Pembelajaran 

Sarana dan 

Prasarana 
Evaluasi 

 

 

 

Menulis kata 

minimal tiga suku 

kata dari bahasa 

sendiri  

 

 Curah gagasan, 

diskusi, 

demonstrasi, 

praktek 

 

Modul, kartu 

suku kata, alat 

tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus 

dan buku) 

 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Menulis kalimat 

sederhana, 

majemuk dan 

variasinya dalam 

bahasa Indonesia 

dan bahasa 

Cirebon  

Curah gagasan, 

demonstrasi, 

praktek 

Alat tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus 

dan buku) 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Menulis identitas 

diri, anggota 

keluarga dan 

alamat 

Menulis nama 

sendiri, tempat 

tanggal lahir dan 

alamat 

demonstrasi, 

praktek 

KTP, Kartu 

Keluarga, alat 

tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus 

dan buku) 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Menulis nama 

anggota keluarga 

dan orang lain 

demonstrasi, 

praktek 

KTP, Kartu 

Keluarga, alat 

tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus 

dan buku) 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Menulis formulir 

sederhana untuk 

pendaftaran 

anak/cucu ke 

sekolah dan 

formulir lainnya 

Discovery, 

demonstrasi, 

praktek 

Formulir, alat 

tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus) 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Menulis lambang 

dan angka mulai 

dari 1 s.d. 10.000 

(puluh ribuan) 

Menulis lambang 

bilangan (+, -, x 

dan : ) 

demonstrasi , 

praktek 

Alat tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus, 

buku, papan 

white board 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Menulis angka 1 

s.d. 100 (ratusan) 

demonstrasi , 

praktek 

Alat tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus, 

buku, papan 

white board 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Menulis angka 

101 s.d. 1.000 

(ribuan) 

demonstrasi, 

praktek 

Alat tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus, 

buku, papan 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 
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Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Metode/Teknik 

Pembelajaran 

Sarana dan 

Prasarana 
Evaluasi 

white board 

Menulis angka 

1001 s.d. 10.000 

(puluh ribuan) 

Writing here and 

now, 

demonstrasi, 

praktek 

Alat tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus, 

buku, papan 

white board 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Menulis paragraf 

dalam bahasa 

Indonesia, bahasa 

Cirebon dan atau 

bahasa Arab 

Menulis resep 

makanan/masak 

an 

Writing here and 

now,discovery, 

demonstrasi, 

praktek 

Alat tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus 

dan buku 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

 

Menulis surat 

untuk keperluan 

sekolah anak-

anaknya  

 

Writing here and 

now, curah 

gagasan, 

demonstrasi, 

praktek 

Alat tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus 

dan buku 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

 

Menulis surat-

surat pendek Juz 

„Amma dalam 

huruf Arab dan 

terjemahannya 

 

Writing here and 

now, 

demonstrasi, 

praktek 

Al-Qur‟an/Juz 

“Amma dan 

terjemahannya

, alat tulis 

(pinsil/pulpen, 

penghapus 

dan buku 

Tes lisan, tulisan 

dan tugas 

Sumber: Direktorat Pendidikan Masyarakat  Direktorat Jenderal Pendidikan Formal dan 

Informal (2010) yang dimodifikasi oleh penulis. 

 

Tabel 3.7. 

Tujuan dan Rencana Pembelajaran Berhitung dan Berkomunikasi 
 

Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Metode/Teknik 

Pembelajaran 

Sarana dan 

Prasarana 
Evaluasi 

Warga belajar 

mampu 

menghitung, 

mengurutkan, 

membaca dan 

menulis banyak 

objek dengan 

lambang bilangan 

hingga 5 digit (1-

10.000 atau puluh 

ribuan) 

 

Menghitung 

banyak objek 

secara berurutan 

(bilangan 1-

10.000) 

 

Reading aloud, 

diskusi, 

demonstrasi, 

permainan 

Modul, kartu 

angka dan 

gambar 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

 

Membaca dan 

menulis lambang 

bilangan hingga 5 

digit 

 

Reading aloud, 

curah gagasan, 

demonstrasi 

Modul, kartu 

angka,  

gambar dan 

tabel 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

 

Membandingkan 

dua kumpulan 

The power of two, 

diskusi, simulasi 

demonstrasi dan 

Modul, kartu 

angka,  

gambar dan 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 
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Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Metode/Teknik 

Pembelajaran 

Sarana dan 

Prasarana 
Evaluasi 

objek, istilah 

lebih banyak, 

lebih sedikit dan 

sama dengan  

 

 

permainan diagram 

 

Mengurutkan 

lambang bilangan 

dari terkecil 

sampai terbesar 

hingga lima digit  

 

 

Diskusi, simulasi 

demonstrasi dan 

permainan 

 

Modul, tabel 

dan gambar 

 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

 

Menyusun 

gambar 

berdasarkan 

banyak objek dari 

terkecil hingga 

lima digit 

 

Diskusi, simulasi 

demonstrasi dan 

permainan 

Modul, tabel, 

gambar dan 

diagram 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

Warga belajar 

mampu 

menjumlahkan, 

mengurangkan, 

mengalikan dan 

membagikan 

bilangan dengan 

menggunakan 

simbol =,+, -, x, : 

hingga 5 digit 

 

Menyatakan 

contoh dalam 

kehidupan sehari-

hari berkaitan 

dengan 

penjumlahan, 

pengurangan, 

perkalian dan 

pembagian  

 

Discovery,  

Curah gagasan, 

demonstrasi, 

simulasi, 

permainan 

Modul, tabel, 

gambar, 

diagram, 

papan tulis 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

 

Membaca, 

menuliskan dan 

menggunakan 

simbol =,+, -, x, : 

dalam 

mengerjakan 

penjumlahan, 

pengurangan, 

perkalian dan 

pembagian hingga 

lima digit  

 

Make a match, 

demonstarsi, 

simulasi 

Modul, tabel, 

gambar, 

diagram, 

papan tulis 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

 

Menghitung 

penjumlahan, 

 

 

 

 

Modul, tabel,  

 

 

Tes lisan,  
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Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Metode/Teknik 

Pembelajaran 

Sarana dan 

Prasarana 
Evaluasi 

pengurangan, 

perkalian dan 

pembagian hingga 

lima digit dengan 

metode susun ke 

bawah 

 

 

Demonstrasi, 

simulasi, diskusi 

kelompok kecil 

 

gambar, 

diagram, 

papan tulis 

 

 

tulisan dan 

latihan 

 

Menggunakan 

operasi 

penjumlahan, 

pengurangan, 

perkalian dan 

pembagian dalam 

pekerjaan atau 

kehidupan sehari-

hari sampai 

dengan lima digit 

 

 

 

Curah gagasan 

demonstrasi, 

simulasi, diskusi 

kelompok kecil 

 

Modul, tabel, 

gambar, 

diagram, 

papan tulis 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

Warga belajar 

mampu mengenal 

satuan panjang 

dan berat 

 

Membahas 

ukuran panjang 

seperti cm, m, km 

 

 

Curah gagasan, 

diskusi, kelompok 

kecil 

Modul, tabel, 

gambar, papan 

tulis 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

 

Menimbang 

dengan 

menggunakan 

ons, gram, dan kg 

 

Curah gagasan, 

permainan dan 

simulasi 

Modul, 

timbangan, 

tabel papan 

tulis 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

Warga belajar 

mampu 

melakukan 

komunikasi lisan 

melalui tanya 

jawab 

 

Menyampaikan 

pertanyaan 

menggunakan  

minimal 3 suku 

kata 

 

Every one is a 

teacher here, 

diskusi, kelompok 

kecil, permainan 

Modul, 

gambar, koran, 

majalah, Al-

Qur‟an, Juz 

“Amma, buku-

buku bacaan 

lain 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

 

Menjawab 

pertanyaan 

dengan 

menggunakan 

minimal 3 suku 

kata 

 

Every one is a 

teacher here, 

diskusi, kelompok 

kecil, permainan 

Modul, 

gambar, koran, 

majalah, Al-

Qur‟an, Juz 

“Amma, buku-

buku bacaan 

lain 

Tes lisan, 

tulisan dan 

latihan 

 

Berdiskusi satu 

Every one is a 

teacher 

Modul, 

gambar, koran, 

Tes lisan, 

tulisan dan 
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Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

Metode/Teknik 

Pembelajaran 

Sarana dan 

Prasarana 
Evaluasi 

topik yang aktual 

 

here,diskusi, 

kelompok kecil, 

curah gagasan, 

permainan 

majalah, Al-

Qur‟an, Juz 

“Amma, buku-

buku bacaan 

lain 

latihan 
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d. Tahap Pelaksanaan Program Kegiatan Pembelajaran 

Seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri 

yang sudah dilakukan pada tahap perencanaan ini akan terkonsentrasi pada 

kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Warga belajar dan fasilitator atau tutor dapat 

bersama-sama memperoleh kesempatan, pengalaman, akses, kontrol dan manfaat 

yang sebesar-besarnya dari kegiatan pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri 

ini. 

Pendekatan yang dipakai dalam pengembangan model pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri adalah umumnya pendekatan andragogi atau 

pembelajaran orang dewasa, namun demikian tidak menutup kemungkinan 

pendekatan pedagogipun diterapkan secara fleksibel. Langkah-langkah yang dapat 

ditempuh di dalam pelaksanaan program pembelajaran ini adalah  diawali dengan 

1) merancang kontrak belajar (learning contract),  2) mengisi lembar deskripsi 

(gambaran) diri. Berturut-turut dapat dijelaskan di bawah ini: 

1) Merancang kontrak belajar (learning contract) 

Dengan didasari oleh adanya saling menghargai di antara kedua belah 

pihak, yaitu antara fasilitator atau tutor dan warga belajar, maka kontrak belajar 

ini dibuat dengan didasari oleh konsep dasar bahwa apa yang dipelajari oleh 

warga belajar perempuan dewasa, bukanlah apa yang dikehendaki oleh fasilitator 

atau tutor belajar, maka pembelajaran partisipatif ini menghendaki adanya 

pembelajaran yang tidak memaksa warga belajar untuk mengikuti aturan 

fasilitator atau tutor. Kontrak belajar ini, dimaksudkan untuk menghargai aspirasi 

yang muncul dan berkembang pada warga belajar agar proses pembelajaran itu 

dirasakan sangat bermakna juga menjadi “milik”warga belajar. 
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Kontrak (kesepakatan) belajar antara tutor, fasilitator dan warga belajar 

mencakup penjadwalan, tempat waktu dan tata tertib.  

2) Mengisi lembar deskripsi (gambaran) diri 

Pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri dapat memanfaatkan 

fasilitator atau tutor dan sesama warga belajar untuk mensosialisasikan konsep 

diri positif dengan mengisi lembar deskripsi diri. Lembar deskripsi diri ini dapat 

ditunjukkan seperti di bawah ini: 

a) Siapakah Ibu? 

Saya adalah 

…………………………………………………………………….. 

b) Kemampuan apa yang Ibu miliki dalam belajar membaca, menulis dan 

berhitung ? 

Kemampuan yang saya miliki dalam belajar membaca, menulis dan 

berhitung adalah: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

c) Kesulitan apa yang Ibu miliki dalam belajar membaca, menulis dan 

berhitung? 

Kesulitan yang saya miliki dalam belajar membaca, menulis dan 

berhitung adalah: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

d)  Usaha apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal 

membaca, menulis dan berhitung di atas?  
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Usaha yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal 

membaca, menulis dan berhitung di atas adalah: 

……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

e) Usaha apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam hal 

membaca, menulis dan berhitung di atas? 

Usaha-usaha/tindakan yang saya lakukan untuk mengurangi kesulitan 

dalam hal membaca, menulis dan berhitung di atas adalah:  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

f) Apakah Ibu merasa senang atau belum senang dengan keadaan Ibu 

sekarang ini? Berikan alasannya.   

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Teknik pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan materi 

yang akan dipelajari bersama. Secara umum teknik-teknik pembelajaran yang 

dapat digunakan pada pengembangan model pembelajaran berbasis konsep diri 

antara lain: brainstorming, studi kasus, tanya jawab, simulasi, reading aloud 

(membaca keras-keras), writing here and now (menulis di sini dan saat ini), dan 

lain-lain. Pemilihan dan penetapan teknik pembelajaran pada pengembangan 

model partisipatif berbasis konsep diri ini harus memenuhi syarat bahwa teknik 

tersebut adalah teknik pembelajaran yang sebanyak mungkin memberikan porsi 
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kepada warga belajar untuk aktif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan warga 

belajar untuk mengerjakan banyak tugas, mengkaji gagasan, memecahkan 

masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Dalam belajar aktif, warga 

belajar harus gesit, menyenangkan, bersemangat, penuh gairah, meninggalkan 

tempat duduk, bergerak leluasa dan berfikir keras (moving about dan thinking 

aloud). Dalam teknik pembelajaran aktif  dihindari komunikasi satu arah (one way 

communication) dan bersifat menggurui. 

Pada setiap akhir pembelajaran pada model pembelajaran partisipatif 

berbasis konsep diri ini, perlu dilakukan kegiatan membuat kesimpulan materi, 

mengadakan penilaian proses dan hasil serta merencanakan kegiatan tindak lanjut. 

Semua kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama antara fasilitator, tutor dan 

warga belajar, sebagaimana yang dikehendaki oleh pembelajaran partisipatif dan 

berkomitmen yang tinggi untuk sama-sama mensukseskan kegiatan pembelajaran 

serta mendapatkan nilai manfaat yang sedalam-dalamnya. 

Langkah ini merupakan langkah yang kelima. Pada pelaksanaannya, 

pembelajaran membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi itu tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain, karena saling berhubungan. Oleh karena itu semua 

kegiatan tersebut dapat saja dilaksanakan secara serempak, pada saat membaca, 

warga belajar juga sekaligus menulis atau berhitung dan berkomunikasi. Namun 

demikian kegiatan belajar membaca, menulis berhitung dan berkomunikasi 

tersebut dapat dibedakan berdasarkan kebutuhannya. Pada pelaksanaan kegiatan 

membaca, tutor meminta warga belajar untuk membacakan beberapa bahan 

bacaaan, yang berasal dari modul, koran, majalah, atau buku-buku, berbahasa 

Indonesia maupun berbahasa Cirebon. Tutor mengamati apakah warga belajar 

lancar atau tidak, keras atau pelan, penuh percaya diri atau tidak dalam membaca. 

Kemudian bersama-sama menganalisis huruf-huruf yang ada dalam bahan bacaan 

tersebut. Penganalisaan dapat berupa menganalisis  menjadi bagian-bagian kecil 

berdasarkan huruf vokal atau konsonan (yang diterjemahkan ke dalam huruf hidup 

sebagai sinonim dari huruf vokal dan huruf mati sebagai sinonim dari huruf 

konsonan). Sarana dan prasarana dibantu dengan menayangkan poster huruf di 

papan tulis. Kemudian diteruskan kepada penganalisaan bahan bacaan ditinjau 
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dari sudut suku kata, kata, kalimat dan paragraf. Penggunaan tanda-tanda baca 

seperti tanda titik (.), tanda koma (,), tanda seru (!) dan tanda tanya (?) juga 

merupakan bagian yang dipentingkan dalam menganalisis bacaan. Tutor 

menyampaikan kepada warga belajar kapan atau pada saat bagaimana penggunaan 

tanda-anda baca tadi dipakai dalam menulis. Sesekali terlihat warga belajar 

menuliskan apa yang mereka anggap penting dan bertanya tentang istilah-istilah 

asing yang mereka temui, seperti menanyakan apakah yang dimaksud dengan 

paragraf. Tutor dibantu oleh penulis menjawab pertanyaan sebagian warga belajar 

tadi. 

Penganalisaan bahan bacaan berdasarkan kepada kata dan 

pemenggalananya kepada suku kata selain dilakukan dengan cara mencari kata-

kata sendiri sesuai dengan curah gagasan yang berasal dari warga belajar, tutor 

juga mengiringinya dengan memberikan latihan kepada warga belajar untuk 

memenggal kata atau kalimat ke dalam suku kata. Kalimat-kalimat yang dipilih 

dan disajikan untuk dipenggal ke dalam suku kata adalah kalimat-kalimat yang 

mengandung konsep diri seperti kalimat:  

a. “Perempuan itu tiangnya negara, jika perempuannya baik maka baik pula 

negaranya jika perempuannya buruk, maka buruklah negaranya.” 

b. “Saya belajar membaca, karena perintah agama.” 

c. “Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu.”   

d. “Ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak.” 

e. “Menuntut ilmu itu wajib bagi Muslim (laki-laki) dan Muslimah 

(perempuan).” 

f. “Saya mau maju.” 

g. “Saya pasti bisa.” 

h. Kalimat-kalimat lain yang sejenis. 

Kalimat-kalimat yang mengandung konsep diri itu menjadi penting 

dalam penelitian ini, karena berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar akan 

sangat bergantung kepada konsep dirinya.  Jika ia memandang dirinya mampu 

maka akan menentukan keberhasilan dan kejayaan dalam belajar. Sebaliknya jika 

seseorang memandang dirinya sebagai orang yang tidak mampu maka akan 
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mengalami kegagalan dan kekalahan dalam belajar. Demikian juga dengan orang 

yang menghargai makna membaca, menulis, aritmetika, pemecahan masalah, 

penemuan sesuatu atau kerjasama dengan orang lain akan cenderung menjadi 

pebelajar yang efektif (Hakam, 2000, hlm. 41). 

Tutor tidak sedikit perannya untuk memotivasi warga belajar agar 

memiliki konsep diri yang positif. Pada pertemuan yang lain, warga belajar 

diminta untuk membawa photo copy kartu keluarga dan KTP dan 

membacakannya sebagai bagian dari memahami identitas diri dan keluarga.   

Untuk mengisi kegiatan keterampilan, tutor dan warga belajar bersama-

sama melakukan praktek membuat kue. Warga belajar diharuskan membaca resep 

kue yang akan dibuat, sekaligus menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Untuk 

keperluan ini, tutor telah menyiapkan bahan-bahan membuat kue dan timbangan. 

Kegiatan praktek membuat kue ini dimaksudkan agar warga belajar selain 

memiliki kompetensi membaca, menulis dan berhitung, juga memiliki bekal 

kecakapan hidup untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. 

Kegiatan membaca dilanjutkan dengan membaca dan memahami 

petunjuk sederhana pada papan nama, arah, label, merek dan poster sederhana, 

juga membaca dengan memahami teks yang terdiri atas 100-200 kata. Warga 

belajar juga belajar untuk membaca surat-surat pendek yang ada di dalam Juz 

„Amma dan berusaha untuk memahami artinya.   

Pada setiap pertemuan, tutor selalu menyampaikan beberapa nilai-nilai 

yang berhubungan dengan konsep diri untuk menjadikan hal tersebut sebagai 

motivasi atau pendorong semangat belajar.  

Pada kegiatan menulis, warga belajar memulai kegiatan dengan menulis 

abjad dan angka pada buku tulis yang telah disediakan. Abjad dapat berupa abjad 

berbahasa Indonesia dan atau abjad Arab. Dalam penulisan abjad berbahasa 

Indonesia, tutor  tidak berupaya untuk menghindari beberapa huruf yang jarang 

dipakai seperti huruf z, q, atau f, sebab pada metode transliterasi huruf Arab ke 

huruf Latin, akan didapati banyak huruf-huruf tersebut misalnya kata “Al-

Qur‟an”, kata “Zainal” (nama seseorang), atau kata “huruf” itu sendiri. 
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Warga belajar juga mempraktekkan kemampuan menulis mereka dengan 

menulis suku kata, kata sampai menulis kalimat sederhana, majemuk dan 

variasinya  dalam bahasa Indonesia dan bahasa Cirebon, menulis identitas diri 

anggota keluarga dan alamat, menulis lambang dan angka mulai dari 1 sampai 

angka puluh ribuan (5 digit), menulis resep makanan, latihan menulis surat untuk 

guru berkaitan dengan keperluan sekolah anak-anak/cucu serta menulis beberapa 

surat pendek dan terjemahnya dari Juz „Amma.Tutor kembali menyampaikan 

nilai-nilai positif konsep diri sebagai pendorong atau motivasi bagi warga belajar.  

Proses pembelajaran menulis menurut Khuzaemah (2012) harus mampu 

memaksimalkan pengaruh tubuh terhadap jiwa dan sebaliknya juga harus mampu 

memaksimalkan pengaruh jiwa terhadap proses psikofisik dan psikososial dengan 

cara menanamkan rasa bangga dan berfikir positif. Rasa bangga dapat ditunjukkan 

oleh bangganya ummat Islam disebut sebagai “kuntum khairu ummah” (kalianlah 

ummat yang terbaik). Demikian juga dengan cara berfikir positif yang bermakna 

bagaimana perempuan dapat memandang dirinya dengan pandangan yang positif 

tentang diri, tentang kegiatan dan pandangan orang lain tentang diri perempuan itu 

sendiri. Berfikir positif juga dimaknai dengan perempuan mempunyai ekspektasi 

(pengharapan) yang baik dan berusaha untuk mewujudkannya. 

Pada kegiatan berhitung warga belajar diberikan tugas menghitung 

pendapatan dan pengeluaran yang ia kelola sehari-hari, baik yang berasal dari 

suaminya sendiri, maupun yang berasal dari pendapatannya sendiri, karena ada di 

antara warga belajar yang memiliki penghasilan sebagai pembantu rumah tangga 

atau sebagai pedagang makanan di sekolah atau di dekat tempat tinggalnya. 

Proses pembelajaran berhitung tampaknya tidak sesulit proses 

pembelajaran membaca dan menulis, karena warga belajar tampaknya sudah 

terbiasa dengan menghitung mata uang. Namun demikian, ada juga warga belajar 

yang masih keliru atau tertukar pada pembagian dan pengurangan, hanya saja 

jumlahnya tidak banyak. Pada kondisi seperti ini, maka tutor mengkonsentrasikan 

pembelajaran berhitung pada pembagian dan pengurangan. 

Pembelajaran berhitung juga membahas mengenai ukuran panjang seperti 

cm, m dan km dan menimbang benda-benda yang ada di sekitar rumah tangga 
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warga belajar seperti gula pasir, terigu, telur ayam dengan menggunakan 

timbangan.Penimbangan dimulai dari satuan ons, gram dan kg, sedangkan satuan 

kuintal dan ton tidak diadakan penimbangan secara langsung tetapi cukup dengan 

memperhatikan bahan bacaan yang mengandung ukuran-ukran dimaksud. 

Pada pembelajaran berhitung juga diberikan permainan-permainan yang 

sesuai dengan tema untuk membantu proses percepatan pemahaman warga 

belajar. Permainan yang diberikan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari 

warga belajar. 

Untuk mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, peneliti 

mengabadikan kegiatan mereka dan disimpan sebagai lampiran. 

e. Tahap Penilaian Proses, Hasil dan Pengaruh Kegiatan Pembelajaran.    

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya termasuk 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa, seharusnya dapat 

mengubah pengetahuan (kognisi), sikap (afeksi) dan keterampilan 

(konasi/psikomotorik) warga belajar. Model pembelajaran partisipatif berbasis 

konsep diri dimaksudkan untuk menempatkan warga belajar sebagai subjek 

belajar yang aktif untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses 

dan hasil pembelajarannya yang bertujuan agar terbentuk konsep dirinya yang 

positif bahwa ia mampu untuk melakukan kegiatan itu semua dalam rangka 

meningkatkan kemampuan literasi (membaca, menulis dan berhitung) pada 

masing-masing warga belajar. 

Untuk memenuhi hal tersebut di atas, perlu dilakukan evaluasi yang 

bertemali dengan proses, hasil maupun pengaruhnya secara komprehensif. 

Evaluasi (evaluation) secara harfiah berasal dari bahasa Inggris value yaitu nilai 

atau harga, kemudian derivasinya dapat berupa to evaluate dengan arti 

menentukan nilainya dan evaluation dalam arti penilaian terhadap sesuatu. 

Evaluasi adalah suatu tindakan yang terdiri atas kegiatan atau proses 

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi perlu 

dibedakan dengan pengukuran (measurement), meskipun keduanya tidak 

terpisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan yang erat. 
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Pengukuran lebih menekankan kepada penguasaan terhadap aspek/bagian tertentu 

dari bahan pembelajaran dan ketrampilan yang khusus, biasanya bersifat 

deskriptif dan kuantitatif, berisi informasi atau data yang diwujudkan dalam 

angka-angka, sedangkan penilaian (evaluation) lebih menekankan kepada 

perubahan kepribadian seseorang, dalam hal ini warga belajar yang sedang 

mengikuti proses pembelajaran partisipatif berorientasi konsep diri. Oleh karena 

itu evaluasi memiliki makna yang lebih luas daripada pengukuran. Evaluasi pada 

dasarnya merupakan penafsiran (interpretasi) yang pada umumnya bersumber dari 

bahan-bahan keterangan  (data) yang bersifat kuantitatif (angka). Dalam 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri, antara evaluasi dan pengukuran 

digunakan secara bersama-sama, karena itu pengukuran (measurement) adalah 

langkah atau tindakan yang perlu diambil untuk melaksanakan evaluasi.     

Evaluasi terhadap pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri ini dapat 

dilakukan terhadap proses, hasil dan pengaruh pembelajaran. Evaluasi terhadap 

proses bertujuan untuk menilai proses interaksi dan komunikasi yang terjadi 

dalam pembelajaran yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan, 

sedangkan evaluasi hasil bertujuan untuk menilai (mengetahui) hasil belajar atau 

tingkat pencapaian tujuan belajar yang telah ditentukan.   

Evaluasi yang dilakukan terhadap pembelajaran partisipatif berbasis 

konsep diri ini dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Melalui teknik tes, 

dipilihlah tes lisan, tes tulisan dan tes perbuatan. Tes lisan digunakan untuk 

menilai kemampuan membaca, tes tulis dilakukan untuk menilai kemampuan 

menulis materi, dan tes perbuatan berfungsi untuk menilai performance 

(penampilan) warga belajar dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bertemali 

dengan keterampilan mereka dalam hal membaca, menulis dan berhitung. 

Evaluasi menggunakan teknik non-tes yaitu dengan menggunakan observasi, 

wawancara, lembar pendapat dan lain-lain sesuai dengan keperluannya. 

Untuk keperluan evaluasi terhadap proses pembelajaran, peneliti 

membuat pedoman observasi pembelajaran partisipatif dengan teknik rating scale 

(skala bertingkat), dimulai dari skala sangat aktif, aktif, biasa saja, kurang aktif  

dan tidak aktif. Penskoran mempergunakan skala bertingkat 5, 4, 3, 2, 1. Pedoman 
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ini dipegang oleh tutor dan peneliti secara bergantian untuk diisi sesuai dengan 

kolom-kolom yang tersedia dengan cara memberi tanda centang. Pengamatan 

dilakukan pada setiap pertemuan dan dapat disajikan dalam tabel yang peneliti 

simpan di dalam lampiran. Hasil pengamatan mengenai partisipasi warga belajar 

di dalam proses pembelajaran tersebut kemudian peneliti deskripsikan 

sebagaimana di bawah ini.  

Pada saat identifikasi kebutuhan belajar disampaikan oleh peneliti 

bersama tutor, warga belajar sedikit sekali yang menunjukkan respon sangat aktif 

dan lebih dari setengahnya warga belajar telah secara aktif meresponnya. 

Selebihnya warga belajar merespon dengan biasa saja dan ada juga yang kurang 

aktif. 

Pada awal pembelajaran  dirasakan bahwa interaksi dan komunikasi 

antara peneliti, tutor dan warga belajar memang masih bersifat satu arah (one way 

communication). Hal demikian sesungguhnya bertentangan dengan  maksud yang 

terkandung dalam pembelajaran partisipatif, yang meminta keterlibatan warga 

belajar untuk berperan serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajarannya. Hal demikian diidealkan oleh andragogi sebagai ilmu dan seni 

mengajar orang dewasa dan sebagaimana yang dituntut oleh teori kritis. Pada awal 

pembelajaran, warga belajar lebih banyak menunggu ide/gagasan yang 

disampaikan oleh tutor dan menyerahkan sepenuhnya kepada tutor dan peneliti. 

Tutor menyampaikan bahwa warga belajar tidak perlu malu atau sungkan untuk 

menyampaikan ide/gagasan tentang program pembelajaran. 

Pada pertemuan selanjutnya warga belajar mulai mengerti secara 

perlahan-lahan bahwa mereka diminta untuk aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran, dimulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajarannya. Dari perubahan sikap inilah mulai terlihat ada beberapa warga 

belajar yang tidak malu dan ragu untuk menyampaikan gagasannya, misalnya 

usulan dari Ibu Daumi, agar menyertakan penulisan Arab dan usulan dari Ibu 

Lailatul Qodriyah agar menyertakan fiqih perempuan dalam proses pembelajaran. 

Beberapa warga belajar yang lain juga mulai terlihat kepercayaan terhadap dirinya 
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sendiri untuk terlibat menulis di papan white board atau di kertas manila yang 

sudah disediakan oleh peneliti. 

Evaluasi dilanjutkan dengan menilai materi pembelajaran. Pada  

kompetensi membaca dan menulis, tutor dan warga belajar merasakan masih ada 

beberapa warga belajar yang membaca dan menulis tidak penuh percaya diri. 

Warga belajar juga menilai kepada peneliti dan tutor yang menyodorkan bahan 

ajar, di mana ukuran hurufnya minta diperbesar lagi.  

Dalam hal mengenali, menyatakan dan merumuskan sumber belajar yang 

tersedia dan menemukan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran, 

warga belajar hampir seluruhnya aktif untuk menyatakan pendapatnya, sementara 

untuk mengambil bagian dalam merencanakan kontrak belajar, lebih dari 

setengahnya warga belajar telah sanggup untuk berpartisipasi aktif di dalamnya. 

Keterlibatan warga belajar di dalam merumuskan materi pembelajaran, 

dalam pengamatan peneliti dan tutor hampir setengahnya mereka aktif  dan 

hampir setengahnya pula warga belajar merespon biasa saja. Berlainan dengan 

keterlibatan warga belajar di dalam memilih media dan alat pembelajaran, pada 

umumnya warga belajar tidak merasa harus terlibat ikut menentukannya, sehingga 

terkesan menyerahkan begitu saja kepada tutor dan peneliti.  

Membina keakraban di antara sesama warga belajar dan antara warga 

belajar dengan tutor dan warga belajar dengan peneliti, menjadi bagian yang 

dipentingkan demi kelancaran proses pembelajaran. Tampak bahwa warga belajar 

sebagian besar terlibat sangat aktif dalam membina keakraban dengan sesama 

warga belajar, hampir seluruhnya antara warga belajar dengan tutor saling 

membina keakraban satu sama lain dan lebih dari setengahnya warga belajar aktif 

dalam membina keakraban dengan peneliti.  

Peneliti juga menyertakan permainan untuk membina keakraban dalam 

proses pembelajaran ini. Salah satunya dengan permainan ala Bingo seperti yang 

penulis pernah tuliskan dalam bab 3 ini. Keterlibatan warga belajar dalam 

permainan ini tidak lupa diamati oleh peneliti dan tutor. Pada awalnya warga 

belajar tidak mengerti bagaimana cara mengisi kolom-kolom Bingo tersebut, 

tetapi melalui penjelasan dari peneliti, akhirnya warga belajar dapat mengikutinya 
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dengan baik. Pada penutup permainan Bingo ini, peneliti telah menyediakan 

hadiah-hadiah sebagai bentuk penghargaan (reward) kepada warga belajar yang 

telah berhasil menyelesaikan permainan keakraban ini dengan baik. 

Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tidak tertutup 

kemungkinan  terhadap adanya humor-humor segar sebagai pemecah kebekuan 

(ice breaking) dan tidak tertutup kemungkinan warga belajar juga terlibat dengan 

menciptakan humor-humor segar yang tidak jatuh kepada sifat vulgar. Dari 

pengamatan tutor dan peneliti tampak bahwa ada sebagian kecil warga belajar 

yang telah sanggup membangkitkan gairah belajar dengan menyisipkan humor-

humor segar ini. 

Pengamatan peneliti dan tutor selanjutnya diarahkan kepada keantusiasan 

warga belajar di dalam menerima materi dan di dalam membahasnya. Sejauh 

pengamatan dapat dideskripsikan bahwa antusiasme warga belajar sepanjang 

pembelajaran ada sekitar tujuh persen orang yang sangat aktif di dalam menerima 

materi dan membahasnya, serta lebih dari setengahnya dalam kategori aktif 

menerima materi dan membahasnya.  

Peneliti telah menyediakan lembar deskripsi (gambaran) diri untuk 

membantu warga belajar membangun konsep diri yang positif. Selanjutnya dapat 

diamati bahwa keterlibatan warga belajar di dalam mengisi lembar deskripsi diri 

ini pada umumnya aktif dan tidak ada yang kurang aktif atau tidak aktif.    

Penilaian juga ditujukan untuk mengevaluasi atau mengadakan koreksi 

terhadap hasil pembelajaran. Hal ini dimulai dari tindakan tutor yang 

menyampaikan hasil pretest dari warga belajar yang masih keliru pada 

kompetensi berhitung antara proses pembagian dan pengurangan atau masih 

tertukar-tukar. Demikian juga penilaian ditujukan kepada warga yang menulis 

tanda baca belum benar, huruf kapital dan huruf kecil yang masih belum sesuai 

penempatannya.  

Evaluasi dilanjutkan dengan menilai secara bersama-sama mengenai 

pengaruh pembelajaran terhadap kehidupan sehari-hari warga belajar. Pengaruh 

atau dampak ini dapat berupa dampak langsung atau dampak instruksional 

(instructional effects) yang memiliki jangka pendek dan dampak tidak langsung 
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atau dampak pengiring (nurturant effects) yang memiliki jangka panjang. Secara 

jangka pendek, kegiatan pembelajaran  ini diharapkan memiliki pengaruh kepada 

meningkatnya kemampuan literasi (membaca, menulis dan berhitung) warga 

belajar, sedangkan secara jangka panjang diharapkan pembelajaran ini memiliki 

dampak terhadap sikap warga belajar di dalam upayanya mempertahankan dan 

mengembangkan keberaksaraan, memiliki kesenangan terhadap membaca, 

menulis dan berhitung, memiliki nilai equality (kesetaraan) dengan orang lain, 

memiliki nilai optimisme bahwa ia mampu mengatasi masalah, terdorong untuk 

maju, menghargai potensi yang dimiliki, memiliki self esteem (harga diri) yang 

tinggi, memiliki kemandirian agar mampu meminimalisir ketergantungan kepada 

bantuan orang lain dan tidak merasa malu dan terus belajar dan menimba ilmu 

sepanjang hayat. Untuk dampak pembelajaran yang bertemali dengan 

meningkatnya kemampuan warga belajar, peneliti kategorisasikan sebagai 

dampak jangka pendek yang hasilnya akan dijelaskan pada saat menguji 

efektivitas model untuk menjawab pertanyaan apakah model pembelajaran 

berbasis konsep diri itu efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi warga 

belajar antara sebelum dan sesudah proses pembelajaran dan antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen.  

Dampak yang berkaitan dengan jangka panjang dirasakan  sebagai bagian 

yang sulit, karena hasilnya tidak dapat secara langsung diketahui, memerlukan 

proses yang panjang dan berkelanjutan untuk mengetahui hasilnya. Di sinilah 

merupakan keterbatasan peneliti. Namun demikian untuk keperluan ini peneliti 

meminta bantuan tutor untuk mengamati kegiatan sehari-hari warga belajar 

apakah proses pembelajaran yang telah dilangsungkan memiliki dampak yang 

berarti bagi warga belajar dalam memecahkan persoalan kehidupan mereka 

masing-masing. Berdasarkan laporan dari tutor tampak bahwa warga belajar ada 

beberapa yang suka memanfaatkan waktunya untuk membaca, menulis dan 

berhitung di rumah, meskipun untuk mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat 

yang ada di desa Kepompongan tidak ada satupun warga belajar yang pergi 

mengunjunginya, alasan mereka Taman Bacaan Masyarakat tempatnya jauh dari 
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desa Cempaka, harus dijangkau dengan naik angkutan umum dan relatif tidak 

memiliki waktu khusus untuk berkunjung ke sana. 

3.2.5. Produk Model yang Dikembangkan 

Penyusunan rancangan pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri 

untuk meningkatkan kemampuan literasi, disusun berdasarkan beberapa 

pertimbangan. Pertama, pembelajaran partisipatif dalam tradisi ilmu sosial 

(khususnya sosiologi pendidikan) menjadi perhatian teori kritis. Secara filosofis, 

teori kritis memiliki akar  dari tradisi filsafat Jerman atau dikenal dengan madzhab 

Frankfrut (1923). Salah satu teoretisi dari teori sosial kritis yang dikedepankan 

adalah Paulo Freire,  meskipun dia bukan berasal dari Jerman, tetapi dari Amerika 

Latin (Brazil).  Tujuan teori kritis adalah mendorong partisipasi, emansipasi, 

kepentingan kaum lemah, dan pembebasan masyarakat (khususunya segmen 

perempuan) dari berbagai bentuk penindasan dan dominasi.   Untuk 

menghindarkan dominasi ini maka, posisi pendidik dan peserta didik sama-sama 

sebagai subjek pembelajaran. Oleh karena itu pembelajaran partisipatif perlu 

diterapkan dalam proses pembelajaran.     

Kedua, pada tataran operasionalnya, prinsip-prinsip pembelajaran 

partisipatif dikembangkan oleh Malcolm Knowles (1970) dengan konsep 

andragoginya,  Melvin Silberman melalui karyanya Active Learning, Sudjana 

melalui Strategi Pembelajaran (2010), serta Sudjana melalui Metode dan Teknik 

Pembelajaran Partisipatif (2010).  

Ketiga, rancangan pembelajaran disusun berdasarkan konsep model 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Joyce dan Weil (2000), di mana model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan adanya prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar, yang didalamnya memiliki ciri-ciri khusus: 1) memuat rasional teoretik 

yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya; 2) menyajikan landasan 

pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai); 3) menggambarkan tingkah laku mengajar yang diperlukan agar 

model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; 4) mengkondisikan 

lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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terkandung filosofi yang menjadi landasan teori dan rincian tahapan dari teknik 

pembelajaran. 

Keempat, konsep diri telah menjadi perhatian beberapa teoretisi, seperti 

Abraham Harold Maslow (1970) dan Carl Rogers (1965, dan 1974) seperti yang 

diacu dalam Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey (1993) dari disiplin psikologi 

serta Charles Horton Cooley (1902, 1909 dan 1964) dan George Herbert Mead 

dari disiplin sosiologi atau tepatnya disiplin psikologi sosial. Diposisikannya 

Maslow dan Rogers di dalam penelitian ini, karena keduanya menjadi wakil dari 

kekuatan/madzhab ketiga dalam tradisi psikologi yang disebut sebagai madzhab 

humanistik yang cenderung melihat hakikat kehidupan manusia dari sudut 

pandang yang lebih sehat secara psikologis, melihat sisi kehidupan manusia dari 

sisi yang  lebih terang, lebih mencitrakan kepribadian manusia yang memiliki 

konsep diri yang positif daripada madzhab pertama yaitu psikoanalisis dan 

madzhab kedua yaitu behaviorisme yang cenderung memiliki pandangan 

pesimistis, negatif dan terbatas mengenai hakikat manusia. Selain keduanya, 

sumbangan pemikiran Cooley dan Mead dalam sosiologi mengenai konsep diri ini 

menjadi acuan karena keduanya berpandangan bahwa konsep diri dapat 

dikembangkan melalui interaksi antar manusia. Diri atau self adalah pikiran yang 

terbentuk karena adanya interaksi sosial serta reaksi yang ditunjukkan orang lain, 

kemudian menjadi acuan dalam hidup atau bahan dari self itu sendiri. Ini berarti 

bahwa orang lain atau lingkungan sekitarnya  memiliki andil yang cukup besar 

dalam membentuk konsep diri seseorang. Itulah sebabnya mengapa diperlukan 

motivasi ekstrinsik (yang berasal dari luar individu)  untuk mendorong seseorang 

memiliki konsep diri yang positif, di samping tentu saja motivasi intrinsik (yang 

tumbuh dari dalam diri individu)  pun menjadi penting. Di samping itu perlu 

mengetengahkan konsep self esteem dari Thomas Lickona (1991) sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari konsep diri. Untuk membentuk konsep diri seseorang, 

Lickona mengawalinya dari bagian terdalam yaitu self esteem (penghargaan diri) 

dengan mengindikasikan bahwa ketika kita memiliki ukuran yang sehat akan 

penghargaan diri, maka kita sedang mengadakan penilaian terhadap diri kita 

sendiri. Keterkaitan self esteem dan self concept sangat erat, karena self esteem 
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merupakan dasar terbentuknya self concept. Dengan demikian jika seseorang 

memiliki self esteem yang tinggi akan memunculkan konsep diri (self concept) 

yang positif. Bagi Lickona self esteem menjadi bagian yang membentuk moral 

feeling seseorang secara bersama-sama dengan bagian moral feeling yang lain. 

Self esteem menjadi komponen bagi terbentuknya karakter yang baik (good 

character). 

Kelima, pada tataran operasionalisasinya, konsep diri positif mengacu 

kepada pendapat Jalaludddin Rakhmat (1998, hlm. 105), yaitu 1) yakin akan 

kemampuannya mengatasi masalah; 2) merasa setara dengan orang lain; 3) 

menerima pujian tanpa rasa malu; 4) menyadari bahwa setiap orang mempunyai 

berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tak sepenuhnya disetujui 

masyarakat;  dan 5) mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup 

mengungkapkan aspek-aspek kepribadian  yang tidak disenangi dan berusaha 

mengubahnya. Penyusunan indikatornya dilakukan oleh penulis dengan 

melakukan adaptasi dan modifikasi sesuai dengan responden penelitian penulis.     

Keenam, ditinjau dari model-model pembelajaran, mengembangkan 

konsep diri yang positif termasuk ke dalam kelompok model pembelajaran 

personal (Joyce, Weil dan Calhoun (2009). 

Ketujuh, konsep literasi dalam penelitian ini mengacu kepada  pendapat 

Marshal Unger (1996), Barton dan Mary Hamilton (2003), Ros Fisher, Maureen 

Lewis dan Greg Brooks (2004) Mastin Prinsloo dan Mike Baynham (2008), 

Mulyati (2004), Khuzaemah (2012) dan Wahyudin (2012) serta dengan 

modifikasi yang dilakukan oleh penulis. 

Berdasarkan uraian di atas, maka produk model yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah pengembangan model pembelajaran partisipatif 

berbasis konsep diri untuk meningkatkan kemampuan literasi yang ditujukan bagi 

warga belajar pasca keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) secara luas atau umum yang ada di Kabupaten Cirebon. Adapun posisi 

PKBM Logika Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, secara 

khusus ditempatkan untuk mewakili (representation) atau sampel penelitian 

sesuai dengan aturan sampling. 
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3.2.5.1 Desain Awal 

Sebelum model ini dikembangkan dengan memasukkan variabel konsep 

diri, proses pembelajaran keaksaraan yang selama ini dilaksanakan dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.2. Desain Awal Model Pembelajaran 

Pada gambar 3.2. di atas, dapat dideskripsikan bahwa proses pembelajaran 

keaksaraan fungsional yang lazim dilaksanakan di PKBM yang ada di Kabupaten 

Cirebon, hanya diselenggarakan dengan cara partisipatif, tanpa memasukkan nilai-

nilai positif konsep diri. Pembelajaran partisipatif ini terdiri atas 6 langkah 

mengikuti sintaks pembelajaran partisipatif dari Sudjana (2010, hlm. 56-61) yaitu 

1) langkah pembinaan keakraban, 2) langkah identifikasi kebutuhan, sumber, dan 

kemungkinan hambatan, 3) langkah perumusan tujuan pembelajaran, 4) langkah 
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penyusunan program kegiatan, 5) langkah pelaksanaan program kegiatan 

pembelajaran, dan 6) langkah penilaian proses, hasil dan pengaruh  pembelajaran.  

Hasil belajar yang didapatkan pada warga belajar untuk kemampuan literasinya 

(membaca, menulis dan berhitung) kurang maksimal, karena tujuannya 

dikonsentrasikan pada diperolehnya selembar sertifikat SUKMA.  Dari fenomena 

ini kemudian penulis mengembangkan model yang sudah ada dengan 

memasukkan variabel konsep diri terhadap pembelajaran partisipatif dari Sudjana 

tersebut, dan dapat dianalisis dengan memunculkan 6 sistem makna (meaning) 

dari Phenix dan 6 sistem nilai dari Sanusi, seperti yang dapat diteaah pada gambar 

3.3. di bawah ini:  

3.2.5.2. Desain Akhir Hasil Pengembangan   

 

Gambar 3.3.  

Pengembangan Model Pembelajaran Partisipatif Berbasis Konsep Diri (PPBKD) 
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Model tersebut selanjutnya diuji kelayakannya melalui analisis kualitas 

model, penilaian para ahli (expert judgments) dan uji lapangan sampai diperoleh 

tingkat efektivitas yang tinggi. Uji kelayakan ini akan dilakukan melalui proses uji 

lapangan-analisis-revisi secara berulang, sampai diperoleh produk akhir yang siap 

digunakan dan diseminasikan. 

3.2.6. Kriteria Keberhasilan 

Penerapan proses pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri ini 

dinilai berhasil jika merujuk pada penentuan indikator sebagai berikut: 

a. Kriteria jangka pendek 

1) Minimalnya 90% dari seluruh warga belajar menunjukkan partisipasi 

aktifnya dalam ikut menentukan perencanaan pembelajaran, menjalankan 

pelaksanaan pembelajaran dan melibatkan diri dalam mengevaluasi 

pembelajaran. 

2) Minimalnya 75% isi dan prinsip pengembangan model pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri dapat dipahami, diterima dan diterapkan 

oleh warga belajar dan fasilitator/tutor (penyelenggara PKBM). 

3) Minimalnya 75% warga belajar dan fasilitator/tutor merasakan adanya 

kemudahan, kesenangan dan memiliki kemauan yang tinggi untuk saling 

membangun konsep diri yang positif. 

4) Minimalnya 90% warga belajar memiliki konsep diri yang positif agar 

dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung.    

5) Materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan 

fasilitator/tutor, sehingga mereka beranggapan bahwa materi tersebut 

sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan 

bahkan meningkatkan keberaksaaran mereka.   

6) Selama proses pembelajaran, tidak ada seorangpun (0%) yang 

mengundurkan diri dengan alasan tidak sesuai dengan kebutuhannya atau 

tidak senang dengan kegiatan pembelajarnnya.  
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b. Kriteria jangka panjang 

1) Kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan minat warga belajar untuk 

melakukan pembelajaran mandiri, bahkan untuk membuka peluang 

berwirausaha.   

2) Warga belajar pasca pembelajaran ini dapat menularkan pengetahuan, 

sikap dan ketrampilannya kepada warga belajar lain yang masih buta 

aksara. 

3) Tumbuh dan berkembangnya kebiasaan membaca dan menghidupkan 

taman bacaan masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya. 

 

3.3. Partisipan 

Partisipan menurut http://kbbi.web.id/partisipan, diunduh Selasa, 12 

Januari 2016 pkl. 3.13 WIB, bermakna ”orang yang ikut berperan serta dalam 

suatu kegiatan (pertemuan, konferensi, seminar dan sebagainya), atau dapat pula 

bermakna pemeran serta.” Dalam hal ini yang dimaksud dengan partisipan adalah 

orang yang ikut berperan serta dalam kegiatan penelitian.  

Pemeran serta kegiatan penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori. 

Pertama, warga belajar yang semuanya berjenis kelamin perempuan dari dua 

kelompok belajar yaitu  dari kelompok belajar yang tergabung di Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM) Logika Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten 

Cirebon, dan warga belajar yang terhimpun dalam Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) Lestari Desa Astapada Kecamatan Tengahtani Kabupaten 

Cirebon. Kedua, tutor dari masing-masing PKBM yang terdiri atas 4 orang, terdiri 

atas 2 orang tutor dari PKBM Logika, seorang berjenis kelamin laki-laki, dan 

seorang berjenis kelamin perempuan, dan 2 orang tutor dari PKBM Lestari, 

semuanya berjenis kelamin perempuan.  Profil seluruh warga belajar dari kedua 

kelompok  pembelajaran yaitu PKBM Logika Desa Cempaka Kecamatan Talun 

dan PKBM Lestari Desa Astapada Kecamatan Tengahtani serta  profil seluruh 

tutor pembelajaran dari kedua PKBM ini dapat dibaca selengkapnya pada bab 4 

disertasi ini.  

 

http://kbbi.web.id/partisipan


209 
 

 
 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi  

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu individual, objek 

maupun peristiwa yang berhubungan dengan kriteria secara khusus (spesifik) dan 

merupakan target dari suatu generalisasi dari hasil penelitian (McMillan dan 

Schumacher, (1997, hlm. 246). Senada dengan pendapat tersebut Sugiyono (2008, 

hlm. 117) berpendapat bahwa populasi adalah ”wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”  

Dengan  pengertian ini, maka populasi bukan hanya menyangkut jumlah atau 

orang (manusia) tetapi objek dan benda-benda alam yang lain. Atas dasar 

pengertian tersebut, maka populasi penelitian ini adalah keseluruhan PKBM yang 

ada di Kabupaten Cirebon yang terdiri atas 40 kecamatan, di mana masing-masing 

kecamatan terdapat sekitar dua sampai dengan sepuluh PKBM tergantung dari 

luas wilayahnya dan kepentingannya. PKBM-PKBM tersebut tersebar di seluruh 

Kabupaten Cirebon yang semuanya berjumlah 125 PKBM. Antara satu PKBM 

dengan PKBM lainnya adakalanya hanya berjarak beberapa ratus meter saja, 

namun demikian yang paling umum terjadi di kabupaten Cirebon, antara satu 

PKBM dengan PKBM lainnya dalam satu kecamatan dan antar kecamatan 

terpisah dengan jarak yang sangat jauh, kadangkala juga agak sulit dilalui oleh 

kendaraan umum.     

    

3.4.2. Sampel 

Dari populasi yang sudah dideskripsikan di atas, penulis mempergunakan 

cluster sampling atau area sampling untuk teknik  pengambilan sampelnya. 

Cluster sampling adalah salah satu teknik dalam probability sampling atau 

random sampling yang penentuan sampelnya memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Menurut Sugiyono (2008, hlm. 121) bahwa ”teknik area sampling atau sampling 

daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau 
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sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, propinsi atau 

kabupaten”.  

Dalam hal ini Kabupaten Cirebon merupakan wilayah yang cukup luas 

yang terdiri atas 40 Kecamatan. Atas dasar pendapat Sugiyono di atas, peneliti 

mempergunakan teknik area sampling (sampling daerah). Teknik sampling daerah 

ini digunakan melalui dua tahap. Tahap yang pertama adalah penentuan sampel 

daerahnya, dan tahap yang kedua adalah penentuan orang-orang yang ada pada 

daerah tersebut. Berdasarkan teknik cluster sampling tersebut, peneliti 

memperoleh 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Talun dan Kecamatan   Tengahtani. 

Tahap yang kedua adalah penentuan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), 

untuk Kecamatan Talun, PKBM yang terpilih adalah PKBM Logika Desa 

Cempaka Kecamatam Talun Kabupaten Cirebon yang selanjutnya dijadikan 

sebagai kelompok eksperimen yaitu kelompok yang mendapatkan treatment 

(perlakuan) berupa proses pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri, dan 

untuk Kecamatan Tengahtani, PKBM yang terpilih adalah PKBM Lestari Desa 

Astapada Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya peneliti jadikan 

sebagai kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak mendapatkan treatment 

(perlakuan).  Karakteristik warga belajar yang mengikuti proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut:   

a. Masyarakat perempuan yang telah atau pernah menikah, berstatus sebagai ibu 

rumah tangga tetapi pernah menyandang sebagai perempuan buta aksara dan 

pernah mendapatkan program keaksaraan dasar memperoleh sertifikat 

SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) di Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM). Usia mereka berkisar antara 20 sampai dengan 59 

tahun, tetapi kalau ada warga belajar yang melebihi usia ini, diterima oleh 

penyelenggara.  

b. Berdasarkan hasil survei pendahuluan, peneliti peneliti mendata sejumlah 

masyarakat yang berusia 20 sampai dengan 59 tahun atau lebih, yang pernah 

menyandang buta aksara yang sebagian besar pekerjaan mereka adalah 

sebagai ibu rumah tangga biasa, sebagian kecil ada yang bekerja sebagai 

pedagang, pembantu rumah tangga, penumbuk melinjo untuk dijadikan 
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emping,  buruh industri dan buruh harian lepas. Sesekali ada juga di antara 

mereka yang menerima tawaran bekerja di sawah milik orang lain jika sudah 

tiba waktu atau musim tanam. Mereka pada umumnya adalah kaum 

perempuan yang memiliki waktu luang untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran dibandingkan dengan laki-laki, sehingga dalam penelitian ini, 

pelakunya adalah perempuan. 

c. Ketika peneliti melakukan survey ke beberapa kecamatan yang ada di 

kabupaten Cirebon yang memenuhi kriteria seperti yang dipaparkan 

sebelumnya, ditambah dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa 

penyelenggara PKBM dari beberapa kecamatan, penulis berasumsi bahwa 

karakteristik atau kriteria perempuan warga belajar dapat dikatakan homogen, 

oleh karena itu meskipun penentuan sampelnya terdiri atas dua tempat yaitu 

Kecamatan Talun dan Kecamatan Astapada, penentuan sampel ini sudah 

cukup representatif untuk menggambarkan populasi yang lebih besar yaitu se-

Kabupaten Cirebon.  

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Data pada studi ini dikumpulkan melalui teknik: 

a. Wawancara (interview). Interviewing  menurut Fraenkel dan Wallen (2009, 

hlm. 445) is an important way for a researcher to check the accuracy of – to 

verify or refute – the impressions he or she has gained through observation. 

Interviu ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang profil 

perempuan warga belajar keaksaraan fungsional mengenai apa, siapa, di 

mana, kapan, mengapa dan bagaimana mereka (what, who, where, when, why 

dan how). Wawancara dilakukan kepada beberapa orang perempuan warga 

belajar keaksaraan dasar yang telah mempunyai sertifikat SUKMA (Surat 

Keterangan Melek Aksara). Wawancara juga dilakukan kepada Kepala PNFI 

Disdik Kab. Cirebon, Kepala Seksi PAUD dan Keaksaaan Fungsional, 

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kabupaten Cirebon, 

dan kepada beberapa orang penyelenggara beserta tutor untuk mendapatkan 

data tentang kondisi literasi (membaca, menulis dan berhitung) warga belajar, 

kondisi PKBM-PKBM yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Cirebon, 



212 
 

 
 

keadaan sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya proses 

pembelajaran, segi keberhasilan yang sudah diperoleh dan kendala-kendala 

yang dihadapi oleh penyelenggara, tutor dan warga belajar dalam 

menuntaskan masalah buta aksara. 

b. Observasi partisipatif. Dalam observasi berperan-serta (paticipant 

observation) peneliti ikut terlibat dengan kegiatan yang sedang dilangsungkan 

oleh responden pada saat mengimplementasikan ujicoba model pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri ini yaitu peneliti berinteraksi dengan anggota 

suatu kelompok sealamiah mungkin, seperti yang dapat ditangkap dari makna 

the researcher interacts with members of the group as naturally as possible 

and, for all intens and purposes (so far they are corcerned), is one of them. 

(Fraenkel dan Wallen (2009, hlm. 441) 

c. Observasi non-partisipatif juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu ketika 

peneliti tidak berperan-serta dengan kegiatan yang sedang berlangsung, tetapi 

lebih sebagai orang yang ”duduk di samping” dan menyaksikan, peneliti tidak 

secara langsung terlibat dalam situasi yang sedang diamati, karena kegiatan 

ini difasilitasi oleh seorang tutor, sebagaimana yang dituturkan oleh  Fraenkel 

dan Wallen (2009, hlm. 441) in a nonparticipant observation study, 

researchers do not participate in the activity being observed but rather ”sit 

on the sidelines” and watch; they are not directly involved in the situation 

they are observing. Pengamatan dilakukan dengan Skala Rating (Rating 

Scale) yang merupakan prosedur pencatatan sistematis berdasarkan 

pertimbangan pengamat untuk menunjukkan ciri tingkat kualitas dari suatu 

gejala/perilaku (Warkitri, dkk., 2001, hlm. 5,21). Oleh karena itu, rinciannya 

disusun secara bertingkat menggambarkan adanya kualitas gejala/perilaku 

yang terendah sampai dengan kualitas tertinggi atau terbaik. 

d. Dokumentasi untuk memperoleh data tertulis yang ada di Kantor Disdik 

Kabupaten Cirebon, khususnya yang diperoleh di bidang PNFI (Pendidikan 

Norformal dan Informal), seksi PAUD dan KF, dan  data yang ada di PKBM 

Logika Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon  dan data dari 

PKBM Lestari Desa Astapada Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon. 



213 
 

 
 

e. Tes digunakan untuk mendapatkan data tentang kemampuan pengembangan 

literasi perempuan warga belajar sebelum mengikuti pembelajaran partisipatif 

berbasis konsep diri dengan sesudah mengikuti pembelajaran partisipatif 

berbasis konsep diri untuk kelas eksperimen dan tes yang diberikan untuk 

kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. 

f. Angket digunakan untuk mendapatkan data tentang konsep diri perempuan 

warga belajar, sebelum maupun sebelum perlakuan,  baik bagi kelas 

eksperimen maupun bagi kelas kontrol. 

 

3.6. Instrumen Penelitian 

3.6.1. Instrumen untuk Mengukur Kebutuhan Pembelajaran Partisipatif 

Berbasis Konsep Diri. 

Instrumen untuk mengukur kebutuhan pembelajaran partisipatif berbasis 

konsep diri adalah pedoman wawancara, panduan observasi dan angket yang 

dirumuskan oleh peneliti sendiri. Masing-masing dibuatkan instrumen dalam 

bentuk lembar terpisah agar peneliti mudah dalam melakukan proses penjaringan 

datanya. Indikator angket konsep diri telah diadaptasi disesuaikan dengan kondisi 

warga belajar keaksaraan fungsional. Indikator yang tercakup di dalam angket 

adalah a.mampu mengatasi masalah; b. Merasa setara dengan orang lain; c. Terus 

belajar tanpa rasa malu; d. Terdorong untuk maju dan e. Mampu memperbaiki 

diri. Dengan mengacu kepada indikator-indikator konsep diri tersebut, maka 

dibuatlah pokok-pokok pernyataaan sebagai berikut: 1) Memiliki penglihatan 

yang dapat diandalkan; 2) Memiliki pendengaran yang memadai; 3) Mampu 

memandang kekurangan fisik atau badan bukan sebagai halangan untuk belajar; 4) 

Kesehatannya memungkinkan; 5) Kondisi fisiknya kuat; 6) Dapat menghadapi 

masalah dengan tenang; 7) Merasa sama haknya dengan orang lain yang sudah 

lebih dulu melek aksara; 8) Mampu menilai kesuksesan yang  dimiliki oleh orang 

lain, dapat pula dimiliki oleh dirinya sendiri; 9) Mampu menilai bahwa laki-laki 

dan perempuan itu memiliki hak yang setara dalam pendidikan, khususnya dalam 

hal melek aksara; 10) Mampu menilai bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-

sama wajib menuntut ilmu; 11) Merasa diri sebagai orang yang berharga di 
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tengah-tengah keluarga dan masyarakat; 12) Bersemangat dalam belajar; 13) 

Memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk bisa membaca, menulis dan 

berhitung; 14) Tidak malu minta bantuan kepada orang lain dalam hal belajar; 15) 

Tidak malu untuk terus belajar meski usia tidak muda lagi; 16) Terdorong untuk 

terus belajar kapan dan  di manapun; 17) Menjadi motivator untuk orang lain agar 

terus belajar; 18) Bangga jika bisa membaca, menulis dan berhitung; 19) Mampu 

merasakan bahwa  untuk mencapai kesuksesan perlu dorongan dari diri dan 

keluarga; 20) Mau belajar berhubung tugas utama sebagai pendidik di keluarga; 

21) Suka kisah orang-orang sukses; 22) Mengharapkan anak-anak untuk terus 

bersekolah, minimalnya sampai tuntas pendidikan dasar; 23) Mampu memandang 

kegagalan sebagai peluang untuk lebih baik lagi; 24) Menerima kritik atau saran 

dengan lapang dada  untuk  kemajuan di masa yang akan datang; 25) Pujian yang 

diterima, menjadi pemicu untuk tidak berhenti belajar; 26) Bertanggung jawab 

terhadap proses belajarnya; dan 27) Menginginkan perubahan. 

Berhubung responden penelitian ini adalah perempuan warga belajar 

yang pernah menyandang buta aksara dan masih memiliki pola pikir sederhana, 

maka penyusunan angket ini dibuat sesederhana mungkin dengan hanya 

menyediakan alternatif jawaban ”ya” dan ”tidak”. Alternatif jawaban ”ya” dan 

”tidak” bermakna ”tegas”, di mana jawaban ”ya” menunjukkan bahwa konsep diri 

warga belajar bermakna positif sementara  jawaban ”tidak” menunjukkan bahwa 

konsep diri warga belajar bermakna negatif, maka analisis terhadap instrumen 

konsep diri ini menggunakan skala Guttman, sebagaimana mengacu kepada 

pendapat Riduwan (2008, hlm. 16). 

 

3.6.2. Instrumen untuk Pengembangan Model Pembelajaran Partisipatif 

Berbasis Konsep Diri. 

Instrumen yang dipakai untuk pengembangan model pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah berupa panduan wawancara terbuka dan tidak terstruktur 

yang dirumuskan oleh peneliti sendiri. Instrumen ini hanya memuat rambu-rambu 

pokok yang dapat diadaptasi atau diimprovisasi oleh peneliti secara fleksibel. 

Oleh karena itu penggalian informasi dapat dilakukan melalui wawancara 
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mendalam (indepth interview). Hal-hal yang menjadi pokok pertanyaan berkisar 

pada kelebihan dan kekurangan model, tingkat kesulitan dan keterbacaannya, 

tahap-tahap pelaksanaan model dan hal-hal lain yang bersangkut paut dengan 

pengembangan model PPBKD.  

 

3.6.3. Instrumen Tes Literasi untuk Warga Belajar.  

Tes yang diberikan dalam penelitian ini dipakai utuk mengumpulkan data 

awal dan data akhir mengenai kemampuan literasi. Indikator tes meliputi: a. 

Membaca lancar kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat; b. 

Memahami teks dengan membaca efektif (100-200 kata); c. Menulis kalimat 

sederhana, majemuk dan variasinya dalam bahasa Indonesia yang berkaitan 

dengan keterampilannya; d. Menulis paragraf dalam bahasa Indonesia yang 

berkaitan dengan keterampilannya; e. Melakukan perhitungan matematis secara 

lisan dan tulis yang berkaitan dengan keterampilannya. Sebelum digunakan, 

instrumen tersebut diuji agar validitasya memenuhi syarat. Soal tes literasi 

tersebut diperiksakan kepada teman-teman seprofesi, dan kepada pertimbangan 

pakar, kemudian hasil tes tersebut dianalisis dengan menggunakan pedoman 

penilaian seperti yang tercantum dalam lampiran 6. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu analisis 

statistik deskripif, analisis deskriptif kualitatif dan analisis perbandingan. Teknik 

analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah 

dikumpulkan melalui tes pengembangan kemampuan literasi. Teknik analisis 

deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis jawaban hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dan analisis perbandingan digunakan untuk 

menganalisis tes pengembangan kemampuan literasi sebelum model pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri diuji di lapangan sebagai pretest, dan setelah 

model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri diuji di lapangan sebagai 

postest. Perbandingan dipergunakan juga antara kelas eskperimen dan kontrol. 
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Analisis data kualitatif yang dipergunakan adalah menurut langkah-

langkah yang dianjurkan menurut  Miles dan Huberman (1984, hlm. 23) sebagai 

berikut: 

a. Data collection. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi yang bersifat partisipatif maupun non-partisipatif, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri di lokasi penelitian, peneliti 

menggunakan catatan lapangan dan pedoman wawancara yang telah disusun. 

 

b. Data reduction. 

Reduksi data (data reduction) adalah mencatat atau mengetik kembali 

dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Jika data tidak dicatat maka akan 

sangat menyulitkan langkah berikutnya. Catatan lapangan dibuat kemudian 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal 

yang penting, serta disusun lebih sistematis supaya mudah dikendalikan. Data 

yang telah direduksi ini akan memberikan gambaran yang tajam (fokus) tentang 

substansi model pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri dan kemampuan 

pengembangan literasi yang diperoleh warga belajar sebagai hasil pembelajaran.   

c. Data display. 

Data display adalah upaya untuk melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Untuk itu peneliti membuat berbagai 

macam matriks, grafiks, networks, dan chart. Dengan demikian, peneliti dapat 

menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. 

d. Verification. 

Verification berasal dari kata dasar verify yang bermakna test the truth or 

accuracy. Setelah data disajikan dalam bentuk matrik, grafik, flowchart, tabel dan 

uraian rinci, selanjutnya peneliti memberikan tafsiran, dan mencari hubungan 

antara satu kategori dengan kategori yang lain. Dengan demikian verifikasi adalah 

upaya mencari makna yang dikumpulkan. Kegiatan yang dilakukan peneliti yaitu 

mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis 
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dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti melakukan kegiatan berdiskusi dengan 

teman sejawat atau dengan orang yang penulis pandang pakar dalam bidang 

pembelajaran. 

Analisis data kualitatif ini penulis lakukan sejak awal secara berulang-

ulang dan berkesinambungan antara pengumpulan datadan analisis data, selama 

pengumpulan data di lapangan dan sesudah data terkumpul.    

Sementara itu analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat 

efektivitas model yang diujicobakan. Tingkat efektivitas model diperlihatkan 

melalui perbandingan rata-rata perolehan hasil belajar warga belajar. Teknik 

analisis yang dipergunakan yaitu teknik uji t sampel berpasangan, hal ini 

dikarenakan data yang didapatkan berasal dari proses pengukuran pada satu 

kelompok sampel yang dilakukan dua kali, yaitu pretes dan postes. Selanjutnya 

pengolahan dan analisis data kuantitatif digunakan program paket statistika SPSS 

(Statistical Package for Social Science) versi 17.       

 

3.8. Validitas, Reliabilitas dan Obyektivitas Data 

Validitas adalah derajat ketepatan alat ukur, untuk mengukur apa yang 

hendak diukur dan reliabilitas adalah derajat ketetapan (konsistensi) alat yang 

digunakan untuk mengukur dalam waktu yang berbeda pada obyek yang sama 

akan menghasilkan data yang sama.  

Agar instrumen penelitian ini dapat mengukur apa yang hendak diukur, 

sebelum dipakai dalam penelitian yang sesungguhnya, perlu diuji terlebih dahulu. 

Pengujian ini meliputi uji validitas dan relibilitas instrumen penelitian, baik 

dengan uji validitas internal, eksternal maupun dengan uji statistik. Instrumen 

yang diuji validitasnya dengan uji statistik adalah instrumen angket. Untuk 

menguji angket berskala digunakan teknik korelasi product moment.   

3.8.1. Uji Coba Insrumen Penelitian 

Untuk menguji coba alat ukur ini peneliti secara purposive menentukan 

20 orang warga belajar perempuan yang mengikuti pembelajaran di PKBM 

Logika Desa Plaosan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang menjadi subjek 

uji coba sesuai dengan karakteristik sampel seperti di muka. Usia perempuan 



218 
 

 
 

wajib belajar terentang di antara 20 tahun (termuda) sampai dengan usia 66 tahun 

(tertua). 

Uji coba alat ukur ini dengan menganalisis item-item menggunakan 

teknik internal consistency terhadap alat ukur mengenai konsep diri warga belajar 

perempuan, dengan cara melihat hubungan antara skor item dengan skor total.  

Untuk pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur, peneliti 

menggunakan korelasi berdasarkan rumus korelasi product moment dari Pearson 

(Arikunto, 1998, hlm. 162), dengan rumus sebagai berikut: 

 

     
 ∑    ∑   ∑  

√{  ∑        }  { ∑        }

 

 

Pelaksanaan ujicoba dilakukan oleh peneliti sendiri pada hari Senin 

tanggal 27 Oktober 2014. Proses uji coba berlangsung selama kurang lebih 30 

menit, dimulai pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB dan berjalan dengan 

lancar tanpa hambatan yang berarti. 

 

3.8.2. Uji Validitas Item Instrumen Angket Konsep Diri 

Hipotesis statistik untuk menguji valid tidaknya instrumen penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H0 : rhit<   rtab   =   tidak valid 

H1 : rhit>   rtab   =   valid 

Pengujian validitas alat ukur menempuh langkah-langkah sebagai 

berikut: a. Menghitung skor total setiap jawaban responden; b. Mencatat skor item 

yang akan diuji; c. Menghitung korelasi antara skor masing-masing item dengan 

skor total. Hasil perhitungan setiap item angket, kemudian dibandingkan dengan 

tabel nilai r product moment dengan  degree of freedom (derajat kebebasan = dk = 

20) dan alpha = 5%  didapat rtab = 0.44. 

Berdasarkan kriteria kevalidan serta langkah-langkah tersebut, peneliti 

dapat menyajikan hasil uji validitas instrumen angket konsep diri dengan 

mempergunakan Program Excel sebagai berikut: 



219 
 

 
 

Tabel 3.8. 

Validitas Instrumen Angket Konsep Diri 

 

Nomor 

Item 

 

rhit rtab Interpretasi Keputusan 

1. 0.64 0.44 Valid Digunakan 

2. 0.56 0.44 Valid Digunakan 

3. 0.65 0.44 Valid Digunakan 

4. 0.52 0.44 Valid Digunakan 

5. 0.65 0.44 Valid Digunakan 

6. 0.01 0.44 Tidak valid Dibuang 

7. 0.65 0.44 Valid Digunakan 

8. 0.56 0.44 Valid Digunakan 

9. 0.65 0.44 Valid Digunakan 

10 0.56 0.44 Valid Digunakan 

11. 0.65 0.44 Valid Digunakan 

12. 0.56 0.44 Valid Digunakan 

13. 0.65 0.44 Valid Digunakan 

14. 0.56 0.44 Valid Digunakan 

15. 0.31 0.44 Tidak valid Dibuang 

16. 0.56 0.44 Valid Digunakan 

17. 0.65 0.44 Valid Digunakan 

18. 0.65 0.44 Valid Digunakan 

19. 0.65 0.44 Valid Digunakan 

20. 0.49 0.44 Valid Digunakan 

21. 0.68 0.44 Valid Digunakan 

22. 0.52 0.44 Valid Digunakan 

23. 0.64 0.44 Valid Digunakan 

24. 0.54 0.44 Valid Digunakan 

25. 0.56 0.44 Valid Digunakan 

26. 0.56 0.44 Valid Digunakan 

27. 0.65 0.44 Valid Digunakan 

28. 0.41 0.44 Tidak valid Dibuang 

29. 0.52 0.44 Valid Digunakan 

30 0.69 0.44 Valid Digunakan 

 

Dengan mendasarkan diri kepada hasil ujicoba instrumen angket seperti 

tercantum di dalam Tabel 3.7. menunjukkan bahwa dari 30 butir item angket yang 

penulis buat terdapat 27 item yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 dan 30. Sedangkan 

item-item yang tidak valid ada 3 butir item yaitu nomor item 6, 15 dan 28.  
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Merujuk kepada kisi-kisi instrumen yang telah penulis susun, ketiga butir 

item yang tidak valid tersebut dibuang atau dianulir tanpa harus mengganti dengan 

item baru karena sudah terwakili oleh item yang lain dalam indikator yang sama. 

Item 6 sudah terwakili oleh nomor item 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam indikator yang 

sama (mampu mengatasi masalah), item 15 sudah terwakili oleh nomor item 13, 

14, 16, 17, 18, 19 dan 20 dalam indikator yang sama (terus belajar tanpa rasa 

malu) dan item 28 sudah terwakili oleh item nomor 26, 27, 29 dan 30 dalam 

indikator yang sama (mampu memperbaiki diri).  

Setelah melalui proses ujicoba instrumen angket yang menghasilkan 27 

item yang valid dan membuang 3 item yang tidak valid, penulis kemudian 

menyusun kembali ke-27 item yang valid untuk disebarkan kepada responden 

penelitian. Hasil uji validitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

3.8.3. Uji Reliabilitas Item Instrumen Angket Konsep Diri 

Pengujian reliabilitas dengan cara mengalikan skor total dari kuesioner 

konsep diri menggunakan teknik Split Half Reliability (Sugiyono, 2008, hlm. 

185). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Membagi item menjadi dua belahan, yaitu item yang bernomor ganjil dan 

item bernomor genap. 

b) Menjumlahkan skor masing-masing item tiap-tiap kelompok, hasilnya 

merupakan skor total kelompok ganjil dan kelompok genap. 

c) Menghitung korelasi antar skor total kelompok ganjil dan skor total kelompok 

genap, kemudian hasilnya dikoreksi dengan menggunakan rumus Spearman-

Brown (Arikunto, 1996, hlm. 90) 

 

 

 

Keterangan: 

rtot : koefisien reliabilitas seluruh item 

rtt : koefisien korelasi antara skor-skor belahan ganjil dan belahan 

genap.  
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Tolok ukur besarnya koefisien reliabilitas tersebut, digunakan aturan 

Guilford (dalam Rakhmat, 1999, hlm. 29), sebagai berikut: 

Tabel 3.9. 

Reliabilitas Instrumen 

 

Koefisien Interpretasi 

< 0,20 Reliabilitas rendah sekali, lemah sekali 

0.21 – 0.40 Reliabilitas rendah 

0.41 – 0.70 Reliabilitas yang cukup berarti 

0.71 – 0.90 Reliabilitas yang tinggi, kuat 

0.91 – 1.00 Reliabilitas yang sangat tinggi / kuat sekalidan   dapat 

diandalkan. 

 

Berdasarkan langkah-langkah dan tolok ukur di atas, maka hasil 

perhitungan reliabilitas instrumen dengan alpha = 5% menunjukkan  

0.929728689, dengan demikian instrumen angket konsep diri tersebut reliabel. 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 15. 

Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh  

Lincoln dan Guba (1985, hlm.  289-328), pengujian reliabilitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Credibility. 

Kepercayaan(credibility) adalah kegiatan yang berusaha agar hasil-hasil 

penemuan dapat diakui kebenarannya, dengan kata lain kepercayaan penemuan 

dapat diraih. Lincoln dan Guba (1985, hlm 301-314) menjelaskan ada tujuh upaya 

untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:  

a. Activities increasing the probability that credible findings will be produced. 

Kegiatan yang dilakukan adalah memperpanjang keikutsertaan peneliti 

pada latar penelitian dalam rangka mendapatkan data yang sahih (valid). Dengan 

perpanjangan waktu, peneliti dapat berorientasi dengan situasi guna memastikan 

apakah konteks pembelajaran patisipatif berorientasi nilai-nilai positif konsep diri 

itu dapat dipahami dan dihayati.   
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b. Persistent observation 

Ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman dengan  maksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang menonjol dalam situasi yang relevan 

dengan kegiatan pembelajaran partisipatif berorientasi nilai-nilai positif konsep 

diri yang sedang dicari dan memusatkan hal tersebut secara rinci.  

c. Triangulation 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.   Dalam penelitian ini, triangulasi 

dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah perempuan yang mengikuti 

program pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri. Untuk menguji 

kredibilitas data mengenai perilaku informan perempuan tersebut, dilakukan 

dengan mengadakan triangulasi sumber data kepada perempuan lain yang tidak 

mengikuti program pembelajaran, kepada penyeleggara PKBM maupun kepada 

Tutor PKBM. Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, 

mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. Data yang 

telah dianalisis oleh peneliti, menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya 

dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.  

Triangulasi juga dilakukan menggunakan triangulasi teknik.  Ketika data 

diperoleh dari informan melalui wawancara, dicek lagi dengan menggunakan 

observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau dengan yang lain, untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, 

karena sudut pandangnya yang berbeda-beda. 

d. Peer debriefing 

Yang dimaksud dengan peer debriefing adalah untuk menjelaskan hasil 

sementara dari hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan 

rekan-rekan sejawat. Dengan membicarakan atau berdiskusi dengan rekan 

sejawat, diharapkan peneliti memiliki sikap terbuka dan jujur. Dengan diskusi ini 

dapat dijajaki hipotesis yang muncul dari pikiran peneliti.  
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e. Referential adequacy 

Referential adequacy adalah adanya data pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan oleh peneliti. Referensi yang cukup ini untuk 

menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. 

Hal ini dilakukan dengan  membuat flow chart dan rekaman tape.   

f. Negative case analysis 

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak 

sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan 

digunakan sebagai bahan pembanding. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan 

hipotesis kerja sebagai  upaya meningkatkan argumentasi penemuan.  

g. Member checks 

Member cheks adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti  

kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh si pemberi data. Untuk maksud 

member checks dalam penelitian ini, peneliti melakukan hal-hal seperti setiap kali 

setelah selesai melakukan wawancara, hasil wawancara tersebut dikonfirmasikan 

kepada informan yang bersangkutan untuk mendapatkan reaksi kesesuaian atau 

ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dengan yang dicatat oleh peneliti. 

Selain itu untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran informasi yang 

dikumpulkan, sebulan setelah tahap II selesai, peneliti ke lapangan lagi untuk 

meminta reaksi responden mengenai kesesuaian atas informasi yang peneliti 

kumpulkan.  

2. Transferability 

Transferability adalah kemampuan melihat sampai sejauh manakah hasil 

penelitian dapat diaplikasikan atau digunakan pada situasi lain. Dalam hal ini, 

Nasution (1988, hlm. 119) menjelaskan, ”Bagi peneliti kualitatif, transferability 

bergantung kepada si pemakai yakni hingga manakah hasil penelitian itu dapat  

mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.” Peneliti sendiri tidak dapat 

menjamin ”validitas eksternal” ini. Peneliti telah memberikan deskripsi yang 

terinci bagaimana ia mencapai hasil penelitiannya itu. Apakah hasil penelitiannya 

itu dapat diterapkan, diserahkan kepada para pembaca dan pemakai. Bila pemakai 
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melihat ada dalam penelitian itu yang sesuai bagi situasi yang dihadapinya, maka 

di situ tampak adanya transfer. Walaupun dapat diduga bahwa tidak ada dua 

situasi yang sama sehingga masih perlu penyesuaian menurut keadaan masing-

masing.       

3. Dependability (reliabilitas). 

Dependability (kebergantungan) ingin melihat sejauh mana hasil 

penelitian bergantung kepada keadaan. Konsep dependabilitas sesungguhnya lebih 

luas daripada relibilitas, karena peninjauan dari segi konsep memperhitungkan 

segala-galanya yaitu ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor lainnya yang 

tersangkut. Oleh karena itu, laporan penelitian ini juga mendeskripsikan profil 

perempuan warga belajar dan profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. 

4. Confirmability. 

Confirmability adalah keyakinan terhadap kebenaran data yang 

diperoleh. Ini dapat dilakukan dengan audit trail, yakni dapat dikonfirmasikan 

dengan jejak yang dapat dilacaak atau diikuti. Dalam hal ini confirmability 

dilakukan oleh Pembimbing, yaitu Promotor, Ko-Promotor dan Anggota, yang 

membantu memeriksa proses penelitian serta taraf kebenaran data serta 

tafsirannya.  

Hal-hal yang dilakukan oleh peneliti sebagai human instrument adalah: 

a. Menyusun data mentah yang diperoleh dari wawancara dan observasi dalam 

bentuk catatan lapangan (field notes) serta menyimpan dan meneliti dokumen; 

b. Menyusun unit analisis atau kategorisasi informasi dan mendeskripsikannya 

sebagai hasil analisis  data; 

c. Merumuskan tafsiran dan kesimpulan sebagai hasil sintesis data; 

d. Melaporkan bagaimana proses pengumpulan data yang dilakukan. 

 

3.9. Efektivitas Model Pembelajaran Partisipatif Berbasis Konsep Diri 

untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi 

Berdasarkan data empiris yang diperoleh selama melakukan studi 

pendahuluan dan dikaitkan dengan kajian teoretis yang telah dilakukan, serta 

setelah peneliti merancang suatu pengembangan model pembelajaran partisipatif 
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berbasis konsep diri untuk meningkatkan kemampuan literasi dengan memuat 

komponen model yang terdiri atas rational, tujuan, ruang lingkup model, tahapan 

pengembangan model, produk model yang dikembangkan dan kriteria 

keberhasilannya, maka peneliti mulai mengujicobakan model ini untuk melihat 

sampai sejauh mana model yang dikembangkan ini efektif untuk meningkatkan 

literasi warga belajar perempuan. Uji coba dilakukan sebanyak 4 tahap, mengikuti 

prosedur yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan 

Taggart (Wiriaatmadjaya, 2005: 66) yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi secara bersiklus. Selengkapnya dapat dipaparkan pada 

bagian di bawah ini. 

 

3.9.1. Uji Coba Tahap 1 dan Evaluasinya 

Untuk melihat bagaimana pengembangan model pembelajaran 

partisipatif berbasis konsep diri ini efektif, peneliti melakukan tahap uji coba. Uji 

coba yang dideskripsikan pada bagian ini adalah uji coba tahap pertama (tahap 1). 

Draf awal dari pengembangan model dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

 

Draft Awal 

Pengembangan Model Pembelajaran Partisipatif Berbasis Konsep Diri untuk 

Meningkatkan Kemampuan Literasi 

Kelompok Belajar  : PKBM Logika 

Materi Pembelajaran  : Membaca, Menulis dan Berhitung 

Tempat Belajar  : di rumah Bu Sani Suryani, A.Ma 

Waktu    : Hari Minggu mulai pkl. 13.00 s. 15.00 WIB. 

Standar Kompetensi  :  

1. Membaca lancar kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat 

2. Menulis kalimat sederhana, majemuk dan variasinya dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa Cirebon dan atau bahasa Arab 

3. Membaca, menulis lambang bilangan, dan menghitung angka 1 sampai 

dengan 100. 
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A. Kompetensi dasar: 

1. Membaca huruf vokal dan konsonan. 

2. Membaca kata dan suku kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Cirebon. 

3. Membaca kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Cirebon. 

4. Mempergunakan tanda-tanda baca dan lambang bilangan. 

5. Menulis huruf vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Cirebon dan atau huruf Hijaiyyah dalam tulisan Arab. 

6. Menulis suku kata dari bahasa Indonesia dan bahasa Cirebon. 

7. Menulis kata minimal tiga suku kata dari bahasa sendiri. 

8. Menulis kalimat sederhana, majemuk dan variasinya dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon. 

9. Membaca dan menulis lambang bilangan +,-,x dan :  

10. Membaca,  menulis dan menghitung angka 1 sampai dengan 100. 

B. Deskripsi Materi 

Praktek membaca dan menulis vokal dan konsonan yang diterjemahkan 

sebagai huruf hidup untuk vokal dan huruf mati untuk konsonan dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Cirebon dan tulisan huruf Hijaiyyah, praktek 

membaca dan menulis kata dan suku kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Cirebon, praktek membaca dan menulis  kalimat sederhana dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon, praktek membaca dan menulis kata minimal 

tiga suku kata dari kata-kata sendiri, mempergunakan tanda-tanda baca, 

praktek membaca dan menulis lambang bilangan, dan praktek membaca dan 

menulis dan menghitung angka 1 sampai dengan 100. 

C. Kegiatan Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah pengembangan model 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri untuk meningkatkan 

kemampuan literasi. 

2. Langkah-langkah Pembelajaran  
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Tahapan 

Pembelajaran 
Kegiatan Tutor Kegiatan Warga Belajar (WB) 

Orientasi 

(10 menit) 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Memberikan Appersepsi 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Mendapatkan Appersepsi 

 

Eksplorasi 

(90 menit) 

 Tutor bersama WB  mencari 

dan menemukan huruf vokal 

dan konsonan  dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon 

dan huruf Hijaiyyah dalam 

tulisan Bahasa Arab  

 Tutor bersama WB membuat 

contoh kalimat sederhana, 

majemuk dan variasinya 

dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Cirebon 

 Tutor bersama WB memecah 

contoh kalimat dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon 

menjadi kata  

 Tutor bersama WB 

memenggal  kata menjadi 

suku kata  

 Tutor bersama WB mencari 

dan menemukan tanda-tanda 

baca 

 Tutor bersama WB mencari 

dan menemukan lambang 

bilangan +,-,x dan : 

 Tutor bersama WB 

menghitung & menuliskan  

angka 1 s.d. 100 

 WB bersama tutor mencari 

dan menemukan huruf vokal 

dan konsonan  dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon 

dan huruf Hijaiyyah dalam 

tulisan Bahasa Arab  

 WB bersama tutor membuat 

contoh kalimat sederhana, 

majemuk dan variasinya 

dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Cirebon 

 WB bersama tutor memecah 

contoh kalimat dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon 

menjadi kata  

 WB bersama tutor memenggal  

kata menjadi suku kata  

 WB bersama tutor mencari 

dan menemukan tanda-tanda 

baca 

 WB bersama tutor mencari 

dan menemukan lambang 

bilangan +,-,x dan : 

WB bersama tutor 

menghitung & menuliskan  

angka 1 s.d. 100 

Konfirmasi 

(20 menit) 
 Tutor memeriksa tulisan dan 

pelafalan bacaan warga 

belajar  

 Tutor mengajukan pertanyaan 

postes secara lisan 

 Tutor bersama WB menutup 

dengan berdo‟a 

 WB menyerahkan bukti 

tulisan  

 WB menjawab pertanyaan 

postes secara lisan 

 

 WB dan tutor menutup 

dengan do‟a 

 

D. Media Pembelajaran 

Papan tulis, spidol, LCD/Proyektor 

E. Sumber Belajar 

Modul, kartu suku kata, poster huruf Latin, poster huruf Hijaiyyah, poster 

angka, majalah, koran, buku berbahasa Indonesia dan bahasa Cirebon. 
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F. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan andragogi dan atau pedagogi 

G. Teknik Pembelajaran 

Teknik pembelajaran: ceramah, tanya jawab, moving aload, reading aload, 

curah gagasan (brainstorming), permainan, demonstrasi, diskusi. 

H. Evaluasi/Penilaian 

1. Lisan 

Penilaian aspek lisan untuk kompetensi membaca mempergunakan 

pedoman penilaian sebagai berikut: 

 

No Nama WB 

Kriteria penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

membaca 

Agak 

mampu 

membaca 

Mampu 

membaca 

Sangat 

mampu  

membaca 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Dst.      

 

2. Tertulis 

Penilaian aspek tertulis untuk kompetensi menulis mempergunakan 

pedoman penilaian sebagai berikut: 

No Nama WB 

Kriteria penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

menulis 

Agak 

mampu 

menulis 

Mampu 

menulis 

Sangat 

mampu  

menulis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Dst.      
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3. Perbuatan/psikomotorik/keterampilan 

Penilaian aspek perbuatan mempergunakan pedoman penilaian sebagai 

berikut: 

 

Hari/Tgl  : ………………………………… 

Nama Warga Belajar : ………………………………… 

N

o 
Komponen Penilaian 

Kriteria Penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 
Tidak 

mampu 

Agak 

mampu 
Mampu 

Sangat 

mampu 

1. Keterampilan berhitung     
2. Keterampilan dalam menyelesaikan tugas     
3. Kemampuan bekerjasama     
4. Keterampilan mengemukakan pendapat     
5. Keterampilan bertanya     
6. Keterampilan dalam mempergunakan alat tulis     
7. Keterampilan dalam mencari dan menentukan 

bahan bacaan 
    

 

Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada uji coba tahap pertama, 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang optimal. 

Hal ini terutama terlihat dari keengganan warga belajar untuk mengemukakan ide 

gagasannya mengenai contoh-contoh kalimat yang ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari, mereka umumnya  masih menunggu peran tutor untuk mengeksplor 

kata atau kalimat tersebut. Tampak bahwa warga belajar belum terbiasa untuk 

menyampaikan saran atau pendapat secara aktif partisipatif dalam hal menentukan 

bahan bacaan, mengekspresikan pendapat mengenai kebutuhan belajar, 

mengambil bagian dalam merumuskan materi pembelajaran dan sejenisnya. 

Keaktifan menyampaikan pendapat secara partisipatif baru terlihat di saat warga 

belajar mengenali, menyatakan dan menemukan hambatan yang dihadapi dalam 

pembelajaran, namun demikian belum sanggup mengenali, menyatakan dan 

menemukan cara mengatasi hambatan. 

Ditinjau dari sudut pandang kemampuan menulis ada sebagian kecil 

warga belajar yang masih menulis kalimat dengan huruf kapital semua. Sebagian 
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besar warga belajar ada yang belum terbiasa menulis surat untuk guru jika 

anaknya tidak bisa masuk sekolah. Jika anaknya berhalangan hadir, maka anak 

itulah yang menulis surat untuk gurunya, sementara tanda tangan yang biasanya 

dibubuhkan di bagian bawah surat, yang biasanya ditulis atau ditandatangani oleh 

orang tua, si anak itu sajalah yang menandatangani.  

Di balik kelemahan yang disajikan pada bagian evaluasi uji model tahap 

1, terdapat beberapa hal yang menggembirakan yaitu seluruh warga belajar telah 

sanggup membaca dan menulis huruf vokal dan huruf konsonan dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon, meskipun istilah vokal dan konsonan merupakan 

istilah yang belum dikenal oleh mereka. Tutor menerjemahkan istilah itu ke dalam 

bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka yaitu dengan huruf hidup sebagai  

terjemahan dari huruf vokal, dan huruf mati sebagai terjemahan dari huruf 

konsonan. Demikian juga dengan menulis dan membaca huruf Hijaiyyah, warga 

belajar telah sangat mampu melakukannya. 

Warga belajar juga telah menunjukkan kesanggupannya membaca lancar 

kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dan bahasa Cirebon, meskipun 

menyampaikan ide dan menulis kata atau kalimat sederhana dari bahasa sendiri 

masih belum ada keberanian. 

Dalam hal kompetensi berhitung, warga belajar telah sanggup membaca, 

menulis dan menghitung 1 sampai dengan 100. Sedangkan kompetensi yang 

berkaitan dengan lambang bilangan (+, - , x dan :) warga belajar telah sangat 

mampu membaca, menulis dan membedakannya. 

Sementara itu dari sudut pandang tutor, tampak bahwa tutor masih belum 

mampu menginternalisasikan nilai-nilai positif konsep diri kepada warga belajar, 

seperti nilai-nilai kesetaraan dalam pendidikan, nilai-nilai ketangguhan dalam 

menyelesaikan masalah, nilai-nilai perjuangan untuk terus belajar tanpa rasa malu, 

nilai-nilai yang berhubungan dengan penggalian potensi diri untuk maju dan nilai-

nilai yang berhubungan dengan potensi diri untuk dapat memperbaiki diri.Dari 

evaluasi terhadap uji coba tahap 1 ini, diperlukan adanya penyempurnaan.  
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Umpan balik hasil evaluasi terhadap uji coba tahap 1: 

a. Proses pembelajaran partisipatif yang belum maksimal. 

b. Bantuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai positif konsep diri untuk 

warga belajar yang dilakukan oleh tutor masih belum maksimal.     

c. Kepercayaan diri warga belajar yang rendah. 

d. Penggunaan media pembelajaran yang terbatas. 

Dari umpan balik tersebut, kemudian peneliti bersama dengan tutor 

berdiskusi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-

penyempurnaan. Peneliti dan tutor mulai merancang pembuatan tayangan power 

point yang diprediksi dapat membangkitkan semangat warga belajar untuk 

memperbaiki konsep dirinya ke arah yang lebih positif lagi. 

Pertemuan peneliti dengan tutor PKBM Logika diadakan di sela-sela 

kesibukan kedua orang tutor tersebut dari pekerjaan utamanya mengajar di sebuah 

sekolah dasar negeri yang ada di Desa Cempaka. 

3.9.2. Uji Coba Tahap 2 dan Evaluasinya 

Desain Pengembangan Model Pembelajaran Partisipatif Berbasis Konsep Diri 

untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi 

Kelompok Belajar  : PKBM Logika 

Materi Pembelajaran  : Membaca, Menulis dan Berhitung 

Tempat Belajar  : di rumah Bu Sani Suryani, A.Ma 

Waktu    : Hari Minggu mulai pkl. 13.00 s. 15.00 WIB.  

Standar Kompetensi  :  

1. Membaca lancar kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat 

2. Membaca dan menulis identitas diri, anggota keluarga dan alamat. 

3. Membaca, menulis dan menghitung angka dari 101 sampai dengan 1000 

(ribuan). 

4. Menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagikan bilangan 

dengan menggunakan simbol =,+,-,x,: hingga 5 digit.  

A. Kompetensi Dasar: 

1. Membaca dan menulis nama sendiri, keluarga dan orang lain, tempat 

tanggal lahir sendiri dan keluarga dan alamat. 
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2. Membaca, menulis  dan memahami petunjuk sederhana pada papan 

nama, arah, label, merek dan poster sederhana. 

3. Menulis angka 101s.d. 1.000 (ribuan). 

4. Menghitung banyak objek secara berurutan (bilangan 1-10.000)  

5. Membaca dan menulis lambang bilangan hingga 5 digit 

6. Membandingkan dua kumpulan objek, istilah lebih banyak, lebih sedikit 

dan sama dengan. 

7. Mengurutkan lambang bilangan dari terkecil sampai terbesar hingga lima 

digit. 

8. Menyusun gambar berdasarkan banyaknya objek dari terkecil hingga 

lima digit. 

9. Menyatakan contoh dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 

B. Deskripsi Materi 

Praktek membaca dan menulis nama sendiri, keluarga dan orang lain, tempat 

tanggal lahir sendiri, keluarga dan alamat, membaca, menulis  dan memahami 

petunjuk sederhana pada papan nama, arah, label, merek dan poster 

sederhana, praktek menulis angka 101 s.d. 1.000 (ribuan), menghitung 

banyak objek secara berurutan, praktek membaca, dan menulis lambang 

bilangan hingga 5 digit, praktek membandingkan dua kumpulan objek, istilah 

lebih banyak, lebih sedikit dan sama dengan, praktek mengurutkan lambang 

bilangan dari terkecil sampai terbesar hingga lima digit. 

C. Kegiatan Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah pengembangan model 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri untuk meningkatkan 

kemampuan literasi. 

2. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahapan 

Pembelajaran 
Kegiatan Tutor Kegiatan Warga Belajar (WB) 

Orientasi 

(10 menit) 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Memberikan Appersepsi 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Mendapatkan Appersepsi 
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Eksplorasi 

(90 menit) 

 Tutor membimbing WB untuk 

menulis dan membaca nama 

sendiri, keluarga dan orang 

lain, tempat tanggal lahir 

sendiri dan keluarga dan 

alamat dengan melihat data 

yang ada di kartu keluarga dan 

atau KTP  

 Tutor membimbing WB 

membaca, menulis dan 

memahami petunjuk 

sederhana pada papan nama, 

arah, label, merek dan poster 

sederhana. 

 Tutor menayangkan power 

point tentang ”Mari membaca, 

menulis dan berhitung” 

sebagai tool untuk memotivasi 

WB 

 Tutor meminta WB menulis 

dan membaca angka 101 s.d. 

1000 (ribuan) 

 Tutor meminta WB 

menghitung banyak objek  

secara berurutan (1-10.000) 

 Tutor membimbing WB 

membaca dan menulis 

lambang bilangan hingga 5 

digit 

 Tutor membimbing WB 

dalam membandingkan dua 

kumpulan objek, istilah lebih 

banyak, lebih sedikit dan sama 

dengan 

 Tutor membimbing WB 

mengurutkan lambang 

bilangan dari terkecil hiingga 

terbesar hingga 5 digit 

 Tutor membimbing WB 

menyusun gambar 

berdasarkan banyaknya objek 

dari terkecil hingga 5 digit 

 Tutor bersama WB mencari 

dan menemukan contoh dalam 

kehidupan sehari-hari 

berkaitan dengan 

penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian.  

 WB praktek menulis dan 

membaca nama sendiri, 

keluarga dan orang lain, 

tempat tanggal lahir sendiri 

dan keluarga dan alamat 

dengan melihat data yang ada 

di kartu keluarga dan atau 

KTP 

 

 WB praktek membaca, 

menulis dan memahami 

petunjuk sederhana pada 

papan nama, arah, label, 

merek dan poster sederhana. 

 WB menyimak tayangan 

power point tentang ”Mari 

Membaca, menulis dan 

berhitung” 

 

 WB praktek menulis dan 

membaca angka 101 s.d. 1000 

(ribuan) 

 WB praktek menghitung 

banyak objek  secara 

berurutan (1-10.000) 

 WB praktek membaca dan 

menulis lambang bilangan 

hingga 5 digit 

 

 WB melakukan praktek  

membandingkan dua 

kumpulan objek, istilah lebih 

banyak, lebih sedikit dan 

sama dengan. 

 WB mengurutkan lambang 

bilangan dari terkecil hiingga 

terbesar hingga 5 digit 

 

 WB menyusun gambar 

berdasarkan banyaknya objek 

dari terkecil hingga 5 digit 

 

 WB bersama tutor mencari 

dan menemukan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari 

berkaitan dengan 

penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian. 

Konfirmasi  Tutor memperhatikan  WB menyerahkan bukti 
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(20 menit) pelafalan dan memeriksa 

tulisan warga belajar  

 Tutor mengajukan pertanyaan 

postes secara lisan 

 Tutor bersama WB menutup 

dengan berdo‟a 

tulisan  

 

 WB menjawab pertanyaan 

postes secara lisan 

 WB dan tutor berdo‟a penutup 

 

D. Media Pembelajaran 

Papan tulis, spidol, LCD/Proyektor 

E. Sumber Belajar 

Kartu keluarga, KTP, papan nama, modul, majalah, koran, benda-benda di 

sekitar, power point yang ditayangkan dengan proyektor 

F. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran andragogi dan atau pedagogi  

G. Teknik Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, curah gagasan, permainan, demostrasi dan diskusi.  

H. Evaluasi/Penilaian 

1. Lisan 

Penilaian aspek lisan untuk kompetensi membaca mempergunakan 

pedoman penilaian sebagai berikut: 

No Nama WB 

Kriteria penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

membaca 

Agak 

mampu 

membaca 

Mampu 

membaca 

Sangat 

mampu  

membaca 

1.      

2.      

3.      

Dst.      

 

2. Tertulis 

Penilaian aspek tertulis untuk kompetensi menulis mempergunakan 

pedoman penilaian sebagai berikut: 
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No Nama WB 

Kriteria penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

menulis 

Agak 

mampu 

menulis 

Mampu 

menulis 

Sangat 

mampu  

menulis 

1.      

2.      

3.      

4.      

Dst.      

3. Perbuatan/psikomotorik/keterampilan 

Penilaian aspek perbuatann/psikomotorik/keterampilan dinilai dengan 

mempergunakan pedoman penilaian sebagai berikut:  

Hari/Tanggal   : ……………………………………….. 

Nama Warga Belajar  :………………………………………… 

N

o 
Komponen Penilaian 

Kriteria Penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

Agak 

mampu 
Mampu 

Sangat 

mampu 

1. Keterampilan berhitung     
2. Keterampilan menerapkan operasi matematis     
3. Kemampuan dalam menyelesaikan tugas     
4. Kemampuan bekerjasama     
5. Keterampilan mengemukakan pendapat     
6. Keterampilan bertanya     
7. Keterampilan dalam mempergunakan alat tulis     
8. Keterampilan dalam mencari dan menentukan 

bahan bacaan 
    

 

Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada uji coba tahap kedua,  

menunjukkan bahwa pembelajaran dan antusiasme warga belajar pada tahap 

kedua ini sudah lebih baik dibandingkan dengan uji coba tahap pertama. 

Kompetensi membaca, menulis dan berhitung warga belajar sudah lebih baik dari 

pada sebelumnya. Jika sebelumnya masih terdapat warga belajar yang tidak 

percaya diri dan terlontar ungkapan ”kanggo apa lah belajar wong wis tua 

iki”(”buat apa belajar, sudah tua ini), maka pada pembelajaran kali ini sedikit 

demi sedikit mulai memahami pentingnya belajar dan mereka sudah tersentuh 

kesadarannya mengenai  posisinya sebagai pendidik utama di keluarga.  Hal ini 
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salah satunya ditunjang oleh adanya keinginan yang tulus dari tutor untuk 

membantu warga belajar memotivasi dan  menginternalisasikan nilai-nilai positif 

konsep diri kepada warga belajar, seperti nilai-nilai kesetaraan dalam pendidikan, 

nilai-nilai ketangguhan dalam menyelesaikan masalah, nilai-nilai perjuangan 

untuk terus belajar tanpa rasa malu, nilai-nilai yang berhubungan dengan 

penggalian potensi diri untuk maju dan nilai-nilai yang berhubungan dengan 

potensi diri untuk dapat memperbaiki diri.  

Dari pengamatan peneliti, tampak ada beberapa warga belajar yang 

mengusulkan untuk menambah materi pembelajaran tentang fiqh, atau belajar 

baca tulis  juz ‟amma. Sebagian besar dari mereka adalah anggota jama‟ah 

pengajian yang sering mengikuti pengajian di mesjid atau madrasah sekitar 

lingkungan rumahnya. Kegiatan pengajian ini biasa disebut ”ngaji kuping” yaitu 

kegiatan mendengarkan inti materi yang disampaikan oleh kiayi, nyai, ustadz atau 

ustadzah. Muncul keinginan dari warga belajar untuk tidak sekedar mendengarkan 

materi keagamaan yang selama ini dilakukan, tetapi membaca dan menulis ayat-

ayat yang terkandung dalam Al-Qur‟an, khususnya Juz ‟Amma. Sementara itu 

sebagian yang lain mengusulkan untuk praktek membuat kue. 

Untuk mengakomodir kepentingan warga belajar, kembali peneliti 

melakukan diskusi dengan tutor untuk menanyakan kesanggupannya menambah 

materi tentang fiqih  dan juz ‟amma, dan mempersiapkan apa yang diperlukan. 

Dengan berbekal keilmuan yang dimiliki oleh tutor akhirnya permintaan warga 

belajar disanggupi.  

Umpan balik hasil evaluasi terhadap uji coba tahap 2: 

1. Hampir seluruh warga belajar antusias menghadapi pembelajaran membaca, 

menulis dan berhitung. 

2. Terlihat ada sebagian kecil warga belajar sudah mengalami peningkatan di 

dalam mengemukakan pendapat, sebagian kecil mampu menyelesaikan tugas 

dan sebagian besar dapat mempergunakan alat tulis dengan baik. 

3. Rasa percaya diri warga belajar mulai tampak. 

4. Kompetensi membaca, menulis dan berhitung yang sudah lebih baik daripada 

sebelumnya. 
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5. Kesediaan tutor untuk menginternalisasikan nilai-nilai positif konsep diri 

semakin terlihat, meski belum cukup maksimal.  

6. Adanya penambahan materi pembelajaran yaitu praktek membuat kue dan 

materi tentang keislaman (fiqih dan baca tulis Al-Qur‟an). 

 

3.9.3. Uji Coba Tahap 3 dan Evaluasinya 

Uji coba tahap ketiga merupakan penyempurnaan model yang telah 

diujicobakan pada tahap kedua. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap uji coba tahap 

kedua, maka pada uji coba tahap ketiga ini secara umum mempergunakan 

prosedur pembelajaran seperti pada pertemuan kedua, tetapi lebih memantapkan 

tahapan-tahapannya.   

Pada pertemuan kali ini, jumlah hari ditambah menjadi Sabtu dan 

Minggu, hari Sabtu dipergunakan untuk praktek membuat kue sedangkan hari 

Minggu dilanjutkan dengan membaca, menulis dan berhitung, hanya saja kedua 

hari ini dianggap sebagai uji coba model yang ketiga. Meskipun memfokuskan 

pada praktek membuat kue di hari Sabtu, namun tidak berarti melepaskan sama 

sekali kegiatan membaca, menulis dan berhitung, karena di dalam praktek 

membuat kuepun,  akan senantiasa berkaitan dengan literasi ini. 

 

Desain Pengembangan Model Pembelajaran Partisipatif Berbasis Konsep Diri 

untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi 

Kelompok Belajar : PKBM Logika 

Materi Pembelajaran : Membaca, Menulis dan Berhitung 

Tempat Belajar : di Rumah Bu Sani Suryani, A.Ma 

Waktu   : 1. Hari Sabtu  pkl. 13.00 s.d 14.30 WIB. 

 2. Hari Minggu pkl. 13.00 s.d. 15.00 WIB. 

Standar Kompetensi : 

1. Membaca dan menulis resep makanan. 

2. Menulis paragraf dalam bahasa Indonesia dan bahasa Cirebon. 

3. Mengenal satuan berat. 

4. Melakukan komunikasi lisan melalui tanya jawab. 
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A. Kompetensi dasar: 

1. Membaca dan menulis resep membuat kue bolu panggang dan donat. 

2. Menimbang bahan-bahan membuat kue seperti terigu, gula pasir, telur 

dengan timbangan. 

3. Praktek membuat kue. 

4. Menjelaskan isi teks (100-150 kata) melalui membaca intensif. 

5. Menjawab dan mengajukan pertanyaan tentang isi teks yang agak 

panjang (150-200 kata) yang dibaca secara intensif 

6. Menyampaikan pertanyaan menggunakan minimal tiga suku kata. 

7. Menjawab pertanyaan dengan menggunakan minimal tiga suku kata. 

B. Deskripsi Materi 

Macam-macam resep makanan seperti membuat kue bolu panggang dan 

donat, menimbang bahan-bahan membuat kue seperti terigu, gula pasir, telur 

dengan timbangan, praktek membuat kue, mendiskusikan isi teks (100-150 

kata) melalui membaca intensif, mendiskusikan isi teks yang agak panjang 

(150-200 kata) secara intensif. 

C. Kegiatan Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah pengembangan model 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri untuk meningkatkan 

kemampuan literasi. 

2. Langkah-langkah pembelajaran dalam praktek membuat kue di hari Sabtu 

Tahapan 

Pembelajaran 
Kegiatan Tutor Kegiatan Warga Belajar (WB) 

Orientasi 

(10 menit) 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Memberikan Appersepsi 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Mendapatkan Appersepsi 

 

Eksplorasi 

(60 menit) 

 Tutor bersama WB 

mempelajari resep membuat 

kue bolu panggang dan donat 

 Tutor membimbing WB 

menulis dan membaca resep 

bolu panggang dan donat. 

 

 Tutor bersama WB 

 WB bersama tutor 

mempelajari resep membuat 

kue bolu panggang dan donat. 

 WB dibimbing  tutor menulis 

dan membaca   resep bolu 

panggang dan donat. 

 WB bersama tutor 

mempersiapkan alat dan 
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mempersiapkan alat dan 

bahan membuat kue 

 Tutor dan WB melakukan 

penimbangan dengan alat 

timbangan  

 Tutor bersama WB 

mempraktekkan membuat 

bolu panggang dan donat  

bahan membuat kue 

 WB dibimbing tutor 

melakukan penimbangan 

dengan alat timbangan 

 WB bersama tutor 

mempraktekkan membuat 

bolu panggang dan donat. 

Konfirmasi 

(20 menit) 

 Tutor memeriksa tulisan dan 

pelafalan bacaan warga 

belajar  

 Tutor mengajukan pertanyaan 

postes secara lisan 

 Tutor bersama WB menutup 

dengan berdo‟a 

 WB menyerahkan bukti 

tulisan  

 

 WB menjawab pertanyaan 

postes secara lisan 

 WB dan tutor menutup 

dengan do‟a 

 

3. Langkah-langkah Pembelajaran di hari Minggu pkl 13.00 s.d. 15.00 

Tahapan 

Pembelajaran 
Kegiatan Tutor Kegiatan Warga Belajar (WB) 

Orientasi 

(10 menit) 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Memberikan Appersepsi 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Mendapatkan Appersepsi 

 

Eksplorasi 

(90 menit) 

 Tutor bersama WB mereviu 

materi pembelajaran yang 

telah lalu. 

 Tutor membimbing WB di 

dalam memahami isi bacaan 

yang berasal dari berbagai 

sumber bacaan seperti koran, 

majalah, dan buku. 

 Tutor menayangkan video 

tentang ”Orang cacat yang 

sukses dalam belajar” untuk 

memotivasi WB. 

 Tutor bertanya jawab dengan 

WB seputar pemahaman isi 

bacaan. 

 

 WB bersama tutor mereviu 

materi pembelajaran yang 

telah lalu. 

 WB membaca intensif isi 

bacaan/teks sekitar 100-150 

kata. 

 

 

 

 WB memperhatikan tayangan 

video untuk memotivasi 

pembelajaran. 

 

 WB bertanya jawab dengan 

tutor seputar pemahaman isi 

bacaan. 

  

 

Konfirmasi 

(20 menit) 

( 

 Tutor memperhatikan 

pelafalan dan memeriksa 

tulisan warga belajar  

 Tutor mengajukan pertanyaan 

postes secara lisan 

 Tutor bersama WB menutup 

dengan berdo‟a 

 WB menyerahkan bukti 

tulisan  

 

 WB menjawab pertanyaan 

postes secara lisan 

 WB dan tutor menutup 

dengan do‟a 
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D. Media Pembelajaran 

Papan tulis, spidol, timbangan alat-alat memasak/membuat kue 

E. Sumber Belajar 

Buku resep makanan, buku, koran dan majalah 

F. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran andragogi dan atau pedagogi  

G. Teknik Pembelajaran 

Teknik Ceramah, tanya jawab,  demonstrasi, praktek dan brainstorming.  

H. Evaluasi/Penilaian 

1. Lisan 

Penilaian aspek lisan untuk kompetensi membaca mempergunakan 

pedoman penilaian sebagai berikut: 

 

No Nama WB 

Kriteria penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

membaca 

Agak 

mampu 

membaca 

Mampu 

membaca 

Sangat 

mampu  

membaca 

1.      

2.      

3.      

Dst.      

 

2. Tertulis 

 Penilaian aspek tertulis untuk kompetensi menulis mempergunakan 

pedoman penilaian sebagai berikut: 

No Nama WB 

Kriteria penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

menulis 

Agak 

mampu 

menulis 

Mampu 

menulis 

Sangat 

mampu  

menulis 

1.      

2.      

3.      

4.      

Dst.      
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3. Perbuatan/psikomotorik/keterampilan 

Penilaian aspek perbuatann/psikomotorik/keterampilan dinilai dengan 

mempergunakan pedoman penilaian sebagai berikut:  

Hari/Tgl   :………………………………………… 

Nama Warga Belajar  :………………………………………… 

N

o 
Komponen Penilaian 

Kriteria Penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

Agak 

mampu 
Mampu 

Sangat 

mampu 

1. Keterampilan berhitung     
2. Keterampilan menerapkan operasi matematis     
3. Kemampuan dalam menyelesaikan tugas     
4. Kemampuan bekerjasama     
5. Keterampilan mengemukakan pendapat     
6. Keterampilan bertanya     
7. Keterampilan dalam mempergunakan alat tulis     
8. Keterampilan dalam mempergunakan alat 

memasak 
    

9. Keterampilan dalam mencari dan menentukan 

bahan bacaan 
    

 

Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada uji coba tahap ketiga 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri belum 

memuaskan menurut pandangan tutor dan peneliti. Tutor merasakan bahwa 

kepercayaan warga belajar untuk dapat mengajukan pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan belum menggembirakan. Meskipun demikian kompetensi membaca, 

menulis dan berhitung warga belajar telah mengalami kemajuan. Kesungguhan 

tutor untuk mendampingi, membimbing dan memfasilitasi warga belajar di dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajarannya patut 

mendapatkan apresiasi. Tutor sebagai the significant other (orang lain yang 

berarti) bagi warga belajar telah menunjukkan kemampuannya yang baik di dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai positif konsep diri kepada warga belajar. Namun 

di sisi lain, terlihat bahwa warga belajar belum terbiasa untuk bertanya jawab 

karena rasa percaya diri mereka yang belum terbangun. Peneliti dan tutor akhirnya 

berdiskusi lagi untuk mengadakan uji coba tahap keempat. 
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3.9.4. Uji Coba Tahap 4 dan Evaluasinya 

Desain Pengembangan Model Pembelajaran Partisipatif Berbasis Konsep Diri 

untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi 

Kelompok Belajar  : PKBM Logika 

Materi Pembelajaran  : Membaca, Menulis dan Berhitung 

Tempat Belajar  : di rumah Bu Sani Suryani, A.Ma 

Waktu    : Hari Minggu mulai pkl. 13.00 s. 15.00 WIB.   

Standar Kompetensi  : 

1. Mengenal satuan panjang. 

2. Memahami isi bacaan. 

3. Bertanya jawab. 

4. Baca tulis Al-Qu‟an (Juz ‟ Amma) dan terjemahannya 

5. Membahas tentang fiqih. 

6. Mengisi formulir sederhana. 

A. Kompetensi Dasar. 

1. Mengenal satuan panjang seperti cm, m dan km. 

2. Menjelaskan isi teks (100-150 kata) melalui membaca intensif. 

3. Menjawab dan mengajukan pertanyaan tentang isi teks yang agak panjang 

(150-200 kata) yang dibaca secara intensif. 

4. Membaca surat-surat pendek (Juz ‟Amma) mengikuti bacaan tajwid 

dengan benar dengan terjemahannya. 

5. Menulis surat-surat pendek (Juz ‟Amma) dengan terjemahannya. 

6. Membaca, menulis dan membahas tentang fiqih di seputar macam-macam 

air dan tatacara bersuci.   

7. Mengisi formulir sederhana dan menulis contoh surat untuk guru. 

B. Deskripsi Materi 

Membahas tentang satuan panjang seperti cm, m dan km, membaca intensif 

teks antara 100-150 kata, bertanya jawab tentang teks, membahas tentang 

surat-surat pendek dalam Juz ‟Amma dengan tajwidnya, membahas tentang 

fiqih di seputar macam-macam air dan tatacara bersuci, membahas tentang 

tatacara mengisi formulir dan menulis surat untuk guru. 



243 
 

 
 

C. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran memerlukan dua kali pertemuan (2 kali hari Minggu) 

berhubung materi pembelajaran tidak sedikit. Kedua pertemuan ini dianggap 

sebagai uji coba tahap keempat. 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah pengembangan model 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri untuk meningkatkan 

kemampuan literasi. 

2. Langkah-langkah pembelajaran di pertemuan yang pertama 

Tahapan 

Pembelajaran 
Kegiatan Tutor Kegiatan Warga Belajar (WB) 

Orientasi 

(10 menit) 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Memberikan Appersepsi 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Mendapatkan Appersepsi 

 

Eksplorasi 

(90 menit) 

 Tutor membimbing WB 

membaca dan menulis satuan 

panjang seperti cm, m dan km. 

 Tutor membimbing WB 

membaca dan menulis Al-

Qur‟an (Juz ‟Amma). 

 Tutor ”memancing” WB agar 

dapat melakukan kegiatan 

bertanya jawab mengenai isi 

teks yang ada pada bacaan 

 Tutor membimbing WB 

menulis contoh surat untuk 

keperluan anak/cucu yang 

ditujukan kepada guru.   

 WB membaca dan menulis 

satuan panjang seperti cm, m 

dan km. 

 

 WB membaca dan menulis 

Al-Qur‟an (Juz ‟Amma). 

 

 WB melakukan kegiatan 

tanya jawab mengenai bacaan 

 

 

 WB menulis contoh surat 

untuk keperluan anak/cucu 

yang ditujukan kepada guru. 

 

Konfirmasi 

(20menit) 

( 

 Tutor memperhatikan 

pelafalan dan memeriksa 

tulisan warga belajar  

 Tutor mengajukan pertanyaan 

postes secara lisan 

 Tutor bersama WB menutup 

dengan berdo‟a 

 WB menyerahkan bukti 

tulisan  

 

 WB menjawab pertanyaan 

postes secara lisan 

 WB dan tutor menutup 

dengan do‟a 

 

3. Langkah-langkah pembelajaran di pertemuan yang kedua. 

Tahapan 

Pembelajaran 
Kegiatan Tutor Kegiatan Warga Belajar (WB) 

Orientasi 

(10 menit) 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 
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 Memberikan Appersepsi  Mendapatkan Appersepsi 

 

Eksplorasi 

(90 menit) 

 Tutor membimbing WB 

membaca dan menulis 

macam-macam air dan 

tatacara bersuci dalam Islam. 

 Tutor membimbing WB 

praktek berwudlu. 

 

 WB membaca dan menulis 

macam-macam air dan 

tatacara bersuci dalam Islam. 

 

 WB melakukan praktek 

berwudlu. 

Konfirmasi  

(20 menit) 

( 

 Tutor memperhatikan 

pelafalan dan memeriksa 

tulisan warga belajar  

 Tutor mengajukan pertanyaan 

postes secara lisan 

 Tutor bersama WB menutup 

dengan berdo‟a 

 WB menyerahkan bukti 

tulisan  

 

 WB menjawab pertanyaan 

postes secara lisan 

 WB dan tutor menutup 

dengan do‟a 

 

D. Media Pembelajaran 

Ukuran panjang (penggaris, meteran kain)), papan tulis, spidol, power point, 

proyektor/LCD. 

E. Sumber Belajar 

Kitab Suci Al-Qur‟an/Juz ‟Amma, Kitab (buku) Fiqih, buku, koran. 

F. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan andragogi dan atau pedagogi 

G. Teknik Pembelajaran 

Teknik ceramah, tanya jawab, demonstrasi, brainstorming dan praktek. 

H. Evaluasi/Penilaian 

1. Lisan 

Penilaian aspek lisan untuk kompetensi membaca mempergunakan 

pedoman penilaian sebagai berikut: 

No Nama WB 

Kriteria penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

membaca 

Agak 

mampu 

membaca 

Mampu 

membaca 

Sangat 

mampu  

membaca 

1.      

2.      

3.      

Dst.      
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2. Tulisan 

Penilaian aspek tertulis untuk kompetensi menulis mempergunakan 

pedoman penilaian sebagai berikut: 

No Nama WB 

Kriteria penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

menulis 

Agak 

mampu 

menulis 

Mampu 

menulis 

Sangat 

mampu  

menulis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Dst.      

 

3. Perbuatan 

Penilaian aspek perbuatan/psikomotorik/keterampilan dinilai dengan 

mempergunakan pedoman penilaian sebagai berikut: 

Hari/Tgl   : ............................................................ 

Nama Warga belajar  : ............................................................ 

  

N

o 
Komponen Penilaian 

Kriteria Penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

Agak 

mampu 
Mampu 

Sangat 

mampu 

1. Keterampilan berhitung     
2. Keterampilan menerapkan operasi matematis     
3. Kemampuan dalam menyelesaikan tugas     
4. Kemampuan bekerjasama     
5. Keterampilan mengemukakan pendapat     
6. Keterampilan bertanya     
7. Keterampilan dalam mempergunakan alat tulis     
8. Keterampilan dalam mencari dan menentukan 

bahan bacaan 
    

 

Uji coba Uji coba pengembangan model pembelajaran partisipatif berbasis 

konsep diri ini adalah tahap pemantapan dari uji coba-uji coba sebelumnya. 

Dengan adanya niat  yang tulus dan keinginan dari kedua belah pihak yaitu tutor 
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dan warga belajar untuk terus menerus memperbaharui proses pembelajarannya, 

dilakukan secara partisipatoris, terlibat aktif, baik tutor maupun warga belajar 

sama-sama berposisi sebagai subjek, maka proses pembelajaran dirasakan 

membawa perubahan yang berarti. Tutor perlahan tapi pasti telah sanggup 

melakukan interaksi dengan warga belajar dengan membantu 

menginternalisasikan nilai-nilai positif konsep diri, di sekitar 

menginternalisasikan nilai-nilai kesetaraan dalam memperoleh pendidikan, nilai-

nilai ketangguhan dalam menyelesaikan masalah, nilai-nilai perjuangan untuk 

terus belajar tanpa rasa malu, nilai-nilai yang berhubungan dengan penggalian 

potensi diri untuk maju dan nilai-nilai yang berhubungan dengan potensi diri 

untuk dapat memperbaiki diri. 

Kompetensi warga belajar dalam hal membaca telah mampu membaca 

sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditentukan dalam 

perencanaan program pembelajaran. Dalam hal kompetensi menulis, warga 

belajar telah mampu menulis sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang telah direncanakan melalui perencanaan program pembelajaran. Dalam 

hal kompetensi berhitung lebih menggembirakan lagi karena bila dibandingkan 

dengan kompetensi membaca dan menulis, maka kompetensi berhitung ini telah 

mampu melampaui kedua kompetensi sebelumnya. Dalam hal ini, warga belajar 

telah terampil melakukan proses berhitung dan telah terampil menerapkan operasi 

matematis untuk menyelesaikan masalah kehidupan mereka sehari-hari.  

Peningkatan kemampuan ini terlihat dari bulan yang satu ke bulan berikutnya 

selama kurang lebih 6 bulan peneliti  melakukan uji coba pengembangan model 

pembelajaran berbasis konsep diri sejak minggu terakhir bulan Oktober 2014 

sampai dengan minggu terakhir bulan April 2015. Dalam hal kemampuan 

komunikasi warga belajar juga sudah semakin baik, di antaranya terdapat warga 

belajar yang berani melakukan tanya jawab mengenai topik tertentu. Selain itu, 

dalam hal penilaian yang berkaitan dengan dimensi 

perbuatan/psikomotorik/perbuatan, pada umumnya warga belajar telah terampil 

mempergunakan alat tulis dan di dalam menyelesaikan tugas, namun masih perlu 

dimotivasi lebih lanjut oleh tutor di dalam meningkatkan keterampilan dalam hal 
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mencari dan menemukan bahan bacaan, karena untuk yang satu ini,  masih sedikit 

warga belajar yang berinisiatif untuk melakukannya. 

3.9.5. Model Akhir Hasil Revisi dari Uji Coba Terbatas 

Berdasarkan pelaksanaan uji coba terbatas sebanyak 4 kali, yang 

dilanjutkan dengan melakukan pengamatan maupun hasil diskusi peneliti dengan 

tutor beserta penyelenggara, dapatlah disimpulkan bahwa sebagai sebuah model 

pembelajaran, pengembangan model pembelajaran partisipatif berbasis konsep 

diri dapat digunakan sebagai model pembelajaran.   

Versi terakhir model pembelajaran ini merupakan bentuk akhir model 

pembelajaran sebagai hasil pengembangan model pembelajaran selama uji coba 

terbatas dilakukan. Model akhir ini tidak mengalami perubahan yang cukup jauh 

berbeda dari desain awalnya. 

Adapun model akhir hasil revisi pada uji coba terbatas, tercermin dari 

kerangka pelaksanaan pembelajaran berikut ini: 

 
Desain Model: Pengembangan Model Pembelajaran Partisipatif Berbasis Konsep 

Diri untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi 

 
 

Kelompok Belajar  : PKBM Logika 

Materi Pembelajaran  : Membaca, Menulis dan Berhitung 

Tempat Belajar  : di rumah Bu Sani Suryani, A.Ma 

Waktu  :Setiap Hari Minggu mulai pkl. 13.00 s. 15.00 WIB, 

dan jika diperlukan ditambah waktunya dengan hari 

Sabtu.   

Standar Kompetensi  :  

Standar  kompetensi sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Direktorat 

Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Formal dan Informal 

Kementerian Pendidikan Nasional (2010). 

I. Kompetensi dasar: 
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Kompetensi dasar mengacu kepada standar kompetensi dan secara bersama-

sama dirumuskan pada tahap merumuskan tujuan dan penyusunan program 

pembelajaran.  

II. Deskripsi Materi 

Deskripsi materi disesuaikan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar 

dan tujuan pembelajaran yang telah disusun secara bersama-sama. 

III. Kegiatan Pembelajaran 

A. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah pengembangan model 

pembelajaran partisipatif berbasis konsep diri untuk meningkatkan 

kemampuan literasi. 

B. Langkah-langkah Pembelajaran 

Langkah-langkah mengikuti deskripsi materi, kompetensi dasar, dan 

standar kompetensi. Di bawah ini langkah-langkah pembelajaran pada uji 

coba tahap 1 

Tahapan 

Pembelajaran 
Kegiatan Tutor Kegiatan Warga Belajar (WB) 

Orientasi 

(10 menit) 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Memberikan Appersepsi 

 Do‟a bersama 

 Penetapan kompetensi 

 Mendapatkan Appersepsi 

 

Eksplorasi 

(90 menit) 

 Tutor bersama WB  mencari 

dan menemukan huruf vokal 

dan konsonan  dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon 

dan huruf Hijaiyyah dalam 

tulisan Bahasa Arab  

 Tutor bersama WB membuat 

contoh kalimat sederhana, 

majemuk dan variasinya 

dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Cirebon 

 Tutor bersama WB memecah 

contoh kalimat dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon 

menjadi kata  

 Tutor bersama WB 

memenggal  kata menjadi 

suku kata  

 Tutor bersama WB mencari 

dan menemukan tanda-tanda 

 WB bersama tutor mencari 

dan menemukan huruf vokal 

dan konsonan  dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon 

dan huruf Hijaiyyah dalam 

tulisan Bahasa Arab  

 WB bersama tutor membuat 

contoh kalimat sederhana, 

majemuk dan variasinya 

dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Cirebon 

 

 WB bersama tutor memecah 

contoh kalimat dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Cirebon 

menjadi kata  

 WB bersama tutor memenggal  

kata menjadi suku kata  

 WB bersama tutor mencari 

dan menemukan tanda-tanda 
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baca 

 Tutor bersama WB mencari 

dan menemukan lambang 

bilangan +,-,x dan : 

 Tutor bersama WB 

menghitung & menuliskan  

angka 1 s.d. 100 

baca 

 WB bersama tutor mencari 

dan menemukan lambang 

bilangan +,-,x dan : 

 WB bersama tutor 

menghitung & menuliskan  

angka 1 s.d. 100 

Konfirmasi 

(20 menit) 

( 

 Tutor memeriksa tulisan dan 

pelafalan bacaan warga 

belajar  

 Tutor mengajukan pertanyaan 

postes secara lisan 

 Tutor bersama WB menutup 

dengan berdo‟a 

 WB menyerahkan bukti 

tulisan  

 

 WB menjawab pertanyaan 

postes secara lisan 

 WB dan tutor menutup 

dengan do‟a 

C. Media Pembelajaran 

Papan tulis, spidol, LCD/Proyektor 

D. Sumber Belajar 

Modul, kartu suku kata, poster huruf latin, poster huruf Hijaiyyah, poster 

angka, majalah, koran, buku berbahasa Indonesia dan bahasa Cirebon.  

E. Pendekatan Pembelajaran  

Pendekatan pembelajaran: andragogi dan atau pedagogi  

F.   Teknik Pembelajaran 

Teknik Pembelajaran: ceramah, tanya jawab, moving aloud, reading 

aloud, curah gagasan (brainstorming), permainan, demonstrasi, diskusi.  

G. Evaluasi/Penilaian 

1. Lisan 

Penilaian aspek lisan untuk kompetensi membaca mempergunakan 

pedoman penilaian sebagai berikut: 

No Nama WB 

Kriteria penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

membaca 

Agak 

mampu 

membaca 

Mampu 

membaca 

Sangat 

mampu  

membaca 

1.      

2.      

3.      

4.      

Dst.      
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2. Tertulis  

Penilaian aspek tertulis untuk komptensi menulis mempergunakan 

pedoman penilaian sebagai berikut:  

No Nama WB 

Kriteria penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

menulis 

Agak 

mampu 

menulis 

Mampu 

menulis 

Sangat 

mampu  

menulis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Dst.      

 

3.  Perbuatan/psikomotorik/keterampilan 

Penilaian aspek perbuatan berpedoman kepada: 

Hari/Tgl   :............................................................... 

Nama Warga Belajar :............................................................... 

N

o 
Komponen Penilaian 

Kriteria Penilaian 

50-59 60-75 76-89 90-100 

Tidak 

mampu 

Agak 

mampu 
Mampu 

Sangat 

mampu 

1. Keterampilan berhitung     
2. Keterampilan dalam menyelesaikan tugas     
3. Kemampuan bekerjasama     
4. Keterampilan mengemukakan pendapat     
5. Keterampilan bertanya     
6. Keterampilan dalam mempergunakan alat tulis     
7. Keterampilan dalam mencari dan menentukan 

bahan bacaan 
    

 


