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ABSTRAK 
 

Andriyana, Argha. 2013. Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB 

Pati. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu pendidikan 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Amin Yusuf, M. Si dan 

Pembimbing II Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si 

 

 

Kata kunci : Pelatihan, Tutor 

 

Salah satu tenaga pendidik yang patut diperhatikan agar menjadi pendidik 

yang memiliki kulialifikasi profesional adalah “tutor” jenis tenaga pendidik ini 

terkadang luput dari perhatian kita terutama bahwa istilah tutor ini hanya banyak 

dikenal pada lingkungan pendidikan non formal. Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah (1) bagaimana model pelatihan tutor pendidikan keaksaraan 

di SKB Pati, (2) bagaimana keefektifan model pelatihan tutor pendidikan 

keaksaraan menurut tutor dan (3) apa saja manfaat model pelatihan tutor 

keaksaraan bagi tutor. 

Penelitian dilakukan di SKB Pati dengan pendekatan kualitatif. Informan 

dalam penelitian ini adalah 1 orang penyelenggara, 2 orang fasilitator dan 2 orang 

warga belajar. Fokus penelitian ini adalah model pelatihan tutor keaksaraan di 

SKB Pati yang telah berlangsung, efektifitas model pelatihan tutor keaksaraan 

menurut tutor dan manfaat model pelatihan tutor keaksaraan bagi tutor keaksaraan 

dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran. Sumber data penelitian ini yaitu 

sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan 

yaitu dengan metode triangulasi. Teknik analisis data melalui tahap reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan model pelatihan tutor pendidikan di SKB 

Pati menggunakan 4 tahapan pelaksanaan. Tahapan tersebut meliputi (1) 

Persiapan, (2) Pelaksanaan Pelatihan, (3) Evaluasi dan (4) tindak lanjut. Pada 

tahap persiapan ini meliputi identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan pelatihan, 

menentukan sasaran dan rekruitmen peserta, menyusun kurikulum dan bahan ajar 

yang akan digunakan dalam pelatihan. Pada tahap pelaksanaan pelatihan yaitu 

berupa penyampaian materi dengan menggunakan metode-metode tertentu serta 

latihan membuat bahan ajar dan RPP pendidikan keaksaraan. Pada tahap evaluasi 

digunakan sebagai pengukur keberhasilan pelatihan tersebut dan menentukan 

tindak lanjut. Tindak lanjut dalam tahapan ini digunakan  untuk mengaplikasikan 

hasil pelatihan ini pada program pendidikan keaksaraan guna mengurangi jumlah 

warga buta aksara di kabupaten Pati. 

Dalam pelaksanaan pelatihan tutor pendidikan keaksaraan hendaknya 

penyelenggara pelatihan menambahkan waktu pelaksanaan, agar fasilitator tidak 

mengalami keterbatasan waktu dan tidak bisa menyampaikan keseluruhan materi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Upaya pengentasan penduduk buta aksara  sangat penting dalam 

pembangunan manusia. UNDP menjadikan angka melek huruf sebagai salah 

satu variabel dari empat indikator penentu human development index (HDI) 

atau indeks pembangunan manusia (IPM) suatu negara. Kendati upaya 

pemberantasan buta aksara di Indonesia selama ini telah berhasil menurunkan 

proporsi jumlah penduduk buta aksara secara gradual dan berkesinambungan, 

yakni dari 7,42 persen pada tahun 2009 menjadi 7,09 persen pada tahun 2010 

dan justru ada sedikit kenaikan pada tahun 2011 menjadi 7,19 persen ( Badan 

Pusat Statistik dan Depdiknas, 2011), jika dilihat dari jumlahnya ternyata 

masih cukup besar. Hasil Survei Buta Aksara (SBA) memberikan gambaran 

aktual keadaan buta aksara usia 15 tahun ke atas di Indonesia masih sebanyak 

10,2 juta jiwa atau 7,19 persen dari jumlah penduduk. 

Ayu Virgiani Ariesta (2008:10) dalam skripsinya yang berjudul Studi 

Deskriptif Tentang Perencanaan Program Keaksaraan Fungsional di Desa 

Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan mengemukakan 

bahwa: 

“Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya suatu bangsa dapat 

diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Oleh karena itu, tingkat 

keaksaraan penduduk suatu negara sangat menentukan dalam 

pembangunan manusia dan merupakan suatu indikator untuk menetapkan 

indeks pengembangan sumber daya manusia (SDM)”. 
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Untuk itu pemerintah Indonesia melalui PAUDNI memiliki misi antara lain 

mendorong terwujudnya program pendidikan keaksaraan bermutu yang mampu 

meningkatkan kompetensi keaksaraan pada semua tingkatan (dasar, fungsional, 

dan lanjutan) bagi penduduk buta aksara dewasa secara meluas, adil dan merata 

untuk mendorong perbaikan kesejahteraan dan produktivitas penduduk. 

Pendidikan Keaksaraan merupakan pendidikan pertama dan utama 

dalam membekali warga masyarakat untuk memiliki kecakapan membaca, 

menulis, berhitung, berbicara, dan mendengarkan dalam Bahasa Indonesia 

(Departemen Pendidikan Masyarakat, 2009). Program pendidikan 

ini  diprioritaskan pada kelompok sasaran usia 15 tahun keatas yang tidak 

mengenyam sekolah dasar/MI atau DO pada jenjang pendidikan dasar sampai 

kelas 3. Kemampuan keaksaraan adalah prasyarat dasar bagi setiap anggota 

masyarakat untuk meningkatkan kemampuan belajar pada tiap jenjang dan 

tingkatan pendidikan. Karena itu pendidikan keaksaraan dipandang sangat 

startegis untuk mengembangkan kemampuan baca, tulis, hitung, berbicara, dan 

mendengarkan dalam Bahasa Indonesia guna mencari, memperoleh, dan 

mengumpulkan informasi dalam rangka meningkatkan mutu kehidupannya. 

Program pendidikan keaksaraan merupakan salah satu cara untuk membangun 

masyarakat (Gillsepie dalam Indrarko, dkk; 2008: 2) 

 Keberhasilan pada Kelompok Belajar Pendidikan  Keaksaraan tidak 

terlepas dari  kemampuan Tutor dalam melaksanakan tugasnya di kelompok 

belajar yang dikelolahnya.  Kegiatan belajar membaca, menulis, berhitung 
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dengan huruf latin dan keterampilan fungsional serta kelancaran berkomunikasi 

tujuan utama pada kegiatan pembelajaran. 

Menurut UU No.20 Tahun 2003 pada pasal 39 ayat 2 menyatakan: 

pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan san 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta 

melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Seorang tutor 

belajar harus memiliki kemampuan yang dapat diandalkan, berdaya guna dan 

berhasil guna dalam melayani dan membantu warga belajar di dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Ekosiswoyo (2007:1) kunci keberhasilan pendidikan dalam 

praktik adalah bagaimana guru yang terlibat di dalamnya dikelola sebagai 

sumber daya manusia utama pendidikan, bagaimana baiknya sistem, 

bagaimana lengkapnya sarana dan prasarana dan bagaimana hebatnya 

kurikulum faktor kuncinya ada di tangan guru, sebab gurulah the man behind 

semua ini.  

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan kualitas PNF 

dipengaruhi oleh beberapa faktor; salah satu faktor utama adalah kualitas 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal ini berkaitan dengan kualifikasi 

dan kompetensi tutor. Permasalahan umum yang dihadapi dalam aspek mutu 

adalah sekitar 30% dari 121.301 orang  pendidik dan tenaga kependidikan  

belum memenuhi kualifikasi minimal sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan. Termasuk kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 

60% dari 121.301 belum terpenuhi sesuai dengan tuntutan program, dan belum 
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terselenggaranya sertifikasi profesi bagi Pendidik/Tutor  Pendidikan Non 

Formal (Syamsudin, 2008:4). Tutor adalah jabatan profesi yang seharusnya 

profesional dipekerjaannya dan memenuhi kriteria profesional (Dahlia,2012:3). 

Salah satu cara meningkatkan kinerja tutor keaksaraan adalah dengan 

diadakannya pelatihan terhadap tutor keaksaraan. Pelatihan sebagai sebuah 

konsep program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

seseorang (sasaran didik), berkembang sangat pesat dan modern. 

Perkembangan model pelatihan (capacity building, empowering, training dll) 

saat ini tidak hanya terjadi pada dunia usaha, akan tetapi pada lembaga-

lembaga profesional tertentu model pelatihan berkembang pesat sesuai dengan 

kebutuhan belajar, proses belajar (proses edukatif), assessment, sasaran, dan 

tantangan lainnya (dunia global dll) (Mustofa Kamil,2003:2). 

International Journal of Training and Development 11:4, pp. 282-294, 

2007 menyatakan.  

“transfer learning, reinforces the trainee’s beliefs in their ability to 

transfer, ensures the training content is retained over time and provides 

appropriate feedback regarding employee job performance following 

training activities”. 

Berdasarkan Jurnal Internasional Training and Development 11:4, pp. 282-294, 

2007 menyatakan.  

“Transfer pembelajaran, memperkuat keyakinan peserta pelatihan dalam 

kemampuan mereka untuk mentransfer memastikan isi pelatihan 

dipertahankan dari waktu ke waktu dan memberikan umpan balik yang 

tepat mengenai kinerja kerja karyawan mengikuti kegiatan pelatihan”. 

Suatu model pelatihan dianggap efektif manakala mampu dilandasi 

kurikulum, pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar 

sasaran didik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah 
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nya. Untuk itu diperlukan persyaratan khusus dalam membangun sebuah model 

pelatihan yang efektif dan efesien. Persyaratan tersebut diantaranya adalah 

kebutuhan belajar peserta pelatihan (sasaran didik, warga belajar dll.) istilah 

tersebut dalam dunia pendidikan luar sekolah dikenal dengan TNA (Training 

Needs Assessment), SMA (Subject Matter Analysis) dan ATD (Approaches to 

Training and Development). (Allison Rossett and Joseph W.Arwady, 1987:34). 

Dalam pelatihan ini peserta yang berpartisipasi sebanyak 20 orang tutor 

pendidikan keaksaraan dari beberapa PKBM di kabupaten Pati. Karateristik 

dari peserta sendiri adalah tutor yang belum pernah mengikuti pelatihan 

sebelumnya serta memiliki keterampilan fungsional sebagai tutor pendidikan 

keaksaraan. Dasar untuk memilih sasaran atau peserta karena masih banyak 

tutor pendidikan keaksaraan yang belum pernah mengikuti pelatihan. Tim 

fasilitator dalam pelatihan ini terdiri dari dua unsur yaitu Dinas Pendidikan dan 

Pamong Belajar yang keseluruhannya berjumlah 5 orang fasilitator. 

Model pelatihan yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Pelatihan pada dasarnya adalah aktivitas manusia melalui proses pembelajaran 

yang diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam 

mempelajari tugas sesuai dengan standar yang ditentukan. Untuk mencapai 

hasil itu maka program latihan hendaknya dirancang secara efektif. 

Ciri-ciri rancangan program pelatihan yang efektif menurut Bambang 

Kussri Yanto, (1991:21), meliputi: 

“(a)mempunyai sasaran yang jelas, hasilnya sebagai tolak ukur, (b) 

diberikan oleh tenaga pengajar yang cakap menyampaikan ilmunya dan 

mampu memotivasi para penyelia, (c) isinya mendalam, sehingga tidak 

hanya menjadi bahan hafalan, melainkan mampu mengubah sikap dan 
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meningkatkan prestasi kerja penyelia, (d) Sesuai dengan latar belakang 

teknis, permasalahan, dan daya tangkap peserta, (e) menggunakan metode 

yang tepat guna, misalnya kelompok diskusi untuk sasaran tertentu dan 

demonstrasi sambil kerja (on the job) untuk sasaran lainnya, (f) 

meningkatkan keterlibatan aktif para peserta, sehingga mereka bukan hanya 

sekedar pendengar atau pencatat belaka, (g) disertai dengan desain 

penelitian, sejauhmana sasaran programtercapai demi prestasi dan 

produktivitas perusahaan”. 

 

Penilaian efektivitas program pelatihan mencakup; pencapaian tujuan 

pelatihan, kinerja yang menanjak, dan pencapaian tujuan organisasional 

sesungguhnya bukan merupakan aktivitas yang serampangan. Haruskah ada 

cara yang sistematik untuk menentukan tingkat terhadapnya program telah 

melaksanakan apa yang direncanakan untuk dilaksanakan, (Henry Simamora, 

1997:35). Evaluasi program pelatihan hendaknya bertalian secara langsung 

dengan tujuan program pelatihan itu sendiri. Hal ini jika Evaluasi tidak secara 

langsung menekankan pada tujuan pelatihan, maka evaluasi tidak akan 

memberikan informsi yang memadai dalam mengevaluasi program pelatihan. 

Pelatihan haruslah merupakan proses yang berkelanjutan. Artinya 

pelatihan tidaklah memiliki permulaan atau akhir yang pasti, pelatihan 

merupakan proses berkelanjutan dari penilaian kebutuhan-kebutuhan, 

penyajian program-program, dan evaluasi hasil-hasil untuk memutuskan 

apakah kebutuhan-kebutuhan organisasional telah terpenuhi. Karena pelatihan 

merupakan proses yang berkelanjutan, maka tingkat program pelatihan apakah 

telah memenuhi sasaran-sasaran sesungguhnya tidak dapat dinilai pada satu 

titik waktu tertentu. Sebaliknya imbas pelatihan sepatutnya dilihat dari segi 

implikasi-implikasi jangka pendek dan jangka panjang (Henry Simamora, 

1997:12). 
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Dilihat dari latar belakang diatas dalam melaksanakan pelatihan hal 

yang penting dilakukan adalah dengan menentukan model pelatihan yang tepat. 

Dengan begitu akan menghasilkan output pelatihan yang sesuai dengan 

harapan termasuk dalam hal ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja tutor 

pendidikan keaksaraan untuk mengurangi jumlah warga buta aksara. Dari 

pandangan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya 

dalam sebuah skripsi yang berjudul “Model Pelatihan Tutor Pendidikan 

Keaksaraan di SKB Pati”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah-masalah yang timbul dan berhubungan dengan 

penelitian ini agar masalah menjadi jelas, terarah, dan tidak meluas, maka 

penulis menitikberatkan permasalahannya sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana model pelatihan tutor keaksaraan di SKB Pati yang 

sudah dilaksanakan? 

1.2.2 Bagaimanakah efektifitas model pelatihan tutor keaksaraan 

menurut tutor? 

1.2.3 Bagaimanakah manfaat model pelatihan tutor keaksaraan bagi tutor 

keaksaraan dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, 

yaitu. 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan model pelatihan tutor keaksaraan di SKB 

Pati yang telah berlangsung. 

1.3.2 Untuk mengetahui efektifitas model pelatihan tutor keaksaraan 

menurut tutor. 

1.3.3 Untuk mengetahui manfaat model pelatihan tutor keaksaraan bagi 

tutor keaksaraan dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk. 

1.4.1 Untuk pengembangan akademik, diharapkan dapat dijadikan bahan 

pemikiran untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Sebagai bahan masukan, mengenai bagaimanakah model pelatihan 

tutor keaksaraan yang efektif menurut tutor. 

1.4.3 Dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa Pendidikan Luar 

Sekolah yang ingin mengadakan penelitian yang sama di masa 

akan datang. 
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1.5 BATASAN ISTILAH 

a. Pelatihan 

Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan  

keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja  karyawan 

(Simamora, 2004:5). Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan 

untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi 

kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan 

tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. 

Pelatihan yang di maksud dalam penelitian ini adalah upaya 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan tutor pendidikan keaksaraan 

sehingga dapat lebih baik dalam menuntaskan buta aksara.  

 

b. Tutor 

Secara definisi tutor itu sendiri berarti tenaga yang berasal dari 

masyarakat yang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 

proses pembelajaran pada pendidikan non formal, memiliki kompetensi dan 

menjadi pendidik pada kelompok-kelompok belajar atau tenaga honor yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk membimbing kegiatan 

pendidikan non formal dengan berbagai spesialisasi (Pedoman tutor inti, 

Kemdiknas.2010). 
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Tutor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tenaga kependikakan 

yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses 

pembelajaran dalam pendidikan keaksaraan. 

 

c. Pendidikan Keaksaraan 

Pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan pendidikan 

non formal atau pendidikan luar sekolah bagi warga masyarakat yang belum 

dapat membaca, menulis dan berhitung. 

Program pendidikan keaksaraan merupakan bentuk layanan pendidikan 

luar sekolah untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara 

agar memiliki kemampuan menulis, membaca dan berhitung, mengamati dan 

menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan 

memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk meningkatkan 

mutu dan taraf hidupnya. 

Pendidikan keaksaraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proses tranfer ilmu dari tutor kepada warga belajar buta aksara sehingga dapat 

membaca, menulis, berhitung dan dapat berbicara dan mendengar dalam 

bahasa indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pelatihan  

1) Definisi Pelatihan  

Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan  

keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja  karyawan 

(Simamora, 2004:23). Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan 

untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi 

kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan 

tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pelatihan 

mengacu pada metode yang digunakan untuk memberikan karyawan baru atau 

karyawan yang ada saat ini dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk 

melakukan pekerjaan (Dessler, 2006:7). Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Mangkuprawira (2004:15) menyatakan bahwa pelatihan merupakan sebuah 

proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar 

karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggungjawabnya 

dengan baik, sesuai standar. Sementara menurut Rivai (2006:4), pelatihan 

secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja 

saat ini dan kinerja di masa mendatang. Pelatihan adalah proses secara 

sistematik mengubah tingkah laku karyawan untuk melaksanakan pekerjaan 
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saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu karyawan untuk 

mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam pekerjaannya.  

2) Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan ditinjau dari sisi individu karyawan menurut 

Mangkuprawira (2004:20), yaitu perubahan dalam peningkatan pengetahuan, 

sikap, keterampilan dan pengembangan karir. Sedangkan tujuan pelatihan 

ditinjau dari kepentingan perusahaan adalah tercapainya kinerja perusahaan 

yang maksimum sebagai buah dari hasil pelatihan yang terjadi pada karyawan.  

Program pelatihan bertujuan untuk menutupi gap antara kecakapan karyawan 

dengan permintaan jabatan, selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja (Umar, 2005:23). 

Menurut Pasal 9 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, 

meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan 

kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.  

Simamora (2004:34) menjelaskan bahwa tujuan-tujuan pelatihan pada 

intinya dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) bidang berikut:  

(a) memperbaiki kinerja, (b) memutakhirkan keahlian para karyawan 

sejalan dengan kemajuan teknologi, (c) mengurangi waktu pembelajaran 

bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan, (d) membantu 

masalah operasional, (e) mempersiapkan karyawan untuk promosi. 

 

3) Model-model Pelatihan  

1. Model-model training yang berdasar kepada kebutuhan pelatihan (training 

need assessment). 

Need assessment adalah suatu proses untuk mengidentifikasi kebutuhan 

yang bersifat programik yang harus diperhatikan oleh perancang program 
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(Olivia, 1992:246). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa training 

need assessment adalah model pelatihan yang menekankan pada kebutuhan 

warga belajarnya. Kebutuhan pelatihan sangat berkaitan erat dengan kebutuhan 

belajar, kebutuhan belajar diartikan dengan kesenjangan kemampuan di antara 

kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang dituntut, atau 

dipersyaratkan dalam kehidupan sasaran didik (peserta pelatihan). Kemampuan 

tersebut menyangkut kemampuan pengetahuan, sikap, nilai, dan tingkah laku 

sesuai dengan aspek yang menjadi konteks perhatian. Apabila kita sedang 

berbicara dalam kaitannya dengan peserta pelatihan (sasaran), maka kebutuhan 

peserta pelatihan (sasaran) tersebut sangat berkaitan dengan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang berlaku pada kehidupannya atau pada dunia 

kerjanya. Terdapat tiga model pengukuran dalam mengidentifikasi kebutuhan 

belajar yaitu model induktif, model deduktif dan model klasik (Koufman, 

1972:234). 

a. Model Induktif 

Model induktif adalah model pelatihan yang berdasarkan pada 

kebutuhan pelatihan dimana identifikasi kebutuhan dilakukan secara langsung 

pada peserta pelatihan (Mustofa Kamil, 2003:4). Pendekatan yang digunakan 

dalam model Induktif menekankan pada usaha yang dilakukan dari pihak yang 

terdekat, langsung, dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas, dan 

menyeluruh. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini diusahakan secara 

langsung pada kemampuan yang telah dimiliki setiap Sasaran didik (pelatihan), 

kemudian membandingkannya dengan kemampuan yang diharapkan atau harus 
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dimiliki sesuai dengan tuntutan yang datang kepada dirinya. Model ini 

digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat 

kebutuhan terasa (felt needs) atau kebutuhan belajar dalam pelatihan yang 

dirasakan langsung oleh peserta pelatihan. Pelaksanaan identifikasinya pun 

harus dilakukan secara langsung kepada peserta pelatihan itu sendiri. Untuk itu, 

model pendekatan ini digunakan bagi peserta pelatihan yang sudah ada (hadir 

menjadi peserta pelatihan). 

Langkah-langkah dalam melaksanakan model induktif adalah dimulai 

dari pengukuran kemampuan peserta pelatihan, pengelompokan kemampuan 

dalam kawasan program pelatihan, membandingkan kemampuan peserta 

dengan materi pelatihan, menetapkan kesenjangan kemampuan dan 

keterampilan, mengembangkan proses pelatihan dan kemudian melaksanakan 

pelatihan. Karakteristik dalam pelatihan model induktif adalah dalam 

menentukan kebutuhan peserta pelatihan dilakukan secara langsung. 

b. Model Deduktif 

Pendekatan pada model ini dilakukan secara deduktif, dalam, 

pengertian bahwa identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara umum, 

dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan pelatihan 

(belajar) untuk peserta pelatihan yang memiliki karakteristik yang sama, maka 

pelaksanaan identifikasinya dilakukan pengajuan pertimbangan kepada semua 

peserta pelatihan (sasaran). Hasil identifikasi diduga dibutuhkan untuk 

keseluruhan peserta pelatihan (sasaran) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. 

Hasil identifikasi macam ini digunakan dalam menyusun materi pelatihan 
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(belajar) yang bersifat massal dan menyeluruh. Hal ini sebagaimana telah 

dilakukan dalam menetapkan kebutuhan pelatihan minimal untuk peserta 

pelatihan dengan sasaran tertentu seperti melihat latar belakang pendidikan, 

usia, atau jabatan. Kemudian dikembangkan ke proses pembelajaran dalam 

pelatihan yang lebih khusus. 

Langkah-langkah model deduktif dimulai dari identifikasi kepada kedua 

pihak (keluarga, orang tua, dan pengelola pelatihan) kemudian menetapkan 

keputusannya disesuaikan dengan jenis kebutuhan pelatihan yang diharapkan 

peserta. Hasil identifikasi tersebut dikelompokkan kedalam rumpun-rumpun 

pengetahuan dan keterampilan, kemudian ditetapkan prioritas. Selanjutnya, 

jenis kebutuhan belajar dalam pelatihan terpilih dikembangkan ke dalam 

bentuk program belajar yang akan digunakan oleh peserta pelatihan (sasaran). 

Begitu juga metode, bahan dan alat pembelajaran dalam pelatihan (Mustofa 

Kamil, 2003:8). 

c. Model Klasik 

Model klasik ini ditujukan untuk menyesuaikan bahan belajar yang 

telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan 

belajar yang dirasakan peserta pelatihan (sasaran). Berbeda dengan model yang 

pertama, pada model ini pelatih (tutor) telah memiliki pedoman yang berupa 

kurikulum, umpamanya kurikulum pelatihan prajabatan, kurikulum pelatihan 

kepemimpinan, satuan pelajaran dalam pelatihan, modul, hand-out dll. 

Identifikasi kebutuhan belajar pelatihan dilakukan secara terbuka dan langsung 

kepada peserta pelatihan (sasaran) yang sudah ada di kelas. Pelatih (tutor) 
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mengidentifikasi kesenjangan di antara kemampuan yang telah dimiliki peserta 

pelatihan (sasaran) dengan bahan belajar yang akan dipelajari. 

Langkah-langkah kegiatan dalam model klasik antara lain 

mengidentifikasikan kemampuan pada tujuan pelatihan, mengidentifikasikan 

kemampuan peserta pelatihan, menetapkan kesenjangan kebutuhan pelatihan, 

mengembangkan program pelatihan kemudian melaksanakan kegiatan 

pelatihan dan penilaian (Mustofa Kamil, 2003:9). 

2. Model-model Pelatihan berdasar pada Proses dan Materi Latihan Subject 

Matter Analysis (SMA). 

Ada beberapa model latihan yang dikembangkan para ahli yang 

disesuaikan dengan pendekatan, strategi serta materi latihan, Model-model 

pelatihan tersebut sebenarnya sudah lama dikembangkan, namun sampai saat 

ini model-model tersebut masih tetap dipergunakan namun demikian proses 

dan langkah-langkahnya disesuaikan dengan perkembangan kemampuan 

sasaran pelatihan, masalah-masalah yang perlu dipecahkan, kebutuhan 

kurikulum dan metodelogi pelatihan itu sendiri. Pelatihan-pelatihan tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Model latihan keterampilan kerja (Skill training for the job) 

Model latihan ini dikembangkan oleh Louis Genci (1966:54). Model ini 

mencakup empat langkah yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan 

pelatihan. Langkah pertama, mengkaji alasan dan menetapkan program latihan. 

Kegiatan lainnya mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan 

latihan, analisis isi latihan, dan pengorganisasian program latihan. Kedua, 
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merancang tahapan pelaksanaan latihan. Kegiatannya mencakup penentuan 

pertemuan-pertemuan formal dan informal selama latihan ( training sessions ), 

dan pemahaman terhadap masalah-masalah pada peserta latihan. Ketiga, 

memilih sajian yang efektif. Kegiatannya mencakup pemilihan dan penentuan 

jenis-jenis sajian, pengkondisian lingkungan termasuk di dalamnya 

penggunaan sarana belajar dan alat bantu, dan penentuan media komunikasi. 

Keempat, melaksanakan dan menilai hasil latihan. Kegiatannya meliputi 

transformasi pengetahuan dan keterampilan dan nilai berdasarkan program 

latihan, serta evaluasi tentang perubahan tingkah laku peserta setelah mengikuti 

program latihan. 

b. Model Pengembangan Strategi Latihan. 

Otto dan Glaser (1970:34) dalam bukunya yang berjudul “ The 

Management of Training: A Handbook for Training and Development 

Personnel”, mengemukakan Model ini terdiri atas lima langkah. Pertama, 

menganalisis masalah latihan. Kedua, merumuskan dan mengembangkan 

tujuantujuan latihan. Ketiga, memilih bahan latihan, media belajar, metode dan 

teknik latihan. Keempat, menyusun kurikulum dan unit, mata latihan, dan topik 

latihan. Kelima, menilai hasil latihan. 

c. Model Rancang Bangunan Latihan dan Evaluasi (Training Design and 

Evaluation Model) 

Model ini terdiri atas tujuh tahapan kegiatan. Ketujuh tahapan kegiatan 

itu adalah menganalisis kebutuhan-kebutuhan latihan, mengembangkan tujuan-

tujuan latihan, merancang kurikulum latihan, merancang dan memilih latihan, 
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merancang pendekatan evaluasi latihan, melaksanakan program latihan, dan 

mengukur hasil latihan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan kegiatan 

berangkai dan berurutan. 

d. Model Empat Langkah 

Crone dan Hunter (1980:12), dalam buku “From the Field-Tested 

Participatory Activities for Trainers”, memaparkan model pelaksanaan latihan 

yang terdiri atas empat langkah (Model empat langkah). Langkah pertama 

adalah mempersiapkan kelompok belajar. Ke dalam langkah ini termasuk 

upaya menggali harapan warga belajar terhadap program latihan, pembinaan 

keakraban dan kerjasama di antara mereka, pembagian sub-sub kelompok. 

Langkah kedua ialah mengidentifikasi kebutuhan belajar dan analisis tujuan 

latihan. Kegiatannya mencakup pengumpulan informasi tentang kebutuhan 

belajar para warga belajar dari para warga belajar, dan dari masyarakat dan 

lembaga terkait dengan tugas atau aktivitas warga belajar. Analisis tujuan 

latihan didasarkan atas kebutuhan belajar tersebut. Langkah ketiga adalah 

memilih dan mengembangkan metode serta bahan belajar. Kegiatan ini 

mencakup analisis model tingkah laku yang sedang dan akan ditampilkan oleh 

warga belajar, menentukan bahan belajar dan tahapan pembelajaran, serta 

memilih teknik-teknik pembelajaran. Langkah Keempat yaitu menilai 

pelaksanaan dan hasil latihan. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah 

menentukan strategi evaluasi terhadap proses dan perolehan latihan. Langkah-

langkah tersebut saling berkaitan antara yang satudengan yang lainnya. 
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e. Model Tujuh Langkah (The Seven-step Model) 

Parker (1976:67) mengembangkan model latihan yang dapat dinamai 

Model Tujuh Langkah (The Seven-step Model). Model ini mencakup langkah-

langkah sebagai berikut. Pertama adalah melaksanakan identifikasi dan analisis 

kebutuhan latihan. Kedua ialah merumuskan dan mengembangkan tujuan-

tujuan latihan. Ketiga, merancang kurikulum latihan. Keempat, Memilih dan 

mengembangkan metode latihan. Kelima, menentukan pendekatan evaluasi 

latihan. Keenam, melaksanakan program latihan. Ketujuh, melakukan 

pengukuran hasil latihan. Langkah-langkah hendaknya dilakukan secara 

berurutan. Namun, hasil langkah ketujuh, yaitu pengukuran hasil latihan, dapat 

digunakan sebagai masukan bagi langkah kedua, yaitu untuk mengembangkan 

tujuan-tujuan latihan atau langkah pertama, yaitu untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis kebutuhan-kebutuhan latihan. 

f. Model latihan Sembilan Langkah 

Urutan langkah model ini adalah sebagai berikut: 

(a) Mengidentifikasi kebutuhan, sumber-sumber, dan kemungkinan 

hambatan, (b) merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus latihan, (c) 

menyusun dan mengembangkan alat penilaian awal (pre-test) dan alat 

penilaian akhir (post-test) peserta latihan, (d) menyususn urutan kegiatan 

latihan dan mengembangkan bahan belajar, (e) melatih para pelatih dan 

staf program latihan, (f) melakukan penilaian awal terhadap peserta 

latihan, (g) melaksanakan program latihan, (h) melakukan penilaian 

akhir terhadap peserta latihan, (i) melakukan penilaian program latihan 

dan memberikan umpan balik. Umpan balik dari hasil evaluasi program 

dapat digunakan untuk kesembilan langkah tersebut di atas. 

Model Sembilan Langkah tersebut pernah diterapkan dalam beberapa program 

latihan di Indonesia. 
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2.2 Tutor 

2.2.1 Pengertian Tutor 

Salah satu tenaga pendidik yang patut diperhatikan agar menjadi 

pendidik yang memiliki kulialifikasi profesional adalah “tutor”, jenis tenaga 

pendidik ini terkadang luput dari perhatian kita terutama bahwa istilah tutor ini 

hanya banyak dikenal pada lingkungan pendidikan non formal, namun seiring 

dengan tuntutan pendidikan yang ditertuang dalam undang-undang No.20 

tahun 2003 tentang pendidikan nasional bahwa pendidikan terbagi atas tiga 

jalur, yaitu: jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur 

pendidikan informal, terkait dengan jalur pendidikan non formal, pasal 26 

menjelaskan bahwa:   

“Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat.”   

 

Hal tersebut memaksa kita untuk selayaknya mengenal jenis tenaga 

pendidik yang berlebel tutor, karena tanpa tenaga pendidik yang satu ini, 

penyelenggaraan pendidikan non formal senyatanya tidak dapat berjalan 

sebagaimana diamanatkan undang-undang, dan untuk lebih menfokuskannya 

agar mencapai tujuan atas kehadiran mereka didunia pendidikan yakni 

memberi layanan pendidikan sebagai pengganti, pelengkap, penambah maka 

sudah selayaknya jika tenaga tutor diwadahi lebih baik agar menjadi tenaga 

yang berkualifikasi profesional.  

Secara definisi tutor itu sendiri berarti tenaga yang berasal dari 

masyarakat yang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 
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proses pembelajaran pada pendidikan non formal, memiliki kompetensi dan 

menjadi pendidik pada kelompok-kelompok belajar atau tenaga honor yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk membimbing kegiatan 

pendidikan non formal dengan berbagai spesialisasi (Pedoman tutor inti, 

Kemdiknas.2010).   

2.2.2 Peran Tutor 

Sehubungan dengan tugas tutor sebagai “pengajar”, “pendidik” dan 

“pembimbing”, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri tutor. 

Peranan tutor ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang 

diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan peserta didik (yang 

terutama), sesama tutor, maupun dengan staf yang lain. Dari berbagai kegiatan 

interaksi belajar mengajar, dapat dipandang sebagai sentral bagi peranannya. 

Sebab baik disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian tutor 

banyak dicurahkan untuk menggarap proses belajar mengajar dan berinteraksi 

dengan peserta didiknya. 

Sebagian waktu tutor banyak dicurahkan untuk menggarap proses 

belajar mengajar dan berinteraksi dengan peserta didik. Terkait hal tersebut, 

seorang tutor perlu memahami peranannya dalam kegiatan belajar mengajar, 

sebagai berikut: 

a. Informator, tutor/pendidik harus mampu memberikan informasi-informasi 

baru dan inovatif berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Organisasor, tutor/pendidik harus mampu mengelola seluruh proses 

kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar 
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sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik dapat belajar secara efektif 

dan efisien. 

c. Motivator, tutor/pendidik harus memberikan dorongan kepada peserta 

didik untuk terus belajar salah satunya dengan memberikan 

ganjaran/hadiah terhadap prestasi yang dicapai anak sehingga dapat 

merangsang anak untuk mencapai prestasi yang lebih baik. 

d. Director (Pengarah), tutor/pendidik hendaknya senantiasa berusaha untuk 

menimbulkan, memelihara motivasi peserta didik untuk belajar. 

e. Inisiator, tutor/pendidik harus memiliki inisiatif dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat mengembangkan cara dan kebiasaan belajar 

dengan sebaik-baiknya. 

f. Fasilitator, tutor/pendidik hendaknya mampu memfasilitasi dan 

memberikan fasilitas untuk memudahkan peserta didik dalam kegiatan 

proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar secara efektif. 

g. Mediator, tutor/pendidik hendaknya mampu mendorong peserta didik 

untuk senantiasa belajar dalam berbagai sumber dan media. 

h. Evaluator, tutor/pendidik bukan saja mengumpulkan informasi tentang 

berbagai kelemahan dalam proses pembelajaran sebagai umpan balik 

untuk perbaikan selanjutnya, akan tetapi juga dapat melihat sejauh mana 

peserta didik telah mampu mencapai tujuan pembelajaran (Depdiknas). 
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2.3 Pendidikan Keaksaraan 

2.3.1 Pengertian 

Pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan pendidikan 

non formal atau pendidikan luar sekolah bagi warga masyarakat yang belum 

dapat membaca, menulis dan berhitung. 

Program pendidikan keaksaraan merupakan bentuk layanan pendidikan 

luar sekolah untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara 

agar memiliki kemampuan menulis, membaca dan berhitung, mengamati dan 

menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan 

memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk meningkatkan 

mutu dan taraf hidupnya. 

Tujuan pendidikan keaksaraan: 

(a)membuka wawasan untuk mencari sumber-sumber kehidupan, (b) 

melaksanakan kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien, (c) 

mengunjungi dan belajar pada lembaga pendidikan yang diperlukan, (d) 

memecahkan masalah keaksaraan dalam kehidupannya sehari-hari, (e) 

menggali dan mempelajari pengetahuan, keterampilan dan sikap 

pembaharuan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya serta ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

 

2.3.2 Permasalahan Pendidikan Keaksaraan 

Menurut Samosir (2006:5) dalam buku saku tutor keaksaraan 

menyatakan ada 3 permasalahan dalam pendidikan keaksaraan : 

a. Warga belajar yang dinyatakan dengan bebas buta aksara sebenarnya 

belum mencapai satandard kompetensi keaksaraan yang diharapkan. 

Pada tahun 2008 seluruh daerah di Indonesia telah mendeklarasikan 

melek aksara. Tetapi kenyataan di lapangan berkata lain. Pada suatu 



24 

 

 

 

kesempatan, Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang 

sekarang menjadi Dirjen PAUDNI menyatakan bahwa mendiknas pada 

waktu itu pernah mencoba melakukan tes pada warga belajar 

pendidikan keaksaraan. Hasilnya 3 dari 5 warga belajar gagal 

menunjukkan bahwa mereka melek aksara. Selain itu banyak hal di 

lapangan yang ditemukan berkaitan dengan pendidikan keaksaraan 

yang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Warga belajar belum mampu memanfaatkan keaksaraannya setelah 

program pembelajarannya selesai, sehingga ada kecenderungan mereka 

buta aksara kembali. Hal ini terjadi karena setelah selesai mendapatkan 

pendidikan tentang keaksaraan mereka cenderung tidak memanfaatkan 

ilmu mereka lagi. Bisa dibilang minat baca mereka yang kurang 

membuat mereka malas untuk membaca buku ataupun hal-hal lain yang 

berhubungan dengan keaksaraan. Kebanyakan warga buta aksara adalah 

golongan masyarakat miskin yang kegiatan sehari-harinya tidak 

berhubungan dengan kegiatan keaksaraan. 

c. Pemeliharaan tingkat keaksaraan warga belajar belum optimal 

dilaksanakan karena keterbatasan dana, sarana, dan prasarana. 

Kurangnya dana untuk pendidikan keaksaraan sendiri menjadi salah 

satu faktor permasalahan dalam pendidikan keaksaraan. Ditunjukkan 

dari kurangnya sarana prasana untuk pelaksanaan pendidikan 

keaksaraan yang menyebabkan warga belajar kurang nyaman dalam 
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melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini berimbas pada tidak 

optimalnya proses belajar mengajar. 

 

2.3.3 Rambu-rambu Pendidikan Keaksaraan 

Samosir (2006:7) menyatakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tutor 

dalam proses pembelajaran dalam kelompok belajar keaksaraan agar lebih 

terarah, yaitu: 

2.3.3.1 Tutor perlu memperhatikan karakteristik, sifat-sifat atau 

kebiasaan/perilaku peserta didik/warga belajar. 

2.3.3.2 Tutor harus dapat menghargai perbedaan pendapat siantara sesama 

peserta didik/warga belajar dengan tutor. 

2.3.3.3 Tutor diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran orang 

dewasa. 

2.3.3.4 Dalam proses pembelajaran tutor harus memperhatikan : 

(a) konteks lokal yaitu mempertimbangkan minat dan kebutuhan 

peserta didik/warga belajar, (b) daerah lokal yaitu proses pembelajaran 

merupakan respon (tanggapan) minat dan kebutuhan peserta 

didik/warga belajar, (c) proses partisipatif yaitu pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik/warga belajar secara aktif dengan 

memanfaatkan keterampilan keaksaraan yang sudah dimilikinya, (d) 

fungsionalisasi hasil belajar adalah hasil belajar yang diperoleh dapat 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap positif dalam rangka 

meningkatkan mutu dan taraf hidup peserta didik/warga belajar. 
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2.4 Efektivitas Pembelajaran 

Dalam kampus bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif 

yang berarti ada pengaruhnya, akibatnya. Efektivitas adalah adanya kesesuaian 

anatara orang yang melaksanakan tugas dengan sasarn yang dituju dan 

bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber 

daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional (Peter Salim: 1991:33). 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa efektivitas 

berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, 

ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota.  

Efektivitas adalah hasil/guna berhasil sesuai dengan tujuan hal ini 

sejalan dengan pengertian menurut tim penyusun kamus pusat pembinaan dan 

pengembangan bahasa (1989), efektivitas berarti: (a) ada efeknya 

(akibat/pengaruh), (b) manjur.mujarab, (c) membawa hasil guna, dan (d) mulai 

berlaku. Menurut Wojo Wasito S.DKK. (1991:228) mengartikan efektive 

adalah berhasil, tepat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Menurut Suharsimi Arikunto (2004:51) Efektivitas adalah taraf 

tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan, sedangkan Redin (1990:51) 

mengatakan bahwa pengeloloan yang efektif ialah apabila pengelolaan itu 

dilakukan dengan kriteria sebagi berikut. (1) Membuat pekerjaan yang benar, 

(2) Mengkreasikan alternative -alternative, (3) Mengoptimalkan sumber-

sumber pendidikan, (4) Memperoleh hasil pendidikan, (5) Menunjukan 

iakeuntungan pendidikan.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan 

dikatakan efektif apabila pekerjaan itu memberikan hasil yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan semula. Efektif merupakan landasan untuk 

mencapai sukses. Jadi efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan, 

baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh tujuan tersebut 

tercapai. Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukan tingkat tercapainya 

suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.  

Efektivitas merupakan standar atau taraf tercapainya suatu tujuan 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Aspek-aspek efektivitas 

berdasarkan pendapat Asnawi Sujud (1990 ;151) tentang pengantar efektivitas 

dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Aspek tugas atau fungsi  

Lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu 

juga suatu program pengajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat 

dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.  

b. Aspek rencana program  

Yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana 

pengajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan 

maka rencana atau program dikatakan efektif.  

c. Aspek ketentuan dan aturan  

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya 

aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses 

kegiatan. Aspek ini mencakup aturan – aturan baik yang berhubungan 
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dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didi, jika aturan 

ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku 

secara efektif.  

d. Aspek tujuan atau kondisi ideal  

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau 

kondisi ideal program tersebut dengan baik berarti ketentuan atau aturan 

telah berlaku secara efektif.  

Dari keempat aspek di atas dapat disimpulkan bahwa dapat dikatakan 

efektivitas jika suatu program atau tujuan maupun tugas dan fungsinya dapat 

terlaksana dengan baik. Dengan kata lain evaluasi hasil praktik Kompetensi 

mata diklat Tata Hidang untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai 

materi tersebut. Sehingga materi mata diklat Tata Hidang dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Kriteria efektivitas yang diharapkan adalah suatu ukuran yang 

berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Di 

bawah ini merupakan kriteria keefektivan sebagai berikut:  

a. Ketuntasan belajar sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah siswa telah 

memperoleh nilai ≥ 60 dalam peningkatan hasil belajar.  

b. Hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara nilai 

pretest dan posttest.  

c. Metode pembelajaran yang efektiv jika ada peningkatan prestasi belajar 

siswa dan hasil belajar siswa. 
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2.5 KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam 

penelitian. Didalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan tentang suatu 

penelitian yang dilakukan yaitu dengan teknik atau prosedur suatu penelitian 

yang akan dilakukan. Hal yang terpenting perlu diperhatikan bagi peneliti 

adalah ketepatan penggunaan metode yang sesuai dengan obyek penelitian dan 

tujuan yang ingin dicapai agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan 

sistematis. Aspek-aspek metode yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:  

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif 

merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, 

lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-

angka (Moleong, 2010:11). 
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Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan 

angka-angka, akan tetapi menyangkut pendeskripsian, penguraian dan 

penggambaran suatu masalah yang sedang terjadi. Jenis penelitian ini termasuk 

penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu 

tertentu dengan cukup waktu mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan 

dan kondisi masa lalunya. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu area dengan batasan yang jelas supaya 

tidak menimbulkan kekaburan dengan kejelasan daerah  atau wilayah tertentu. 

Lokasi penelitian ini adalah di SKB Pati. Peneliti tertarik di SKB Pati 

dikarenakan letaknya yang masih dalam jangkauan peneliti.  Oleh karena itu 

sangat memungkinkan untuk melakukan observasi di tempat tersebut. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang 

akan diteliti. Dalam pendidikan kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan 

orang lain merupakan alat pengumpul data utama.  

Dalam menentukan subjek penelitian didasarkan pada tujuan 

penelitian, dengan harapan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-

banyaknya yang dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai 

sumber data dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Subyek 
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penelitian ini yaitu tutor keaksaraan, sedangkan informan yaitu penyelenggara 

pelatihan. 

 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau 

topik-topik pokok yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Apabila 

digunakan istilah rumusan masalah, fokus penelitian berisi pertanyaan-

pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya 

pertanyaan. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang 

akan diungkapkan di lapangan. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui 

gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan harus didukung oleh alasan-alasan mengapa hal tersebut 

ditampilkan (Afifudin dan Beni, 2009:109). 

Fokus dalam penelitian ini adalah Model Pelatihan Tutor Pendidikan 

Keaksaraan di SKB Pati yang meliputi: 

3.4.1 Model pelatihan tutor pendidikan keaksaraan di kabupaten Pati 

yang telah berlangsung. 

3.4.2 Efektifitas model pelatihan tutor pendidikan keaksaraan menurut 

tutor. 

3.4.3 Manfaat model pelatihan tutor pendidikan keaksaraan bagi tutor 

pendidikan keaksaraan dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran. 
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3.5 Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011:157) Sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka yang menjadi 

sumber data penelitian ini adalah : 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

informan, yaitu 5 informan utama yaitu 1 orang penyelenggara, 2 orang nara 

sumber, dan 2 orang tutor keaksaraan. Sumber data primer diperoleh melalui 

pengamatan dan wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dengan mengambil bahan-bahan penelitian melalui literature yang ada 

kaitannya dengan penelitian tentang Model Pelatihan Tutor Pendidikan 

Keaksaraan di SKB Pati. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik, 

observasi , wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Metode Observasi adalah teknik yang digunakan dengan mengkaji 

suatu gejala dan/atau peristiwa melalui upaya mengamati dan mencatat data 

secara sistematis. Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan 

secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data penelitian dan tidak 

mengabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber selain manusia seperti 

dokumen dan catatan-catatan dengan tujuan untuk melengkapi data yang 
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diperoleh. Observasi dilihat dari jenisnya, observasi terdiri atas observasi 

partisipatif dan observasi non partisipatif. 

Dalam penelitian ini objek yang diobservasi yaitu dilakukan dengan 

mengamati keefektifan nara sumber dalam menyampaikan materi pelatihan 

tutor pendidikan keaksaraan di SKB Pati. Alasan peneliti menggunakan metode 

observasi, kerena penulis dengan menggunakan metode observasi akan 

mengetahui gambaran awal tentang subyek penelitian dalam pelatihan tutor 

pendidikan keaksaraan di SKB Pati. 

b. Wawancara  

Metode wawancara digunakan untuk mengungkap data dari responden 

penyelenggara, nara sumber dan tutor pendidikan keaksaraan. Wawancara ini 

dilaksanakan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. 

Pedoman wawancara dibuat secara rinci sehingga bentuknya mirip dengan 

kuesioner. Hal yang diungkap dalam penelitian ini dari responden 

penyelenggara yaitu masukan lingkungan, masukan sarana, keluaran (output). 

Untuk nara sumber dan tutor antara lain : Komponen masukan mentah yaitu 

tentang tutor pendidikan keaksaraan dan komponen masukan proses yaitu 

interakasi edukatif antara nara sumber dengan tutor pendidikan keaksaraan itu 

sendiri. 

c. Dokumentasi  

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong,2010:161) bahwa 

dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang 

tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen 
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adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada dilokasi 

penelitian. Dalam hal ini berupa laporan keterlaksanaannya pelatihan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi 

dengan alasan untuk memperkuat data-data primer dari wawancara pada 

responden sebagai bukti penelitian. Metode dokumentasi, penulis melakukan 

pemotretan kegiatan pelatihan tutor pendidikan keaksaraan. Selebihnya penulis 

mengambil dokumen dari administrasi kegiatan pelatihan tutor pendidikan 

keaksaraan di SKB Pati ada berupa laporan pelaksanaan dan juga hasil evaluasi 

yang dilaksanakan  

 

9.7 Keabsahan data 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan 

temuan hasil lapangan dengan kenyataan di lapangan. Keabsahan data 

dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data (Moleong, 

2010:330). 

Denzin dalam Moleong (2010:330) membedakan dalam empat 

triangulasi yaitu:  

a. Triangulasi Sumber 

Dalam triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 
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alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan 

jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan  isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

b. Triangulasi Metode 

Menurut Patton dalam Moleong (2010:331) terdapat dua strategi 

yaitu: 

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan data. 

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

c. Triangulasi Teknik 

Yaitu memanfaatkan peneliti untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainnya yaitu dapat 

membantu kemlencengan data. 
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d. Triangulasi Teori 

Yaitu membandingkan teori yang ditemukan berdasarkan kajian 

lapangan dengan teori-teori yang telah diuraikan dalam bab kajian pustaka 

yang telah ditentukan. 

Untuk membuktikan keabsahan data dalam peneltian ini digunakan 

triangulasi metode yang mana keabsahan data dilakukan dengan 

membandingkan beberapa sumber data hasil penelitian dengan beberapa 

teknik pengumpulan data.  

 

9.8 Analisis Data 

Pendekatan yang digunakan dalam peneletian ini bersifat 

fenomenologi. Dalam penelitian ini adalah analisa data merupakan bagian yang 

paling penting, sebab dengan analisa data yang terkumpul dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dalam pengambilan 

kesimpulan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. 

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data kasar yang 

tersedia dengan berbagai sumber wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Pengumpulan data yang dimaksud adalah peneliti mencatat semua data objektif 

dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, 

yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan 

berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di 

lapangan. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara 
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tepat agar simpulan yang diperoleh tepat pula. Proses analisis data ada tiga 

unsur  yang dipertimbangkan oleh penganalisis yaitu: 

a. Reduksi data yaitu dengan memilih, memusatkan perhatian pada 

permasalahan penelitian, menyederhanakan dan mentransformasikan data 

kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. 

b. Penyajian data yaitu menyampaikan dengan memberikan gambaran yang 

jelas tentang hasil penelitian dan ditulis secara sistematis. 

c. Penarikan simpulan/ verifikasi yaitu dengan melihat kembali hasil 

penelitian sambil meninjau catatan lapangan agar memperoleh pemahaman 

yang lebih tepat dan menelaah antar teman sebaya tentang hasil penelitian. 

 

Komponen-komponen analisis data interaktif dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 komponen analisis data interaktif 
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Penarikan 

simpulan/verifikasi 



 

39 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Hasil Penelitian 

Hasil penelitian mengacu pada fokus penelitian dan kisi-kisi penelitian. 

 

4.1.1    Gambaran Umum Tempat Penelitian 

4.1.1.1 Profil SKB Pati  

SKB Pati merupakan satu-satunya SKB yang berada di Kabupaten Pati. 

Cakupan wilayah kerja SKB Pati meliputi 21 kecamatan, 401 desa, 5 

kelurahan, 1.106 dukuh, 1.474 RW dan 7.524 RT. Sasaran program SKB Pati 

adalah seluruh warga masyarrakat khususnya masyarakat marginal yang 

berkeinginan memperoleh pendidikan melalui kejar paket dan pendidikan 

keterampilan melalui jalur pendidikan nonformal yaitu dengan mengikut 

sertakan mereka dalam program pendidikan kecakapan hidup (life skill). 

Secara umum program-program yang ada di SKB Pati meliputi program 

PAUD, kesetaraan, kursus dan pelatihan serta dikmas. Jumlah sasaran yang 

sedang mengikuti program di SKB Pati meliputi (1) keaksaraan fungsional 20 

warga belajar, (2) paket A 20 warga belajar, (3) paket B 32 warga belajar, (4) 

paket C 286 warga belajar, (5) kursus komputer 62 warga belajar, (6) PAUD : 

21 warga belajar dan (7) TPA 14 warga belajar. 
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4.1.1.2 Visi dan Misi SKB Pati 

Visi SKB Pati yaitu peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, 

nonformal dan informal melalui pelayanan maksimal dan pengembangan 

model. Sedangkan untuk menguatkan visi tersebut dirumuskan beberapa 

indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan yaitu (1) meningkatnya prestasi 

bidang akademik pada pendidikan kesetaraan, (2) memiliki peserta sisik yang 

terampil dan memiliki kecakapan hidup untuk dapat hidup mandiri, (3) 

terselenggaranya PAUD yang efektif, (4) tuntas dalam penanganan 

pemberantasan buta huruf dan angka bagi warga masyarakat yang belum dapat 

membaca menulis dan berhitung melalui program keaksaraan fungsional (KF), 

(5) terbinanya pusat kegiatan belajar masyarakat secara efektif dan (6) 

tersedianya sarana-prasarana pendidikan dan latihan yang memadai. Sedangkan 

misi dari SKB Pati adalah (1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan 

berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan 

martabat dan mutu hidupnya, (2) membina warga belajar agar memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk 

mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau 

jenjang yang lebih tinggi dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat 

yang tidak dapat dipenuhi pada jalur pendidikan formal. 

 

4.1.1.2 Struktur Organisasi 

Secara sistematik struktur organisasi SKB Pati dapat dilihat pada gambar 

4.1 sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Kepala SKB Pati 

Drs. Johar Nurchomsatun 

Kasubbag TU 

Anna Prihatiningtyas, S.Sos, 

S.Pd 

Staf 

Keu & Kepeg : Sri Dewi, S.pd 

Persuratan : Sri Nurhayati 

Rumah tangga : Isa Yuni M, S.Psi 

Inventaris : Karnoto, S.Pd 

Pramu Kantor : Jiko Mulyono 

Pengelola Program PAUD: 

Sunarwi, M.Pd 

Sri Hartami, SE 

Drs. Sutik 

Tri Arti Pawiti, S.Pd 

Nur Hidayati, S.Ag 

Nur Kusmayanto, S.Pd 

Pengelola Program Kesetaraan : 

Anshori 

Nuring Tyas B 

Sutami Tri Rini, S.Pd 

Eko Sudiharjo, S.Pd 

Adi Suryo Wiwoho, S.Sos 

Sri Lestari, SE 

Pengelola Program Dikmas: 

Ninik Sumartini, S.Pd 

Sri Kartini, SE, S.Pd 

M.A Jamil, S.Ag 

Syahid AM, S.Pd 

Sukarlati YS, S.Pd 

Sri Handayani, S.Pd 

Pengelola Program Kursus dan 

Pelatihan : 

Sunarto, S.Pd 

Alli Khumaedi, SH 

Tri Murniningsih, M,Pd 

Hani Indriyani, S.Pd 

Widodo, S.Pd 

Sri Nurwati, S.Pi 

Sudarmanto, S.Pi 



42 

 

 

 

4.1.1.3 Penyelenggaraan Pelatihan Tutor Keaksaraan oleh SKB Pati. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pati yang merupakan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Dinas Pendidikan Keabupaten Pati melalui berbagai program 

Program Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal memiliki tugas 

dan tanggung jawab dalam pemberantasan buta aksara untuk dapat 

meningkatkan kualitas hidup bangsa indonesia. Oleh karena itu SKB Pati 

melalui program PTK-PAUDNI menyelenggarakan Pelatihan Tutor Pendidikan 

Keaksaraan wilayah kabupaten Pati. 

Pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarkan kenyataan lapangan bahwa 

masih ada tutor Pendidikan Keaksaraan yang belum memahami tentang 

Pendidikan Keaksaraan secara mendasar. Pelatihan ini dilaksanakan dengan 

menerapkan konteks lokal sebagai dasar aktifitas dan sebagai bahan proses 

pelatihan. Selain itu juga menggabungkan pendekatan kaji tindak dengan 

pelatihan keterampilan dan desain program. 

Adapun sasaran dalam pelatihan ini merupakan tutor pendidikan 

keaksaraan dari beberapa PKBM yang mengadakan keaksaraan. berikut ini 

peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan tutor pendidikan keaksaraan. 

Tabel 4.1  

Peserta Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan 

No. Nama Alamat 

1. Sri Ru’piah Ds. Klakahkasian Kec.Gembong 

2. Juwarti Ds. Klakahkasian Kec.Gembong 

3. Parsini Ds. Sugihan Kec. Winong 

4. Istiana Merdekawati Ds. Sugihan Kec. Winong 
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5. Moh. Adnan, S.Pd.I Ds. Bermi Kec. Gembong 

6. Kusyanto, SH Ds. Tlogomojo Kec. Batangan 

7. Rubiati Ds. Ngening Kec. Batangan 

8. Panti Muqtasidah Ds. Puncel Kec. Dukuhseti 

9. Hermani Tri Wahyuni, S.Pd Ds. Kembang Kec. Dukuhseti 

10. Sri Wahyuni, S.Pd.I Ds. Tanjungrejo Kec. Margoyo 

11. Akhsan Ds. Purworejo Kec. Margoyoso 

12. Puji Lestari, S.Sos Ds. Karang Kec. Juwana 

13. Trio Kurnia Putra, S.Pd Ds. Trangkil Kec. Trangkil 

14. Marjuki Ds. Banjarsari Kec. Gabus 

15. Suwiji Ds. Trimulyo Kec. Kayen 

16. Sri Wahyuni, SE Jl. Cempaka No.13 Kec. Pati 

17. Nur Hasanah Ds. Kertomulyo Kec. Trangkil 

18. Suciyati Ds. Sidomukti Kec. Margoyoso 

19. Murah Hati Ds. Trimulyo Kec. Kayen 

20. Mamik Prihastuti Ds. Kalikalong Kec. Tayu 

 

4.1.2    Model Pelatihan Tutor 

Model pelatihan tutor pendidikan di SKB Pati menggunakan 4 tahapan 

pelaksanaan. Tahapan tersebut meliputi (1) Persiapan, (2) Pelaksanaan Pelatihan, 

(3) Evaluasi dan (4) tindak lanjut. Pada tahap persiapan ini meliputi identifikasi 

kebutuhan, perumusan tujuan pelatihan, menentukan sasaran dan rekruitmen 

peserta, menyusun kurikulum dan bahan ajar yang akan digunakan dalam 

pelatihan. Pada tahap pelaksanaan pelatihan yaitu berupa penyampaian materi 

dengan menggunakan metode-metode tertentu serta latihan membuat bahan ajar 

dan RPP pendidikan keaksaraan. Pada tahap evaluasi digunakan sebagai pengukur 

keberhasilan pelatihan tersebut dan menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut dalam 
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tahapan ini digunakan  untuk mengaplikasikan hasil pelatihan ini pada program 

pendidikan keaksaraan guna mengurangi jumlah warga buta aksara di kabupaten 

Pati. 

Untuk lebih jelasnya dijelaskan dalam gambar 4.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Bagan Model Pelatihan 
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4.1.2.1 Persiapan 

Tahapan ini meliputi perumusan tujuan dan penentuan sasaran serta 

rekruitmen peserta, menyusun kurikulum dan menyusun bahan ajar. 

4.1.2.1.1 Tujuan  

Tujuan umum dari pelatihan tutor pendidikan keaksaraan ini adalah 

Meningkatkan mutu kompetensi tutor pendidikan keaksaraan agar memiliki 

kemampuan dan tanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara optimal di setiap kelompok belajar.  

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini antara lain : 

a. Peserta dapat memahami tetang kebijakan PTK-PAUDNI 

b. Peserta dapat melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Belajar 

c. Peserta dapat menyusun Rencana Pembelajaran Pendidikan 

Keaksaraan 

d. Peserta dapat membuat Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan  

e. Peserta dapat memahami Strategi Pembelajaran Pendidikan 

Keaksaraan 

f. Peserta dapat menyusun Evaluasi Pembelajaran Pendidikan 

Keaksaraan 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan ibu SH. 

“tujuan umum penelitian ini untuk meningkatkan mutu kompetensi 

tutor pendidikan keaksaraan agar memiliki kemampuan dan 

tanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara optimal di setiap 

kelompok belajar.” 

 

“untuk tujuan khusus itu agar warga belajar memahami kebijakan 

PTK-PAUDNI, dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dapat 
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menusun RPP keaksaraan, membuat bahan ajar, serta memahami 

strategi dan menyusun evaluasi pembelajaran.” 

 

4.1.2.1.2 Sasaran 

Jumlah peserta dalam pelatihan ini yaitu sebanyak 20 orang. Dalam 

menentukan warga belajar tersebut penyelenggara melakukan seleksi terlebih 

dahulu. Warga belajar tersebut haruslah belum pernah mengikuti pelatihan tutor 

pendidikan keaksaraan sebelumnya serta memiliki keterampilan fungsional 

sebagai tutor pendidikan keaksaraan. Dengan adanya karakteristik tersebut akan 

lebih mudah nantinya dalam mencapai tujuan pelatihan ini. 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan ibu SH tentang karakteristik 

peserta pelatihan. 

“Warga belajar tersebut haruslah belum pernah mengikuti pelatihan 

tutor pendidikan keaksaraan sebelumnya serta memiliki keterampilan 

fungsional sebagai tutor pendidikan keaksaraan.” 

Dasar pemilihan sasaran ini dikarenakan banyaknya tutor pendidikan 

keaksaraan yang belum pernah mengikuti diklat sebelumnya. Hal ini 

menyebabkan banyaknya tutor pendidikan keaksaraan belum bisa benar-benar 

memahami tugasnya sebagai tutor yang sebenarnya dan mereka tentu saja belum 

memiliki keterampilan yang mumpuni sebagai tutor pendidikan keaksaraan.  

  

4.1.2.1.3 Kurikulum 

Kurikulum digunakan untuk membuat skenario penyajian materi dalam 

pelatihan ini. Berfungsi untu memandu nara sumber/fasilitator dan panitia dalam 
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memproses pembelajaran dalam pelatihan. Kurikulum ini nantinya digunakan 

untuk menjelaskan urutan materi-materi,apa yang harus dilakukan fasilitator dan 

rangkaian antar dan keluaran dari setiap pembelajaran sehingga mewujudkan 

keluaran akhir pelatihan. 

 

4.1.2.1.4 Bahan Ajar 

Bahan ajar disiapkan oleh penyelenggara pelatihan dengan cara 

menetapkan nara sumber dan fasilitator dalam pelatihan ini. Setelah itu nara 

sumber telah ditetapkan pihak penyelenggara melakukan diskusi dengan nara 

sumber yang akan silibatkan dalam pelatihan mengenai pelaksanaan dan peran 

mereka. kemudian penyelenggara meminta nara sumber untuk bertanggung jawab 

terhadap materi yang ditugaskan kepadanya termasuk bahan ajar dan alat 

evaluasinya. 

 

4.1.2.2 Pelaksanaan Pelatihan 

Aspek-aspek yang ada dalam pelaksanaan pelatihan ini antara lain. 

4.1.2.2.1 Materi  

Materi pelatihan disusun berdasarkan pada kebutuhan lapangan. Materi 

yang dilatihkan meliputi : 

a. Materi Umum, yang meliputi Kebijakan PNF dan Kebijakan Program 

Pendidikan Keaksaraan. 
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b. Kompetensi Dasar Tutor Pendidikan Keaksaraan dan pengelolaan 

Pembelajaran meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan tutor 

Pendidikan Keaksaraan, yang mencakup : 

1. Identifikasi Kebutuhan Belajar 

2. Acuan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan 

3. Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan 

4. Pemetaan Alokasi Waktu SK-KD 

5. Pemetaan Standar Kompetensi-Kompetensi Dasar 

6. Penyusunan Silabus 

7. Penyusunan RPP 

8. Penyusunan Instrumen Penilaian 

9. Praktek Pembelajaran 

Materi tersebut disusun karena kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Dengan penyusuan materi berdasarkan tujuan pelatihan maka akan 

didapatkan hasil yang pastinya akan sesuai dengan tujuan dari pelatihan ini yaitu 

meningkatkan kompetensi tutor pendidikan keaksaraan. Manfaat dari penyusunan 

materi akan memudahkan fasilitator dalam mengajar dan menyampaikan maksud 

dan tujuan pelatihan. Materi yang disusun secara terstruktur dan runtut akan 

memudahkan warga belajar untuk memahami dan menyerap materi yang 

disampaikan. 

Hal ini sesuai dengan ucapan ibu SH. 
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“materi ini akan sangat membantu fasilitator dalam menyampaikan 

maksud dan tujuan pelatihan ini dan pastinya akan melancarkan 

jalannya pelatihandan ketercaipaian tujuan pelatihan itu sendiri.” 

 

4.1.2.2.2 Media 

Media pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini antara lain 

Hand Out Fasilitator sebagai bahan ajar dan referensi peserta, Laptop, LCD, 

Kamera Digital dan Handycam, ATK. Media ini dirasa sudah cukup membantu 

dalam menyampaikan materi yang ada. 

Seperti yang dinyatakan oleh ibu SH. 

“Ya kalau media kita cuman menggunakan Hand Out fasilitator 

sebagai bahan ajar, ada juga laptop dan LCD yang memudakan untuk 

penyampaian materi melalui Power Point, cuman itu saja sih mas 

paling ketambahan camdig sama handycam buat dokumentasi trus 

juga ATK.” 

 

Menurut pengakuan penyelenggara dengan media tersebut sudah cukup 

digunakan untuk membantu fasilitator dalam menyampaikan materi, karena 

keseluruhan materi yang disampaikan dengan metode ceramah sehingga tidak 

dibutuhkan banyak media untuk menyampaikannya. Fasilitator hanya butuh 

menampilkan slide show yang telah dibuat dalam bentuk power point dengan 

media LCD Proyektor dan laptop. 

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan ibu NS sebagai fasilitator. 

“media yang digunakan saya rasa cukup efektif ya mas karena materi 

disampaikan dengan metode ceramah sehingga tidak perlu bantuan 

banyak media paling yang penting ya LCD sama laptop.” 
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4.1.2.2.3 Metode 

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini antara lain. 

1. Caramah  

Ceramah adalah suatu teknik yang biasa dipakai dalam satuan proses 

pembelajaran merupakan transformasi informasi dengan komunikasi satu 

arah dari fasilitator. 

2. Tanya jawab 

Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk membuka 

komunikasi timbal balik mengenai materi pembelajaran yang sedang 

dibahas. 

3. Diskusi kelompok terfokus (Fokus Group Discussion) 

Diskusi adalah proses interaksi antara dua atau lebih individu yang 

terlibat, saling bertukar pengalaman, informasi, memecahkan macalah. 

4. Kerja kelompok 

Teknik ini sebagai salah satu trategi belajar mengajar untuk peserta yang 

di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi 

beberapa kelompok dalam jumlah tertentu. Teknik ini dilakukan guna 

menemukan solusi terhadap topik/masalah yang dibahas. 

5. Tugas kelompok 

Tugas kelompok adalah tugas yang harus dikerjakan oleh peserta sebagai 

tugas mandiri secara kelompok. 

6. Curah pendapat (brain storming) 
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Brain storming adalah suatu teknik pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

fasilitator di dalam kelas dengan melontarkan suatu masalah ke kelas 

oleh fasilitator, kemudian peserta menjawab atau menyatakan pendapat, 

atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi 

masalah baru, atau dapat diartikan pula sebagai satu cara untuk mendapat 

banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang sangat singkat. 

Metode-metode tersebut dipilih karena dirasa paling cocok dengan model 

pelatihan ini. Dengan metode ceramah fasilitator dapat menyampaikan materi 

pelatihan secara bebas dan menyeluruh, dengan metode kerja kelompok akan 

dapat menghemat waktu untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul, serta 

metode-metode yang lain yang juga akan membantu fasilitator untuk mentransfer 

ilmunya pada para warga belajar. 

 

4.1.2.3 Evaluasi 

Evaluasi yang dilaksanakan dalam pelatihan ini meliputi evaluasi peserta 

didik, evaluasi fasilitator dan evaluasi pada penyelenggara sendiri. Evaluasi 

terhadap peserta didik dilakukan dengan mengadakan pre-test dan post-test. Pre-

test dilaksanakan disetiap akhir dari penyampaian materi agar fasilitator dan 

penyelenggara mengetahui apakah materi dapat tersampaikan dengan baik atau 

tidak, sedangkan post-test dilaksanakan di akhir pelatihan untuk mengetahu 

tingkat keberhasilan pelatihan ini. Evaluasi pada fasilitator menggunakan 

instrumen yang dirancang sesuai dengan substansi materi yang disampaikan. 
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Sedangkan evaluasi pada penyelenggara sendiri menggunakan instrumen yang 

mencakup aspek pelayanan, kenyamanan, efektifitas penyelenggaraan pelatihan. 

Hal ini senada dengan yang diutarakan ibu SH. 

“ kami melakukan evaluasi pada peserta didik, fasilitator dan 

penyelenggara sendiri mas, kalau untuk peserta didik itu kami 

melakukan pre-test sama post-test, kalau buat fasilitator ya kita buat 

instrumen sesuai materi yang mereka sampaikan dan buat kami sendiri 

intrumennya mencakup aspek pelayanan, kenyamanan dan efektifitas 

penyelenggaraan pelatihan.” 

 

Ketika hasil evaluasi sudah didapat penyelenggara kemudian dapat 

mengambil kesimpulan apakah pelatihan dapat berlangsung dengan baik atau 

tidak. menurut hasil evaluasi yang ada dinyatakan bahwa tujuan pelatihan sudah 

dapat terpenuhi karena dari hasil pre-test dan post-test peserta pelatihan dirasa 

sudah dapat memenuhi apa yang diharapkan penyelenggara dan sudah dapat 

memahami tugas mereka sebagai tutor pendidikan keaksaraan. Ketika hasil 

evaluasi ini sesuai dengan harapan maka tindak lanjut yang dilakukan yaitu 

dengan menggunakan pelatihan ini menjadi acuan diadakannya pelatihan pada 

masa yang akan datang dan apa bila hasil evaluasi ini tidak sesuai dengan yang 

diharapkan maka dengan hasil tersebut akan diperbaiki untuk menghasilkan 

pelatihan yang lebih baik pada masa yang akan datang. 

 

4.1.2.4 Tindak Lanjut 

Upaya tindak lanjut yang dilaksanakan setelah diadakannya pelatihan ini 

adalah dengan diadakannya program pendidikan keaksaraan di seluruh kecamatan 

di kabupaten Pati. Sebelumnya memang telah terlaksana program pendidikan 

keaksaraan di beberapa kecamatan akan tetapi program tersebut masih memiliki 
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banyak kendala dan tidak efektif dalam penyelenggaraannya karena tutor 

pendidikan keaksaraan yang belum benar-benar memahami konsep pendidikan 

keaksaraan dasar. Setelah terlaksananya program pendidikan keaksaraan 

penyelenggara masih memiliki kewajiban memantau terlaksananya program 

tersebut agar berlangsung dengan baik dan dapat benar-benar mengurangi jumlah 

warga buta aksara di kabupaten Pati. 

 

4.1.3 Efektifitas Model Pelatihan 

Efektifitas model pelatihan tutor pendidikan keaksaraan dapat dilihat dari 

ketercapaian tujuan pelatihan, proses pembelajaran yang berlangsung dan juga 

adanya perubahan tingkah laku menuju . Indikator dalam menentukan efektifitas 

model ini berupa tingkat keberhasilan tutor pendidikan keaksaraan dalam 

melaksanakan pembelajaran program keaksaraan. Dari hasil evaluasi yang telah 

dilakukan oleh penyelenggara, terlihat adanya pertambahan pengetahuan dan 

keterampilan tutor dalam memahami fungsinya sebagai tutor pendidikan 

keaksaraan dan dalam pelaksanaan pendidikan keaksaraan.  

 

4.1.3.1 Ketercapaian Tujuan Pelatihan 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 

penyelenggara program pelatihan, menunjukkan bahwa telah tercapai tujuan dari 

pelatihan ini. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil pretest dan postest yang 

dilakukan oleh penyelenggara pelatihan. Menurut penuturan penyelenggara warga 

belajar telah mencapai nilai yang diharapkan. Ketika warga belajar diuji untuk 

membuat RPP dan bahan ajar peserta pelatihan dapat melakukannya dengan baik. 
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Seperti yang diungkapkan ibu SH berikut ini. 

“ dari hasil evaluasi tujuan pelatihan sudah dapat tercapai kok mas, 

hasil posttest dan pretest juga memuaskan, yang penting itu mereka 

sudah bisa bikin RPP dan bahan ajar dengan baik mas untuk 

menunjang pembelajaran.” 

 

Hal lain yang menjadi penguat ketercapaian tujuan pelatihan ini adalah 

warga belajar dapat memahami fungsi dan tugasnya sebagai tutor pendidikan 

keaksaraan. mereka juga telah memahami tentang standar kompetensi keaksaraan 

dasar sebagai pedoman mereka dalam melaksanakan program pendidikan 

keaksaraan di daerah mereka nantinya. 

Berikut jawaban tutor pendidikan keaksaraan saudara SW yang peneliti 

beri pertanyaan tentang bagaimana standar kompetensi pendidikan keaksaraan. 

“kalau standar kompetensi pendidikan keaksaraan itu sebenarnya 

simple kok mas, yaitu kemampuan keaksaraan dasar yang harus 

dimiliki peserta didik program pendidikan keaksaraan mas, ya 

antaranya kemampuan bahasa mas mendengarkan, membaca, 

berbicara dan menulis, trus mereka juga harus bisa berhitung yang 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.” 

 

Pernyataan tersebut sesuai dengan buku “Standar Kompetensi 

Keaksaraan Dasar” (2009:2) yang berbunyi: 

“Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (selanjutnya disingkat SKK 

Dasar) pada program pendidikan keaksaraan merupakan seperangkat 

kemampuan keaksaraan dasar yang harus dikuasai oleh warga belajar. 

Kemampuan keaksaraan dasar tersebut meliputi kemampuan 

berbahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, menulis) dan 

berhitung merupakan kemampuan yang dapat difungsikan dalam 

kehidupan sehari-hari.” 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tutor pendidikan 

keaksaraan dasar sudah menguasai tentang garis besar dari standar kompetensi 
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pendidikan keaksaraan sebagai acuan pelaksanaan program pendidikan 

keaksaraan. 

 

4.1.3.2 Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran yang baik akan menunjukkan seberapa efektifkah 

model peltihan yang digunakan. dalam proses pembelajaran salah satu faktor 

utama adalah fasilitator yang menyampaikan materi, apabila fasilitator dapat 

menyampaikan materi dengan baik dengan didukung dengan metode yang tepat 

maka proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik pula. Menurut 

pengakuan warga belajar fasilitator dalam pelatihan ini sudah dapat 

menyampaikan materi dengan baik. 

Seperti yang diungkapkan saudari SS berikut. 

“ Fasilitatornya asik-asik mas, mereka juga dapat menyampaikan 

materi dengan baik, kami saja yang sebenarnya kurang motivasi dalam 

mengikuti pelatihan jadi punya ketertarikan, saya jadi bisa dengan 

mudah menangkap apa yang disampaikan fasilitator mas.” 

 

Menurut pengakuan penyelengara proses pembelajaran dalam pelatihan 

dapat berlangsung dengan baik dan tanpa halangan. Hal tersebut karena fasilitator 

dapat menyusun materi pelatihan dan menyampaikannya dengan metode yang 

tepat. Walaupun dengan media seadanya tapi fasilitator dapat menyampaikan 

materi dengan kemasan yang menarik melalui slide powerpoint. 
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4.1.3.3 Pendekatan yang digunakan 

Pelatihan ini dilaksanakan menggunakan pendekatan pembelajaran orang 

dewasa (andragogi) dan berbasis lapangan (field based training) terhadap 

permasalahan yang dihadapi tutor pendidikan keaksaraan dalam melaksanakan 

tugasnya sehari-hari. Pendekatan yang digunakan dirasa sesuai karena 

permasalahan yang dihadapi tutor pendidikan keaksaraan dalam melaksanakan 

pembelajaran berbeda-beda satu sama lain. Jadi harus dengan pendekatan yang 

berbasis lapangan permasalahan tutor yang dihadapi saat pembelajaran keaksaraan 

dapat menemukan solusi yang tepat. 

 

4.1.3.4 Strategi yang digunakan 

Strategi yang digunakan dalam pelatihan ini adalah menggunakan 

strategi shering informasi dan orientasi lapangan. Shering informasi, dalam hal ini 

setiap peserta pelatihan mengungkapkan pengalaman lapangannya masing-masing 

tentang masalah yang dihadapi dan harapan yang ingin dicapai, kemudian 

fasilitator menentukan tema yang akan didiskusikan. Orientasi lapangan sebagai 

strategi yang digunakan untuk menghimpun data sebagai pembanding 

permasalahan yang dihadapi tutor dalam pelaksanaan pembelajaran program 

pendidikan keaksaraan. 
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4.1.4 Manfaat Model Pelatihan dalam Meningkatkan Efektifitas 

Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan 

Pada dasarnya meningkatkan mutu kompetensi tutor pendidikan 

keaksaraan di kabupaten Pati adalah untuk mengurangi warga buta aksara di 

kabupaten Pati. Dengan peningkatan mutu kompetensi tutor diharapkan proses 

pembelajaran program pendidikan keaksaraan dapat berlangsung lebih baik dan 

sesuai dengan kurikulum keaksaraan yang berlaku. Peningkatan kualitas tutor ini 

akan memiliki dampak langsung pada berkurangnya warga buta aksara di 

kabupaten Pati. Dari hasil wawancara dan observasi berikut hasil penelitian 

tentang manfaat model pelatihan dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran 

pendidikan keaksaraan. 

 

4.1.4.1 Penggunaan metode mengajar yang baru 

Dalam pelatihan tutor pendidikan keaksaraan tutor pendidikan 

keaksaraan tidak hanya dilatih untuk membuat RPP ataupun bahan ajar saja tapi 

juga diberikan pengetahuan tentang metode-metode pelatihan yang tepat 

digunakan dalam pelaksanaan program pelatihan. Dengan penggunaan metode 

yang tepat akan memudahkan tutor untuk menyampaikan materi dengan lebih 

baik. Metode ini berguna untuk menunjang pelaksanaan pendidikan keaksaraan. 

Menurut penuturan saudari SS dirasa ada perubahan yang cukup 

signifikan setelah penggunaan metode-metode mengajar yang telah diajarkan oleh 

fasilitator dalam pelatihan ini. 

“terlihat perbedaannya kok mas, setelah kami menerapkan metode 

yang diajarkan fasilitator warga belajar saya jadi lebih menangkap 
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materi yang saya sampaikan, dulu itu susah banget mas ngajari orang-

orang itu, soalnya kebanyakan juga orang tua.” 

Menurut penuturan saudara SS tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya 

perubahan setelah penerapan metode pembelajaran yang didapat dari pelatihan 

yang dia jalani. Sebelum mengikuti pelatihan ini tutor pendidikan hanya 

menerapkan metode yang biasa digunakan untuk mengajar membaca dan menulis 

pada anak-anak TK ataupun SD pada umumnya padahal warga belajar mereka 

terdiri dari berbagai tingkatan umur, bahkan lebih banyak orang tua. 

 

4.1.4.2 Penerapan kurikulum pendidikan keaksaraan 

Pada hakekatnya penggunaan kurikulum dalam sebuah pendidikan adalah 

penting untuk menunjang pembelajaran. Dalam pelatihan tutor pendidikan 

keaksaraan tutor pendidikan keaksaraan juga dibekali pengetahuan tentang 

kurikulum yang digunakan pada program pendidikan keaksaraan, dengan 

penerapan kurikulum ini proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena 

terstruktur berdasarkan kurikulum yang ada.  

Berikut penuturan saudari SW 

“sekarang kami pakai kurikulum mas kalau ngajar, lebih enak aja, 

lebih terstruktur. Sekarang kan gak bingung lagi mau menyampaikan 

apa, sudah ada urutannya. Kalau gini kan proses belajar mengajar bisa 

lebih efektif.” 

 

Kurikulum yang dipakai dalam pelaksanaan program pendidikan 

keaksaraan pendidikan keaksaraan ini didasarkan pada kurikulum pendidikan 

keaksaraan dasar dari Dinas Pendidikan. 
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4.1.4.3 Pembelajaran yang lebih terstruktur 

Untuk meningkatkan efektifitas sebuah pembelajaran perlu dibuat 

rencana pembelajaran pendidikan. Dengan RPP menajemen pembelajaran dan 

prosedur pencapaian standar kompetensi dapat berlangsung secara lebih 

terstruktur. Urutan pelaksanaan pembelajaran tentunya akan menambah efektifitas 

dalam pembelajaran itu sendiri. Dengan bertambahnya pengetahuan dan 

keterampilan tutor keaksaraan dalam membuat RPP dan bahan ajar program 

pendidikan keaksaraan akan memudahkan tercapainya standar kompetensi 

pendidikan keaksaraan. 

Menurut pengamatan penyelenggara pelatihan setelah berlangsungnya 

pelatihan ini didapati bahwa sekarang penyelenggaraan program pendidikan 

keaksaraan di beberapa kecamatan di kabupaten Pati sudah menggunakan RPP 

dalam pelaksanaan pembelajarannya. 

Berikut yang dituturkan oleh ibu SH. 

“dari hasil pengamatan yang kami lakukan, hasil dari pelatihan ini 

sudah mulai diterapkan kok mas, di beberapa kecamatan proses 

pembelajaran sudah didasarkan pada standar kompetensi yang ada dan 

juga mereka melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan 

RPP agar lebih terstruktur dalam prosesnya.” 

 

 

4.2    PEMBAHASAN 

4.2.1 Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan  

keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja  karyawan 

(Simamora, 2004:23). Dalam pelatihan tutor pendidikan keaksaraan di SKB Pati 
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pelatihan bertujuan untuk meningkatkan mutu kompetensi tutor pendidikan 

keaksaraan agar memiliki kemampuan dan tanggungjawab dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara optimal di setiap 

kelompok belajar. Sesuai dengan tujuannya pelatihan ini bertujuan untuk 

meningkat kinerja tutor pendidikan keaksaraan supaya nantinya dapat mengurangi 

jumlah warga buta aksara di kabupaten Pati. Peninggkatan mutu kompetensi tutor 

pastinya akan meningkatkan pengetahuan tutor dan keterampilan tutor dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar akan 

lebih efektif. 

Model pelatihan yang digunakan dalam pelatihan tutor pendidikan 

keaksaraan di SKB Pati ini menggunakan empat tahapan pelaksanaan pelatihan 

dari tahap (1) Persiapan, (2) Pelaksanaan Pelatihan, (3) Evaluasi dan (4) tindak 

lanjut. Dalam penjabarannya model pelatihan ini menekankan pada keberhasilan 

pencapaian tujuan berdasarkan perumusan permasalahan yang ada di lapangan 

dan juga upaya tindak lanjut yang dilakukan.  

Model ini mengaharuskan penyelenggara pelatihan tetap mengawasi 

jalannya penyelenggaran program pendidikan keaksaraan di kabupaten Pati 

sebagai upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan hasil pelatihan 

ini pada proses kegiatan belajar mengajar pendidikan keaksaraan. hal tersebut 

menjadi salah satu nilai positif dari model pelatihan ini. Jika kebanyakan model 

pelatihan hanya menekankan pada kebutuhan peserta pelatihan saja tanpa 

diadakannya upaya tindak lanjut untuk mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi 

dari hasil pelatihan yang dilaksanakan. Hal tersebutlah yang dibutuhkan guna 
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mengurangi jumlah warga buta aksara di kabupaten Pati. Dengan adanya 

pengamatan yang dilakukan secara berkelanjutan tentu saja penyelenggara akan 

dapat mengevaluasi lebih lanjut tentang apa yang mereka dapat dilapangan setelah 

pengaplikasian hasil dari pelatihan yang telah diselenggarakan. Nantinya akan 

terlihat kekurangan dan kelebihan dari apa yang telah dilaksanakan dan dapat 

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan selanjutnya. 

 

4.2.2 Efektifitas Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan Menurut 

Tutor Pendidikan Keaksaraan. 

Suatu model pelatihan dianggap efektif manakala mampu dilandasi 

kurikulum, pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar sasaran 

didik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengahnya (Mustofa 

Kamil, 2003:23). Sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa apabila kurikulum, 

pendekatan dan strategi yang digunakan sudah sesuai maka dapat dikatakan 

bahwa model yang digunakan sudah efektif. Pendekatan dalam pelatihan ini 

menggunakan pendekatan andragogi dan berbasis lapangan terhadap 

permasalahan yang dihadapi tutor pendidikan keaksaraan dalam melaksanakan 

tugasnya sehari-hari. Fasilitator sebagai narasumber labih banyak berperan 

memfasilitasi terjadinya proses berbagi pengalaman. Sedangkan strategi yang 

digunakan adalah shering informasi dan orientasi lapangan, dengan strategi ini 

tutor keaksaraan diharuskan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan yang 

dihadapinya. Dengan strategi yang seperti ini sangat tepat digunakan dalam 
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pelatihan dengan latar belakang pengalaman serta masalah setiap tutor yang 

berbeda, karena setiap peserta pelatihan mendapatkan kesempatan untuk 

mengungkapkan permasalah yang dihadapinya. 

Ada beberapa faktor yang menjelaskan keefektifan model yang 

digunakan dalam pelatihan ini. Antara lain tingkat ketercapaian tujuan. Setelah 

diadakannya evaluasi peserta pelatihan sudah bisa menguasai segala meteri yang 

diberikan oleh fasilitator. Terjadinya perubahan pengetahuan dan keterampilan  

peserta didik juga mendasari keberhasilan pelatihan ini, tutor yang sebelumnya 

tidak tahu tentang kurikulum keaksaraan dasar sekarang sudah menguasainya 

dengan baik, yang sebelumnya tidak bisa membuat RPP dan Bahan Ajar sekarang 

bisa menguasainya. 

Yang kedua adalah proses pembelajaran dapat berlangsung baik dan 

lancar. Dalam keberlangsungan proses pembelajaran tidak ada kendala yang 

berarti yang dihadapi oleh fasilitator. Pemilihan fasilitator yang kompeten menjadi 

salah satu faktor pendukung keberlangsungan pembelajaran yang efektif. Dengan 

didasarkan pada beberapa hal tersebut dapat diketahui bahwa tingkat keefektifan 

model pelatihan ini didasarkan dari ketercapaian tujuan pelatihan dan bagaimana 

keberlangsungan pelatihan ini. Ditinjau dari kedua hal itu terlihat bahwa model 

pelatihan ini sudah efektif berkaitan dengan hasil yang telah dicapai. 

Bertambahnya pengetahuan tutor pendidikan keaksaraan tentang 

pendidikan keaksaraan dasar akan membuat proses belajar mengajar pada 

program pendidikan keaksaraan akan berlangsung lebih baik.  
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4.2.3 Manfaat Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan Bagi Tutor 

Keaksaraan dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran 

Pada hakikatnya pelatihan diadakan bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan dan pengembangan karir (Mangkuprawira, 

2004:20). Melihat pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

pelatihan haruslah peserta pelatihan mengalami peningkatan dalam pengetahuan 

dan sikapnya. Tutor keaksaraan haruslah mengalami peningkatan pengetahuan 

dan sikap tentang pendidikan keaksaraan dan tugasnya sebagai tutor pendidikan 

keaksaraan. 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (1991:53) pelaksanaan program 

pelatihan dapat dikatakan berhasil apa bila dalam diri peserta pelatihan tersebut 

terjadi suatu proses transformasi dalam (1) peningkatan kemampuan dalam 

melaksanakan tugas, (2) perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin 

dan etos kerja. Untuk mengetahui terjadi tidaknya perubahan tersebut dilakukan 

penilaian atau evaluasi atas pelaksanaan pelatihan tersebut. 

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan penyelenggara melalui pre-test dan 

post-test didapatkan kesimpulan bahwa sebagian besar peserta pelatihan telah 

dapat menguasai semua materi yang disampaikan dan tujuan pelatihan dapat 

tercapai. Setelah terlaksananya pelatihan ini tutor pendidikan keaksaraan menjadi 

lebih mengerti dan tahu apa saja tugasnya sebagai tutor keaksaraan. mereka 

mengerti akan tugas mereka bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai 

pendidik dan pembimbing. 
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Dampak lain yang didapatkan oleh peserta pelatihan adalah 

bertambahnya pengetahuan mereka tentang metode apa saja yang paling efektif 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan keaksaraan. Salah 

satu dari tiga permasalahan pendidikan keaksaraan menurut Samosir (2006:5) 

adalah warga belajar belum mampu memanfaatkan keaksaraannya setelah 

program pembelajarannya selesai, sehingga ada kecenderungan mereka buta 

aksara kembali. Dengan metode baru yang dipelajari tutor keaksaraan dalam 

pelatihan ini permasalahan tersebut telah dapat diselesaikan. Dengan metode 

pengajaran ini tidak hanya mengajarkan pada warga belajar tentang calistung tapi 

juga tentang pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Peningkatan mutu kompetensi tutor pendidikan keaksaraan ini dapat 

dilihat dari bertambahnya pengetahuan dan kecakapan mereka dalam mengelola 

pembelajaran pendidikan keaksaraan setelah terselenggaranya pelatihan ini. Tutor 

keaksaraan yang dulunya melakukan pembelajaran tidak sesuai dengan kurikulum 

pendidikan keaksaraan sekarang mereka telah mengacu pada kurikulum yang ada, 

hal ini tentu saja akan meningkatkan efektifitas pembelajaran dalam pendidikan 

keaksaraan.  

Penyusunan RPP pembelajaran dan Bahan Ajar pendidikan keaksaraan 

yang telah dipelajari saat melaksanakan pelatihan membantu memudahkan proses 

belajar mengajar menjadi lebih terstruktur. Dengan RPP tutor akan lebih siap 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. 

Penyusunan RPP akan mengefektifkan proses pembelajaran agar sesuai dengan 
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yang direncanakan. Materi standar yang dikembangkan haruslah sesuai dengan 

kemauan dan kebutuhan peserta didik, serta disesuaikan dengan kondisi pelatihan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Model Pelatihan yang digunakan. 

Model pelatihan tutor pendidikan di SKB Pati menggunakan 4 tahapan 

pelaksanaan. Tahapan tersebut meliputi  

5.1.1.1 Tahap Persiapan, meliputi identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan 

pelatihan, menentukan sasaran dan rekruitmen peserta, menyusun 

kurikulum dan bahan ajar yang akan digunakan dalam pelatihan. 

5.1.1.2 Tahap Pelaksanaan pelatihan, berupa penyampaian materi dengan 

menggunakan metode-metode tertentu serta latihan membuat bahan ajar 

dan RPP pendidikan keaksaraan.  

5.1.1.3 Tahap Evaluasi, digunakan sebagai pengukur keberhasilan pelatihan 

tersebut dan menentukan tindak lanjut. 

5.1.1.4 Tindak Lanjut, digunakan  untuk mengaplikasikan hasil pelatihan ini pada 

program pendidikan keaksaraan guna mengurangi jumlah warga buta 

aksara di kabupaten Pati. 
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5.1.2 Efektifitas Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan Menurut Tutor 

Pendidikan Keaksaraan 

Model pelatihan ini dapat dikatan efektif karena tujuan pelatihan sudah 

tercapai yang terbukti dari hasil pretest dan posttest yang dilaksanakan. Proses 

pembelajaran dan penyampaian materi dapat berlangsung dengan baik. 

Penggunaan strategi pembelajaran dan pendekatan yang digunakan juga sesuai 

dengan kebutuhan peserta pelatihan 

 

5.1.3 Manfaat Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan Bagi Tutor 

Keaksaraan dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran. 

Manfaat yang diperoleh tutor dari model pelatihan tutor pendidikan 

keaksaraan dalam meingkatkan efektifitas pembelajaran antara lain: 

5.1.3.1 Penggunaan metode baru dalam pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keberhasilan tercapainya standart kompetensi keaksaraan 

dasar. 

5.1.3.2 Sistem pembelajaran keaksaraan yang lebih terstruktur dengan penerapan 

kurikulum pendidikan keaksaraan. 

5.1.3.3 Proses penyampaian materi yang lebih terstruktur dengan digunakannya 

RPP pendidikan keaksaraan. 

5.2 Saran 

Peningkatan mutu tutor pendidikan keaksaraan merupakan faktor yang 

berkontribusi untuk meningkatkan kefektifan pembelajaran dalam pendidikan 

keaksaraan guna mengurangi jumlah warga buta aksara. Oleh sebab itu model 
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pelatihan yang tepat yang digunakan untuk meningkatkan mutu tutor pendidikan 

sangat penting guna meningkatkan mutu tutor tersebut. 

Pelatihan tutor pendidikan keaksaraan di SKB Pati masih memiliki 

beberapa kekurangan, saran peneliti dalam penelitian ini antara lain: 

5.2.1 Perlu ditambahkannya waktu pelaksanaan pelatihan, hal ini bertujuan agar 

fasilitator memiliki waktu yang lebih banyak untuk menyampaikan materi 

dan mengidentifikasi kebutuhan warga belajar. 

5.2.2 Ditambahkannya media pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas 

pembelajaran dalam pelaksanaan pelatihan. 

5.2.3 Lebih ditingkatkannya kerja sama penyelenggara dengan instansi lain agar 

pelatihan dapat berjalan lebih baik dan dapat berlanjut di waktu yang akan 

datang. 
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Kisi-kisi Pedoman Wawancara untuk Penyelenggara 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Konsep  Fokus 

Penelitian 

Sub Fokus 

Penelitian 

Indikator  

Model 

Pelatihan 

Tutor 

Pendidikan 

Keaksaraan 

di SKB Pati 

 

1. Aspek-

aspek 

Pelatihan 

1.1 Perencanaan 

Program 

- Sasaran 

 

 

 

- Tujuan 

 

- Pihak yang 

terlibat 

 

 

1.2 Pelaksanaan 

Program 

- Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a. Jumlah sasaran 

b. Karakteristik 

c. Dasar pemilihan 

sasaran 

a. Tujuan umum 

b. Tujuan khusus 

a. Siapa saja yang 

terlibat 

b. Apa yang diberikan 

(manfaat bagi 

pelatihan) 

 

a. Siapa yang 

menentukan model 

b. Bagaimana 

menentukan model 

c. Model yang 

digunakan 

d. Efektifitas model 

e. Hambatan dalam 

menentukan model 

f. Kelebihan model 

g. Kelemahan model 
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- Kegiatan 

Pelatihan 

- Sumber 

Belajar 

 

 

 

- Materi 

 

 

 

 

- Metode 

 

 

 

 

 

- Media 

 

 

1.3 Evaluasi 

Program 

- Bentuk 

evaluasi 

- Tindak lanjut 

a. Apa saja kegiatan 

yang dilakukan 

a. Cara menentukan 

sumber belajar 

b. Kesesuaian sumber 

belajar dengan 

materi 

a. Apa materi yang 

digunakan 

b. Alasan pemilihan 

materi tersebut 

c. Manfaat materi 

a. Metode yang 

digunakan 

b. Alasan penggunaan 

metode itu 

c. Efektifitas metode 

yang digunakan 

a. Media yang 

digunakan 

b. Efektifitas media 

 

 

a. Apa bentuk evaluasi 

yang digunakan 

a. Sesuai tujuan 

pelatihan 

b. Tidak sesuai tujuan 

pelatihan 

2. Kendala 2.1 Internal   
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Pelatihan - Sosialisasi 

program 

 

- waktu 

 

2.2 Eksternal 

- Minat peserta 

pelatihan 

- Pengalaman 

tutor 

a. Media sosialisasi 

b. Pelaksanaan 

sosialisasi 

a. Efektifitas waktu 

 

 

a. Bagaimana minat 

warga belajar 

a. Pengalaman tutor 

keaksaraan 

3. Faktor 

Pendukun

g  

Pelatihan 

3.1 Internal 

- Lokasi 

pelatihan 

 

 

 

- Sumber dana 

 

 

 

- Sarana 

prasarana 

3.2 Eksternal 

- Dukungan 

dari lembaga 

lain 

 

a. Dimana lokasi 

pelatihan 

b. Strategis atau 

tidaknya lokasi 

pelatihan 

a. Dari mana dana 

yang diperoleh 

b. Mencukupi atau 

tidaknya dana 

a. Kelengkapan 

 

 

a. Adakah dukungan 

dari lembaga lain 

b. Apa saja dukungan 

yang diberikan 

 

 

 



73 

 

 

 

Kisi-kisi Pedoman Wawancara untuk Fasilitator 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Konsep  Fokus Penelitian Sub Fokus 

Penelitian 

Indikator  

Model 

Pelatihan 

Tutor 

Pendidikan 

Keaksaraan 

di SKB 

Pati 

 

1. Aspek-

aspek 

Pelatihan 

1.1 Pelaksanaan 

Program 

- Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kegiatan 

Pelatihan 

 

- Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

- Materi 

 

 

 

 

a. Keterlibatan 

dalam 

menentukan 

model 

b. Model yang 

digunakan 

c. Kelebihan model 

d. Kelemahan 

model 

a. Apa saja 

kegiatan yang 

dilakukan 

a. Cara 

menentukan 

sumber belajar 

b. Kesesuaian 

sumber belajar 

dengan materi 

c. Alasan memilih 

sumber belajar 

a. Apa materi yang 

digunakan 

b. Alasan 



74 

 

 

 

 

 

 

- Metode 

 

 

 

 

 

 

 

- Media 

 

 

1.2 Evaluasi 

Program 

- Bentuk 

evaluasi 

 

- Tindak lanjut 

pemilihan materi 

tersebut 

c. Manfaat materi 

a. Metode yang 

digunakan 

b. Alasan 

penggunaan 

metode itu 

c. Efektifitas 

metode yang 

digunakan 

a. Media yang 

digunakan 

b. Efektifitas media 

 

 

a. Apa bentuk 

evaluasi yang 

digunakan 

a. Sesuai tujuan 

pelatihan 

b. Tidak sesuai 

tujuan pelatihan 

2. Kendala 

Fasilitator 

2.1 Internal  

- Kesiapan 

 

 

2.2 Eksternal 

- Waktu 

- Minat peserta 

 

a. Kesiapan dalam 

menyampaikan 

materi 

 

a. Efektifitas waktu 

a. Bagaimana 
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pelatihan 

 

- Peserta 

minat warga 

belajar 

a. Antusiasme 

peserta terhadap 

materi yang 

diberikan 

3. Faktor 

Pendukung  

Fasilitator 

3.1 Internal 

- Pengalaman 

 

 

- Penguasaan 

materi 

 

3.2 Eksternal 

- Sarana 

prasarana 

 

a. Pengalaman 

menjadi 

fasilitator 

a. Penguasaan 

materi oleh 

fasilitator 

 

a. Kelengkapan  
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Kisi-kisi Pedoman Wawancara untuk Peserta Pelatihan 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Konsep Fokus 

Penelitian 

Sub Fokus 

Penelitian 

Indikator 

Model 

Pelatihan 

Tutor 

Pendidikan 

Keaksaraan 

di SKB Pati 

 

1. Aspek-

aspek 

Pelatihan 

1.1 Pelaksanaan  

- Kegiatan 

pelatihan 

- Fasilitator 

 

 

 

 

- Materi 

 

- Metode 

 

 

 

- Model 

 

 

- Media 

 

a. Apa saja kegiatan 

yang dilakukan 

a. Kinerja fasilitator 

b. Komunikasi 

antara fasilitator 

dengan warga 

belajar 

a. Sumber materi 

b. Efektifitas materi 

a. Metode yang 

digunakan 

b. Keefektifan 

metode  

a. Bagaimana model 

b. Efektifitas model 

c. Pengaruh model 

a. Media apa saja  

b. Manfaat 

penggunaan 

media tersebut 

2. Dampak 

Pelatihan 

Bagi Tutor 

Keaksaraa

2.1 Kognitif 

- Tugas tutor 

 

 

 

a. Pengetahuan 

tentang tugas tutor 

b. Tugas tutor secara 
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n  

- Kebijakan PNF 

 

2.2  Keterampilan 

- Metode 

mengajar 

garis besar 

a. Mengetahui 

kebijakan PNF 

 

a. Metode baru yang 

diperoleh 

b. Wawasan tentang 

metode mengajar 

keaksaraan 

3. Kendala 

Pelatihan 

3.1 Internal  

- Motivasi 

belajar tutor 

3.2 Eksternal 

- Waktu 

 

 

 

- Transportasi 

 

a. Tingkat 

ketertarikan 

 

a. Adakah tumbukan 

jadwal 

b. Cara 

menanggulangi 

a. Sarana tranportasi 

b. Waktu dan uang 

dibutuhkan untuk 

mencapai tempat 

pelatihan 

4. Faktor 

Pendukung 

Pelatihan 

4.1 Internal  

- Pendanaan  

4.2 Eksternal 

- Sarana-

prasarana 

- Dukungan 

PKBM tutor 

 

  

a. Adakah dana 

penunjang 

a. Keterpenuhan 

sarana 

a. Sumbangsih 

PKBM tutor 
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Pedoman Umum Wawancara bagi Penyelenggara 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Nama Lengkap : 

Alamat   : 

Pendidikan Terakhir : 

 

Aspek-aspek Pelatihan 

1. Berapakah jumlah peserta pelatihan? 

2. Apa karakteristik yang harus dimiliki peserta? 

3. Apakah dasar pemilihan sasaran? 

4. Apakah tujuan umum dari pelatihan ini? 

5. Apakah tujuan khusus dari pelatihan ini? 

6. Siapa saja yang terlibat dalam pelatihan ini? 

7. Apa yang diberikan/manfaat bagi pelatihan ini? 

8. Siapa yang menentukan model? 

9. Bagaimana cara menentukan model? 

10. Apakah model yang digunakan? 

11. Bagaimana efektifitas model yang digunakan? 

12. Apakah hambatan dalam menentukan model pelatihan ini? 

13. Apakah kelebihan model yang anda gunakan? 

14. Apakah kelemahan model yang anda gunakan? 

15. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan? 

16. Bagaimana cara menentukan sumber belajar? 
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17. Bagaimana kesesuaian sumber belajar dengan materi? 

18. Apa materi yang digunakan? 

19. Apakah alasan pemilihan materi tersebut? 

20. Apakah manfaat materi yang digunakan? 

21. Apakah metode yang digunakan? 

22. Apakah alasan penggunaan metode itu? 

23. Bagaimana efektifitas metode yang digunakan? 

24. Apa saja media yang digunakan? 

25. Bagaimana efektifitas media yang digunakan? 

26. Bagaimana bentuk evaluasi yang digunakan? 

27. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika hasil evaluasi sesuai tujuan 

pelatihan? 

28. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika hasil evaluasi tidak sesuai tujuan 

pelatihan? 

Kendala Pelatihan 

29. Apakah kendala dalam pelatihan ini? 

30. Apakah media yang digunakan untuk sosialisasi? 

31. Bagaimana dengan pelaksanaan sosialisasi? 

32. Efektifkah waktu pelaksanaan pelatihan ini? 

33. Bagaimana minat warga belajar? 

34. Bagaimana dengan pengalaman tutor keaksaraan dalam mengikuti 

pelatihan? 

 



80 

 

 

 

Faktor Pendukung  Pelatihan 

35. Apakah pendukung dalam pelatihan ini? 

36. Dimana lokasi pelatihan? 

37. Strategis atau tidakkah lokasi pelatihan? 

38. Dari mana dana yang diperoleh? 

39. Mencukupi atau tidakkah dana untuk pelatihan? 

40. Bagaimana dengan kelengkapan sarana prasarana? 

41. Adakah dukungan dari lembaga lain? 

42. Apa saja dukungan yang diberikan? 
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Pedoman Umum Wawancara bagi Fasilitator 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Nama Lengkap : 

Alamat   : 

Pendidikan Terakhir : 

 

Aspek-aspek Pelatihan 

1. Apa keterlibatan anda dalam menentukan model pelatihan? 

2. Apakah model yang digunakan dalam pelatihan ini? 

3. Apakah kelebihan model pelatihan yang digunakan? 

4. Apakah kelemahan model pelatihan yang digunakan? 

5. Apa saja kegiatan yang dilakukan? 

6. Bagaimana cara menentukan sumber belajar? 

7. Bagaimana dengan kesesuaian sumber belajar dengan materi? 

8. Apakah alasan memilih sumber belajar tersebut? 

9. Apakah materi yang digunakan? 

10. Apakah alasan pemilihan materi tersebut 

11. Bagaimana dengan manfaat materi bagi warga belajar? 

12. Apakah metode yang anda gunakan untuk mengajar? 

13. Apakah alasan penggunaan metode itu? 

14. Bagaimana dengan efektifitas metode yang digunakan? 

15. Apa saja media yang digunakan? 

16. Bagaimana dengan efektifitas media? 

17. Apa bentuk evaluasi yang digunakan? 

18. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika hasil evaluasi sesuai tujuan 

pelatihan? 

19. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika hasil evaluasi tidak sesuai tujuan 

pelatihan? 
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Kendala Fasilitator 

20. Bagaimana dengan kesiapan anda dalam menyampaikan materi? 

21. Apakah jangka waktu penyampaian materi sudah efektif? 

22. Bagaimana minat warga belajar dalam pelatihan ini? 

23. Bagaimana dengan antusiasme peserta saat anda menyampaikan 

materi? 

Pendukung Fasilitator 

24. Apakah anda sudah berpengalaman menjadi fasilitator? 

25. Apakah anda sudah benar-benar menguasai materi yang akan anda 

sampaikan? 

26. Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah mencukupi? 
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Pedoman Umum Wawancara bagi Warga Belajar 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Nama Lengkap : 

Alamat   : 

Pendidikan Terakhir : 

 

Aspek-aspek Pelatihan 

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan? 

2. Bagaimana kinerja fasilitator dalam mengajar? 

3. Bagaimana dengan komunikasi antara fasilitator dengan warga belajar 

4. Apakah sumber materi sudah tepat menurut anda? 

5. Bagaimana dengan efektifitas materi? 

6. Apakah metode yang digunakan? 

7. Bagaimana dengan keefektifan metode?  

8. Bagaimana model pelatihan yang digunakan? 

9. Apakah  model yang digunakan sudah efektif? 

10. Apakah pengaruh model yang digunakan terhadap anda? 

11. Media apa saja yang digunakan dalam menyampaikan materi? 

12. Apakah manfaat penggunaan media tersebut? 

Dampak Pelatihan 

13. Apakah bertambah  pengetahuan anda tentang tugas tutor pendidikan 

keaksaraan? 

14. Apakah tugas tutor secara garis besar? 

15. Apakah anda mengetahui kebijakan PNF? 

16. Adakah metode mengajar baru yang anda peroleh?  

17. Bagaimana dengan wawasan anda tentang metode mengajar 

keaksaraan? 



84 

 

 

 

Kendala Pelatihan 

18. Bagaimana dengan tingkat ketertarikan anda dengan materi yang 

disampaikan? 

19. Adakah tumbukan jadwal pelatihan dengan jadwal kegiatan anda? 

20. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? 

21. Bagaimana dengan sarana tranportasi yang anda gunakan untuk 

mencapai tempat pelatihan? 

22. Bagaimana dengan waktu dan uang dibutuhkan untuk mencapai tempat 

pelatihan? 

Pendukung Pelatihan 

23. Adakah dana penunjang untuk mengikuti pelatihan ini? 

24. Apakah sarana dalam pelatihan ini sudah terpenuhi? 

25. Bagaimana dengan sumbangsih PKBM tempat anda mengajat? 
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Hasil Wawancara Penyelenggara 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Nama Lengkap : Sri Hartami, SE 

Alamat   : Pati 

Pendidikan Terakhir : S1 

 

Aspek-aspek Pelatihan 

43. Berapakah jumlah peserta pelatihan? 

Jawab : jumlah peserta 20 orang mas. 

44. Apa karakteristik yang harus dimiliki peserta? 

Jawab : Warga belajar tersebut haruslah belum pernah mengikuti 

pelatihan tutor pendidikan keaksaraan sebelumnya serta memiliki 

keterampilan fungsional sebagai tutor pendidikan keaksaraan. 

45. Apakah dasar pemilihan sasaran? 

Jawab : dasar pemilihan sasaran itu ya karena banyak tutor yang belum 

pernah ikut diklat sebelumnya mas, jadi mereka banyak yang belum 

benar-benar memahami tugas mereka sebagai tutor pendidikan 

keaksaraan. 

46. Apakah tujuan umum dari pelatihan ini? 

Jawab : tujuan umum penelitian ini untuk meningkatkan mutu 

kompetensi tutor pendidikan keaksaraan agar memiliki kemampuan 

dan tanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan dan 
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mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara optimal di setiap 

kelompok belajar. 

47. Apakah tujuan khusus dari pelatihan ini? 

Jawab : untuk tujuan khusus itu agar warga belajar memahami 

kebijakan PTK-PAUDNI, dapat melakukan identifikasi kebutuhan 

belajar, dapat menusun RPP keaksaraan, membuat bahan ajar, serta 

memahami strategi dan menyusun evaluasi pembelajaran 

48. Siapa saja yang terlibat dalam pelatihan ini? 

Jawab : ya ada PAUDNI juga Dinas Pendidikan juga mas. 

49. Apa yang diberikan/manfaat bagi pelatihan ini? 

Jawab : PAUDNI membantu kami dalam menentukan tujuan penelitian 

agar sesuai dengan kebijakan tentang pendidikan keaksaraan 

sedangkan Dinas Pendidikan sendiri membantu dalam menyampaikan 

adanya penyelenggaraan pelatihan kepada pihak PKBM yang 

menaungi para calon warga belajar. 

50. Siapa yang menentukan model? 

Jawab : yang menentukan model ini ya dari kami tim penyelenggara 

mas dibantu oleh pamong SKB yang menangani bidang keaksaraan 

yang kebetulan juga menjadi fasilitator dalam pelatihan ini 

51. Bagaimana cara menentukan model? 

Jawab : model ini ditentukannya itu dengan diskusi dan observasi mas, 

kan dulu-dulu juga pernah ada pelatihan seperti ini jadi bisa juga 

dijadikan referensi. 



87 

 

 

 

52. Apakah model yang digunakan? 

Jawab : ya sama kayak biasanya yang digunakan dalam pelatihan-

pelatihan itulah mas. Model  pelatihan tutor pendidikan di SKB Pati 

menggunakan 4 tahapan pelaksanaannya mas. Tahapan tersebut 

meliputi persiapan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi dan tindak lanjut. 

53. Bagaimana efektifitas model yang digunakan? 

Jawab : saya rasa model ini yang paling efektif ya mas soalnyakan 

permasalah dalam pembelejaran pendidikan keaksaraankan ya banyak. 

54. Apakah hambatan dalam menentukan model pelatihan ini? 

Jawab : kendala utama dalam menentukan model adalah waktu yang 

terlalu singkat untuk menentukan model ini mas sehingga kami tidak 

bisa menggali informasi yang lebih banyak 

55. Apakah kelebihan model yang anda gunakan? 

Jawab : kelebihan model ini ya pastinya kita jadi lebih tahu mas apa 

yang benar-benar dibutuhkan warga belajar. 

56. Apakah kelemahan model yang anda gunakan? 

Jawab : kekurangannya itu kita butuh banyak waktu mas untuk 

pelaksanaannya, biarpun pada dasarnya materinya sedikit tapi butuh 

proses yang lama untuk menggali informasi tentang kebutuhan setiap 

warga belajar 

57. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan? 

Jawab : kegiatan pelatihan ini diawali dengan shering informasi antara 

peserta dengan fasilitator kemudian dilanjutkan dengan pemyampaian 
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materi dan diskusi serta kerja kelompok oleh peserta setelah itu juga 

diadakan curah pendapat dan refleksi hasil pembelajaran. Kemuadian 

dari kami pihak penyelenggara mengadakan evaluasi melalui pre-test 

dan post-test. 

58. Bagaimana cara menentukan sumber belajar? 

Jawab : kalau sumber belajarnya itu dari buku-buku tentang tutor serta 

diambil dari buku Standar Kompetensi Dasar dari Direktorat 

Pendidikan masyarakat dan tentu saja dari modul yang dibuat oleh 

fasilitator serta fasilitator sebagai sumber belajar yang paling utama 

59. Bagaimana kesesuaian sumber belajar dengan materi? 

Jawab : tentu saja sesuai mas kan materi yang diberikan bersumber 

dari buku dan fasilitator itu sendiri. 

60. Apa materi yang digunakan? 

Jawab : kalau materi itu sendiri ya tentang kebijakan-kebijakan dalam 

pendidikan keaksaraan mas juga tentang pengelolaan pembelajaran di 

kelas. 

61. Apakah alasan pemilihan materi tersebut? 

Jawab : kalau alasan memilih materi ini ya karena materi tersebut yang 

paling sesuai untuk membantu kita mencapai tujuan dari pelatihan itu 

sendiri mas. 

62. Apakah manfaat materi yang digunakan? 

Jawab : materi ini akan sangat membantu fasilitator dalam 

menyampaikan maksud dan tujuan pelatihan ini dan pastinya akan 
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melancarkan jalannya pelatihandan ketercaipaian tujuan pelatihan itu 

sendiri 

63. Apakah metode yang digunakan? 

Jawab : kalau metode yang digunakan yang ada banyak mas, ada 

ceramah, diskusi kelompok, curah pendapat, trus juga ada tanya jawab 

juga. 

64. Apakah alasan penggunaan metode itu? 

Jawab : sederhana sih mas ya karena dengan metode-metode itu 

nantinya dapat memudahkan fasilitator dalam menyampaikan materi 

dan tentu saja menggali informasi. 

65. Bagaimana efektifitas metode yang digunakan? 

Jawab : saya rasa semua metode tadi sangat efektif mas karena tiap 

metode itu punya fungsi masing-masing. 

66. Apa saja media yang digunakan? 

Jawab : ya kalau media kita cuman menggunakan Hand Out fasilitator 

sebagai bahan ajar, ada juga laptop dan LCD yang memudakan untuk 

penyampaian materi melalui Power Point, cuman itu saja sih mas 

paling ketambahan camdig sama handycam buat dokumentasi trus juga 

ATK. 

67. Bagaimana efektifitas media yang digunakan? 

Jawab : saya rasa cukup efektif mas, dan pastinya membantu sekali. 

68. Bagaimana bentuk evaluasi yang digunakan? 



90 

 

 

 

Jawab : kami melakukan evaluasi pada peserta didik, fasilitator dan 

penyelenggara sendiri mas, kalau untuk peserta didik itu kami 

melakukan pre-test sama post-test, kalau buat fasilitator ya kita buat 

instrumen sesuai materi yang mereka sampaikan dan buat kami sendiri 

intrumennya mencakup aspek pelayanan, kenyamanan dan efektifitas 

penyelenggaraan pelatihan. 

69. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika hasil evaluasi sesuai tujuan 

pelatihan? 

Jawab : pastinya program ini akan jadi acuan ya mas untuk 

mengadakan pelatihan selanjutnya, dan pastinya akan dikembangkan 

lagi untuk kemajuan pendidikan keaksaraan agar masyarakat benar-

benar bebas dari buta aksara. 

70. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika hasil evaluasi tidak sesuai tujuan 

pelatihan? 

Jawab :.Kalau tidak sesuai ya kita perbaiki mas, mencoba metode baru 

yang lebih tetap dan kalau memang model yang kami terapkan tidak 

cocok ya kami cari metode lain yang sekiranya lebih baik dan cocok 

tentunya. 

Kendala Pelatihan 

71. Apakah kendala dalam pelatihan ini? 

Jawab : banyak mas kendala yang kami temui dalam pelatihan ini 

seperti waktu penyampaian materi yang singkat, peserta yang belum 

pernah mengukuti diklat sebelumnya, juga masalah pengetahuan 
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mereka yang dirasa sangat kurang tentang metode pembelajaran 

pendidikan keaksaraa. 

72. Apakah media yang digunakan untuk sosialisasi? 

Jawab : kalau masalah media kita sebarkan informasi melalui 

undangan mas dan itu juga yang memberikan nantinya Dinas 

Pendidikan sebagai perantara. 

73. Bagaimana dengan pelaksanaan sosialisasi? 

Jawab : kita gak pakai model sosialisasi yang rumit kok mas, info kita 

berikan pada Dinas Pendidikan Pati kemudian dari pihak Dinas 

Pendidikan menyebarkan informasi tersebut pada tiap kecamatan. 

74. Efektifkah waktu pelaksanaan pelatihan ini? 

Jawab : saya rasa kurang efektif ya mas, soalnya model pelatihan ini 

menuntut waktu yang cukup banyak sedangkan kita hanya punya 

waktu terbatas. 

75. Bagaimana minat warga belajar? 

Jawab : kalau ditanya minat saya rasa kurang mas, diliat dari 

background mereka yang sebagian merangkap sebagai tutor kesetaran 

jadi mereka kurang tertarik dengan pelatihan ini. 

76. Bagaimana dengan pengalaman tutor keaksaraan dalam mengikuti 

pelatihan? 

Jawab : kalau pengalaman saya rasa semua sama-sama belum pernah 

mengikuti pelatihan seperti ini sebelumnya mas, karena sasaran kita 

juga memang tutor yang belum pernah mengikuti Diklat. 



92 

 

 

 

Faktor Pendukung  Pelatihan 

77. Apakah pendukung dalam pelatihan ini? 

Jawab : ada beberapa faktor pendukungnya mas dari segi dana kami 

sudah mencukupi, kebetulan kami juga bisa mendapatkan fasilitator 

yang handal dalam bisangnya masing-masing, dari segi sarana 

prasarana juga sudah terpenuhi dan yang paling penting itu kita dapet 

dukungan dari banyak pihak mas untuk pelaksanaan pelatihan ini, 

seperti dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan tentunya Dirjen 

PAUDNI. 

78. Dimana lokasi pelatihan? 

Jawab : kalau lokasi pelatihan di SKB Pati sendiri mas, kebetulan kita 

punya fasilitas yang cukup baik untuk digunakan sebagai tempat 

pelaksanaan pelatihan. 

79. Strategis atau tidakkah lokasi pelatihan? 

Jawab : saya strategis mas, soalnya letak SKB sendiri berada di 

kawasan kota Pati jadi ya tengah-tengah lah. 

80. Dari mana dana yang diperoleh? 

Jawab : dana untuk pelaksanaan pelatihan ini itu dari Anggaran Block 

Grant Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PTK-

PAUDNI) Dirjen PAUDNI yang diberikan lewat SKB Kabupaten Pati 

tahun 2011 

81. Mencukupi atau tidakkah dana untuk pelatihan? 
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Jawab : cukup kok mas, karena dalam pelaksanaannya pelatihan ini 

tidak membutuhkan dana yang banyak. 

82. Bagaimana dengan kelengkapan sarana prasarana? 

Jawab : kalau sarana-prasarana kebetulan kami sudah cukup lengkap 

mas, dari LCD proyektor, laptop ada semua. 

83. Adakah dukungan dari lembaga lain? 

Jawab : ada mas keberlangsungan pelatihan ini juga tidak lepas dari 

lembaga-lembaga yang terkait seperti Dirjen PAUDNI dan juga Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pati. 

84. Apa saja dukungan yang diberikan? 

Jawab : kalau dukungan lebih pada sumbangan informasi dan tentu 

saja bantuan dana dan sosialisasi program mas. 
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Hasil Wawancara Fasilitator 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Nama Lengkap : Ninik Sumartini, S.Pd. 

Alamat   : Pati 

Pendidikan Terakhir : S1 

 

Aspek-aspek Pelatihan 

27. Apa keterlibatan anda dalam menentukan model pelatihan? 

Jawab : saya sebagai pengumpul informasi tentang proses belajar 

mengajar pada program keaksaraan di Kabupaten Pati yang kemudian 

dijadikan acuan penentuan model yang tepat. 

28. Apakah model yang digunakan dalam pelatihan ini? 

Jawab : kalau model yang digunakan itu training need assesment mas. 

29. Apakah kelebihan model pelatihan yang digunakan? 

Jawab : kalau yang saya rasakan ya dengan model ini memudahkan 

saya dalam menghimpun informasi untuk menentukan materi yang 

saya berikan nantinya mas. 

30. Apakah kelemahan model pelatihan yang digunakan? 

Jawab : menurut saya kelemahannya itu model ini butuh waktu yang 

cukup lama mas untuk pelaksanaannya. 

31. Apa saja kegiatan yang dilakukan? 

Jawab : yang pasti identifikasi kebutuhan belajar dulu mas setelah itu 

nanti dikelompokkan baru diberi materi pelatihan. 
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32. Bagaimana cara menentukan sumber belajar? 

Jawab : kalau itu ya dengan disesuaikan aja mas dengan materi apa 

yang nanti akan disampaikan dan tentu saja dengan metode pelatihan 

ini. 

33. Bagaimana dengan kesesuaian sumber belajar dengan materi? 

Jawab : pasti sesuai mas kan materi itu didapat dari sumber belajar 

34. Apakah alasan memilih sumber belajar tersebut? 

Jawab : kalau menurut saya sih karena sumber belajar tersebut yang 

paling efektif untuk memudahkan pencapaian tujuan mas. 

35. Apakah materi yang digunakan? 

Jawab : kalau materi tentu tentang kebijakan PAUDNI tentang 

pendidikan keaksaraan, juga tentang tugas tutor dan proses belajar 

mengajar dalam pendidikan keaksaraan. 

36. Apakah alasan pemilihan materi tersebut? 

Jawab : kalau materi itu kan karena kesesuainnya untuk mencapai 

tujuan pelatihan mas. 

37. Bagaimana dengan manfaat materi bagi warga belajar? 

Jawab : kalau manfaatnya banyak mas, dengan mereka bisa menerima 

dan menguasai materi yang saya sampaikan tentu akan menambah 

wawasan dan keterampilan mereka sebagai tutor pendidikan 

keaksaraan. 

38. Apakah metode yang anda gunakan untuk mengajar? 
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Jawab : kalau metode yang saya gunakan itu ada diskusi kelompok, 

tanya jawab, tugas kelompok trus ya ceramah pastinya mas. 

39. Apakah alasan penggunaan metode itu? 

Jawab : kalau saya pake metode ini karena untuk memudahkan saya 

menggali informasi dan menyampaikan materi mas. 

40. Bagaimana dengan efektifitas metode yang digunakan? 

Jawab : saya rasa sudah efektif mas, kami sebagai fasilitator kan ya 

sudah tahu mana yang tepat kami gunakan untuk menyampaikan 

materi yang kita sajikan. 

41. Apa saja media yang digunakan? 

Jawab : kalau saya cuman butuh LCD proyektor sama laptop kok mas, 

soalnya saya udah buat ringkasan di power pointnya mas buat 

membantu saya ketika menyampaikan materi. 

42. Bagaimana dengan efektifitas media? 

Jawab : media yang digunakan saya rasa cukup efektif ya mas karena 

materi disampaikan dengan metode ceramah sehingga tidak perlu 

bantuan banyak media paling yang penting ya LCD sama laptop 

43. Apa bentuk evaluasi yang digunakan? 

Jawab : kalau evaluasinya kita menggunakan post-test dan pre-test mas 

untuk mengetahui tersampaikannya materi atau tidak. 

44. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika hasil evaluasi sesuai tujuan 

pelatihan? 
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Jawab : kalau tindak lanjutnya ya mungkin akan dilaksanakannya lagi 

pelatihan ini pada masa yang akan datang karena setahu saya ini 

memang palatihan  yang rutin dilakukan. 

45. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika hasil evaluasi tidak sesuai tujuan 

pelatihan? 

Jawab : kalau tidak sesuai ya diperbaiki mas. 

Kendala Fasilitator 

46. Bagaimana dengan kesiapan anda dalam menyampaikan materi? 

Jawab : kebetulan saya menguasai materi yang saya sampaikan mas, 

jadi ya siap-siap saja. 

47. Apakah jangka waktu penyampaian materi sudah efektif? 

Jawab : kalau bilang waktu pasti kurang mas, kita terhambatnya 

memang di sini. 

48. Bagaimana minat warga belajar dalam pelatihan ini? 

Jawab : kalau minat sih lumayan ya mas biarpun gak bisa dibilang 

antusias, tapi mereka dapat mengikuti proses pelatihan dengan baik 

kok. 

49. Bagaimana dengan antusiasme peserta saat anda menyampaikan 

materi? 

Jawab : lumayan kok mas, mereka mau mendengarkan apa yang saya 

sampaikan, mereka juga tidak malu untuk menyampaikan apa yang 

ingin mereka dapat dari pelatihan ini. 
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Pendukung Fasilitator 

50. Apakah anda sudah berpengalaman menjadi fasilitator? 

Jawab : cukup berpengalaman sih mas, namanya juga pamong belajar 

pasti ya sudah sering jadi fasilitator dalam pelatihan-pelatihan seperti 

ini, kebetulan saya juga memang menangani bidang keaksaraan, 

biarpun di SKB program itu sudah tidak dilaksanakan tapi di 

kecamatan-kecamatan apa lagi yang daerah pedesaankan masih gencar 

diadakan penuntasan buta aksara. 

51. Apakah anda sudah benar-benar menguasai materi yang akan anda 

sampaikan? 

Jawab : pasti mas, soalnya materi yang saya sampaikan ini sesuai 

degan kualifikasi saya. 

52. Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah mencukupi? 

Jawab : saya rasa sudah cukup kok mas, disini bisa dibilang lengkap. 
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Hasil Wawancara Fasilitator 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Nama Lengkap : Nuringtias Budiarti, S.Pd. 

Alamat   : Pati 

Pendidikan Terakhir : S1 

 

Aspek-aspek Pelatihan 

1. Apa keterlibatan anda dalam menentukan model pelatihan? 

Jawab : kalau saya tugasnya sama kayak ibu Nanik mas, sebagai 

observator lapangan. 

2. Apakah model yang digunakan dalam pelatihan ini? 

Jawab : model yang digunakan yaitu pelatihan berdasarkan kebutuhan 

warga belajar mas. 

3. Apakah kelebihan model pelatihan yang digunakan? 

Jawab : kelebihannya itu menurut saya lebih memudahkan peserta 

pelatihan untuk aplikasi setelah selesainya pelatihan mas, karena kami 

memberikan apa yang mereka butuhkan di lapangan. 

4. Apakah kelemahan model pelatihan yang digunakan? 

Jawab : pasti waktu pelaksanaannya mas, karena model ini butuh 

waktu yang cukup lama untuk pelaksanaannya. 

5. Apa saja kegiatan yang dilakukan? 

Jawab : kalau kegiatan pelatihan pertama pasti identifikasi kebutuhan 

belajar mas dengan cara diskusi bersama untuk mengelompokkan 
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permasalahan-permasalahan mereka, selanjutnya ya penyampaian 

materi trus evaluasi kegiatan mas. 

6. Bagaimana cara menentukan sumber belajar? 

Jawab : ya kalau itu pasti disesuai dengan materi apa yang akan 

dijelaskan nantinya mas dan kita cari sumber belajar yang paling 

efektif digunakan. 

7. Bagaimana dengan kesesuaian sumber belajar dengan materi? 

Jawab : kalau itu pasti sesuai mas kan kita ngambilnya juga dari 

sumber belajar. 

8. Apakah alasan memilih sumber belajar tersebut? 

Jawab : alasannya itu karena sumber-sumber belajar itu yang paling 

sesuai dan mendukung dari materi yang akan disampaikan mas. 

9. Apakah materi yang digunakan? 

Jawab : materinya tentang kebijakan program pendidikan keaksaraan 

mas dan tugas serta tanggung jawab tutor pendidikan keaksaraan. 

10. Apakah alasan pemilihan materi tersebut? 

Jawab : ya kalau materi kan pasti disesuaikan dengan tujuan pelatihan 

mas suoaya memudahkan ketercapaian tujuan pelatihan jadi disusunlah 

materi apa saja yang akan diberikan. 

11. Bagaimana dengan manfaat materi bagi warga belajar? 

Jawab : kalau manfaat ya setelah disampaikannya materi ini akan 

menambah wawasan mereka mas tentang pendidikan keaksaraan dan 

bagaimana menjadi tutor yang benar. 
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12. Apakah metode yang anda gunakan untuk mengajar? 

Jawab : kalau saya fokusnya ke diskusi kelompok mas, kalau caramah 

iya tapi Cuma sebentar soalnya materi yang saya sampaikan ya gak 

banyak. 

13. Apakah alasan penggunaan metode itu? 

Jawab : saya rasa metode itu yang paling tepat mas dan saya sesuaikan 

dengan waktu dan materi yang nantinya akan saya sajikan. 

14. Bagaimana dengan efektifitas metode yang digunakan? 

Jawab : ya cukup efektif mas, bisa dilihat dari hasil evaluasi kok kalau 

materi yang saya sampaikan dengan metode tersebut dapat diterima 

dengan baik oleh peserta pelatihan. 

15. Apa saja media yang digunakan? 

Jawab : kalau media saya pakai hand out materi yang juga saya berikan 

pada peserta mas, saya juga pakai LCD proyektor dan Laptop 

tentunya, kalau ATK ya pastilah itu. 

16. Bagaimana dengan efektifitas media? 

Jawab : cukup efektif saya rasa mas, karena ya dengan media-media 

ini membantu saya dalam menyampaikan materi. 

17. Apa bentuk evaluasi yang digunakan? 

Jawab : kalau evaluasinya kita menggunakan post-test dan pre-test mas 

untuk mengetahui tersampaikannya materi atau tidak. 

18. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika hasil evaluasi sesuai tujuan 

pelatihan? 
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Jawab : kalau tindak lanjutnya ya mungkin akan dilaksanakannya lagi 

pelatihan ini pada masa yang akan datang karena setahu saya ini 

memang palatihan  yang rutin dilakukan. 

19. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika hasil evaluasi tidak sesuai tujuan 

pelatihan? 

Jawab : kalau tidak sesuai ya diperbaiki mas. 

Kendala Fasilitator 

20. Bagaimana dengan kesiapan anda dalam menyampaikan materi? 

Jawab : kebetulan saya menguasai materi yang saya sampaikan mas, 

jadi ya siap-siap saja. 

21. Apakah jangka waktu penyampaian materi sudah efektif? 

Jawab : kalau bilang waktu pasti kurang mas, kita terhambatnya 

memang di sini. 

22. Bagaimana minat warga belajar dalam pelatihan ini? 

Jawab : kalau minat sih lumayan ya mas biarpun gak bisa dibilang 

antusias, tapi mereka dapat mengikuti proses pelatihan dengan baik 

kok. 

23. Bagaimana dengan antusiasme peserta saat anda menyampaikan 

materi? 

Jawab : cukup antusias kok mas, wong mereka aja serius 

memperhatikan apa yang saya sampaikan kok mas. 
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Pendukung Fasilitator 

24. Apakah anda sudah berpengalaman menjadi fasilitator? 

Jawab : ya saya kan juga sebagai pamong belajar mas di SKB jadi ya 

cukup berpengalaman lah. Sudah beberapa kali juga jadi fasilitator 

dalam pelatihan. 

25. Apakah anda sudah benar-benar menguasai materi yang akan anda 

sampaikan? 

Jawab : cukup menguasai mas, karena memang materi ini sesuai 

dengan bidang yang saya geluti. 

26. Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah mencukupi? 

Jawab : kebetulan di SKB sarana-prasarana sudah mencukupi mas, 

media dan macam-macamnya ada semua kok. 
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Hasil Wawancara  Warga Belajar 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Nama Lengkap : Sri Su’piah 

Alamat   : Gembong, Pati  

Pendidikan Terakhir : SMA 

 

Aspek-aspek Pelatihan 

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan? 

Jawab : kegiatannya ada macam-macam mas, ada tanya jawab dulu 

mas soal kesulitan-kesulitan dalam mengajar trus setelah itu ibu 

fasilitatornya menyampaikan materi, trus ditutup sama tes mas. 

2. Bagaimana kinerja fasilitator dalam mengajar? 

Jawab : Fasilitatornya asik-asik mas, mereka juga dapat 

menyampaikan materi dengan baik, kami saja yang sebenarnya kurang 

motivasi dalam mengikuti pelatihan jadi punya ketertarikan, saya jadi 

bisa dengan mudah menangkap apa yang disampaikan fasilitator mas 

3. Bagaimana dengan komunikasi antara fasilitator dengan warga belajar? 

Jawab : komunikasi berjalan lancar kok mas, fasilitatornya ramah-

ramah, cara mengajarnya juga tidak membosankan, kadang juga 

diselingi humor-humor ringan. 

4. Apakah sumber materi sudah tepat menurut anda? 

Jawab : kalau sumber materi saya kurang tahu mas, tapi yang saya 

rasakan sih tepat soalnya yang disampaikan fasilitator itu benar-benar 
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apa yang kami butuhkan dalam melakukan proses belajar mengajar 

keaksaraan. 

5. Bagaimana dengan efektifitas materi? 

Jawab : kalau materi saya rasa sudah tepat ya mas soalnya materi yang 

disampaikan itu semuanya adalah hal-hal yang memang kami 

butuhkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. 

6. Apakah metode yang digunakan? 

Jawab : metode yang digunakan macam-macam mas, ada diskusi 

kelompok, tanya jawab, ceramah, trus juga tugas kelompok mas. 

7. Bagaimana dengan keefektifan metode?  

Jawab : saya rasa sudah cukup efektif kok mas, dengan menggunakan 

metode-metode tersebut memudahkan tutor dalam menyampaikan 

materi. 

8. Bagaimana model pelatihan yang digunakan? 

Jawab : setahu saya sih model yang digunakan itu pelatihan 

berdasarkan kebutuhan warga belajar mas menggunakan 4 langkah. 

9. Apakah  model yang digunakan sudah efektif? 

Jawab : saya rasa model ini sangat efektif ya mas, kita jadi bisa 

menyampaikan keluh-kesah kita ketika mengajar, apa yang saya alami 

dan permasalahan-permasalahan yang ada juga bisa saya sampaikan, 

jadinya ya nanti fasilitator bisa membantu saya. 

10. Apakah pengaruh model yang digunakan terhadap anda? 



106 

 

 

 

Jawab : pengaruhnya ya bertambahnya pengetahuan saya mas tentang 

model-model pelatihan. 

11. Media apa saja yang digunakan dalam menyampaikan materi? 

Jawab : setahu saya Cuma LCD sama laptop mas. 

12. Apakah manfaat penggunaan media tersebut? 

Jawab : kalau manfaatnya saya jadi lebih mudah menerima materi 

yang diberikan mas 

Dampak Pelatihan 

13. Apakah bertambah  pengetahuan anda tentang tugas tutor pendidikan 

keaksaraan? 

Jawab : pasti bertambah mas, sekarang kami tahu kalau tugas kami itu 

tidak hanya mengajar saja tapi juga membimbing warga belajar 

keaksaraan agar nanti ilmunya dapat dimanfaatkan. 

14. Apakah tugas tutor secara garis besar? 

Jawab : tugas tutor itu sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing 

mas. 

15. Apakah anda mengetahui kebijakan PNF? 

Jawab : kalau kebijakan itu mungkin lebih ke penetapan kurikulum 

keaksaraan sih mas, dulu kan belum ada tapi sekarang sudah ada. 

16. Adakah metode mengajar baru yang anda peroleh?  

Jawab : kalau metode baru yang saya peroleh itu seperti mengajar 

dengan alat peraga mas jadi lebih mudah diingat. 
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17. Bagaimana dengan wawasan anda tentang metode mengajar 

keaksaraan? 

Jawab : Metode mengajar kan sebenarnya ada banyak ya mas, 

mungkin dengan diadakannya ini saya jadi tahu lebih banyak lagi 

tentang metode mengajar keaksaraan. 

Kendala Pelatihan 

18. Bagaimana dengan tingkat ketertarikan anda dengan materi yang 

disampaikan? 

Jawab : awalnya kurang tertarik mas, tapi setelah mengetahui 

pembahasannya saya menjadi tertarik dan cukup antusias. 

19. Adakah tumbukan jadwal pelatihan dengan jadwal kegiatan anda? 

Jawab : kalau itu bisa menyesuaikan sih mas soalnyakan dari SKB 

juga memberi ijin pada instasi tempat saya bekerja. 

20. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? 

Jawab : kan sudah dibikinkan surat keterangan mengikuti pelatihan 

mas jadi ya gak masalah. 

21. Bagaimana dengan sarana tranportasi yang anda gunakan untuk 

mencapai tempat pelatihan? 

Jawab : kalau saya naik kendaraan umum mas. 

22. Bagaimana dengan waktu dan uang dibutuhkan untuk mencapai tempat 

pelatihan? 

Jawab : waktu yang dibutuhkan sekitar 45 menitan kalau biaya ya 

paling 5 ribu. 



108 

 

 

 

Pendukung Pelatihan 

23. Adakah dana penunjang untuk mengikuti pelatihan ini? 

Jawab : dana penunjang ada mas dari penyelenggara. 

24. Apakah sarana dalam pelatihan ini sudah terpenuhi? 

Jawab : sudah lengkap kok mas sarana yang digunakan. 

25. Bagaimana dengan sumbangsih PKBM tempat anda mengajar? 

Jawab : kalau sumbangsih ya cuman diliburkan untuk sementara mas 

karena mengikuti pelatihan ini. 
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Hasil Wawancara  Warga Belajar 

Model Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan di SKB Pati 

Nama Lengkap : Sri Wahyuni, SE. 

Alamat   : Jl. Cempaka, Pati 

Pendidikan Terakhir : S1 

 

Aspek-aspek Pelatihan 

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan? 

Jawab : kegiatannya ada macam-macam mas, pertama kita tanya jawab 

dulu mas soal kesulitan-kesulitan dalam mengajar trus setelah itu ibu 

fasilitatornya menyampaikan materi, trus ditutup sama tes mas. 

2. Bagaimana kinerja fasilitator dalam mengajar? 

Jawab : Fasilitatornya asik-asik mas, mereka juga dapat 

menyampaikan materi dengan baik, kami saja yang sebenarnya kurang 

motivasi dalam mengikuti pelatihan jadi punya ketertarikan, saya jadi 

bisa dengan mudah menangkap apa yang disampaikan fasilitator mas 

3. Bagaimana dengan komunikasi antara fasilitator dengan warga belajar? 

Jawab : komunikasi berjalan lancar kok mas, fasilitatornya ramah-

ramah, cara mengajarnya juga tidak membosankan, kadang juga 

diselingi humor-humor ringan. 

4. Apakah sumber materi sudah tepat menurut anda? 

Jawab : kalau sumber materi saya kurang tahu mas, tapi yang saya 

rasakan sih tepat soalnya yang disampaikan fasilitator itu benar-benar 
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apa yang kami butuhkan dalam melakukan proses belajar mengajar 

keaksaraan. 

5. Bagaimana dengan efektifitas materi? 

Jawab : kalau materi saya rasa sudah tepat ya mas soalnya materi yang 

disampaikan itu semuanya adalah hal-hal yang memang kami 

butuhkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. 

6. Apakah metode yang digunakan? 

Jawab : metode yang digunakan macam-macam mas, ada diskusi 

kelompok, tanya jawab, ceramah, trus juga tugas kelompok mas. 

7. Bagaimana dengan keefektifan metode?  

Jawab : saya rasa sudah cukup efektif kok mas, dengan menggunakan 

metode-metode tersebut memudahkan tutor dalam menyampaikan 

materi. 

8. Bagaimana model pelatihan yang digunakan? 

Jawab : setahu saya sih model yang digunakan itu pelatihan 

berdasarkan kebutuhan warga belajar mas. 

9. Apakah  model yang digunakan sudah efektif? 

Jawab : model ini efektif sih mas, kan kita dikelompokkan menurut 

pengalaman untuk berdiskusi jadi ya lebih mudah untuk 

menyampaikan masalah, saya yang masih belum punya banyak 

pengalaman jadi lebih mudah mengutarakan pendapat. 

10. Apakah pengaruh model yang digunakan terhadap anda? 
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Jawab : kalau pengaruhnya itu dengan model seperti ini permasalah 

saya dalam pembelajaran di pendidikan keaksaraan bisa terselesaikan 

mas, karena materi juga disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. 

11. Media apa saja yang digunakan dalam menyampaikan materi? 

Jawab : kemarin itu medianya cuman LCD proyektor sama laptop mas, 

ya dibuat kayak pesentasi gitu penyampaiannya. 

12. Apakah manfaat penggunaan media tersebut? 

Jawab : kalau manfaatnya sih kita jadi jelas mas saat materi 

disampaiakan kita bisa melihat di slide jadi memudahkan kami 

memahami materi juga. 

Dampak Pelatihan 

13. Apakah bertambah  pengetahuan anda tentang tugas tutor pendidikan 

keaksaraan? 

Jawab : pasti bertambah mas, sekarang kami tahu kalau tugas kami itu 

tidak hanya mengajar saja tapi juga membimbing warga belajar 

keaksaraan agar nanti ilmunya dapat dimanfaatkan. 

14. Apakah tugas tutor secara garis besar? 

Jawab : tugas tutor itu sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing 

mas. 

15. Apakah anda mengetahui kebijakan PNF? 

Jawab : kalau kebijakan itu mungkin lebih ke penetapan kurikulum 

keaksaraan sih mas, dulu kan belum ada tapi sekarang sudah ada. 

16. Adakah metode mengajar baru yang anda peroleh?  
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Jawab : kalau metode baru yang saya peroleh itu seperti mengajar 

dengan alat peraga mas jadi lebih mudah diingat. 

17. Bagaimana dengan wawasan anda tentang metode mengajar 

keaksaraan? 

Jawab : Metode mengajar kan sebenarnya ada banyak ya mas, 

mungkin dengan diadakannya ini saya jadi tahu lebih banyak lagi 

tentang metode mengajar keaksaraan. 

Kendala Pelatihan 

18. Bagaimana dengan tingkat ketertarikan anda dengan materi yang 

disampaikan? 

Jawab : awalnya kurang tertarik mas, tapi setelah mengetahui 

pembahasannya saya menjadi tertarik dan cukup antusias. 

19. Adakah tumbukan jadwal pelatihan dengan jadwal kegiatan anda? 

Jawab : kalau itu bisa menyesuaikan sih mas soalnyakan dari SKB 

juga memberi ijin pada instasi tempat saya bekerja. 

20. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? 

Jawab : kan sudah dibikinkan surat keterangan mengikuti pelatihan 

mas jadi ya gak masalah. 

21. Bagaimana dengan sarana tranportasi yang anda gunakan untuk 

mencapai tempat pelatihan? 

Jawab : kalau saya pakai motor mas, tempat tinggal saya juga gak jauh 

kok paling 30 menitan. 
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22. Bagaimana dengan waktu dan uang dibutuhkan untuk mencapai tempat 

pelatihan? 

Jawab : waktu yang saya butuhkan 30 menitan mas, kalau biaya paling 

bensin habis 1 liter. 

Pendukung Pelatihan 

23. Adakah dana penunjang untuk mengikuti pelatihan ini? 

Jawab : kalau dana penunjang pelatihan didapat dari penyelenggara 

mas. 

24. Apakah sarana dalam pelatihan ini sudah terpenuhi? 

Jawab : sudah lengkap sih mas, SKB Pati kan punya gedung serba 

guna untuk acara-acara seperti ini. 

25. Bagaimana dengan sumbangsih PKBM tempat anda mengajat? 

Jawab : kalau dari PKBM memberi sumbangsihnya berupa dukungan 

semangat mas. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Catatan Lapangan No.1 

Hari / tanggal  : senin, 29 Juli 2013 

Jam   : 09.00 WIB 

Lokasi   : SKB Pati 

 

Deskripsi  

Sesampainya di SKB Pati peneliti disambut oleh bagian TU dan 

dipersilahkan duduk. Kemudian peneliti menyampaikan tujuan peneliti 

mengemukakan tujuan peneliti untuk bertemu bapak kepala SKB untuk 

berbincang mengenai penelitian peneliti. Tidak lama kemudian bapak kepala SKB 

menghampiri peneliti. Dalam perbinjangan kami peneliti mengetahui bahwa saat 

pelatihan tutor keaksaraan berlangsung bapak kepala SKB belum menjabat 

sebagai kepala SKB, jadi peneliti bermaksut untuk bertemu dengan penyelenggara 

dan fasilitator pelatihan tutor yang kebetulan pamong belajar di SKB Pati. 

Refleksi 

Peneliti merasa senang karena pihak SKB menyambut dengan baik niat 

peneliti untuk melakukan penelitian di SKB Pati. 
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Catatan Lapangan No. 2 

Hari / Tanggal  : selasa, 30 Juli 2013 

Waktu    : 08.00 WIB 

Lokasi   : SKB Pati 

 

Deskripsi 

Hari ini peneliti sengaja datang lebih awal karena harus melakukan 

wawancara dengan  ibu SH sebagai penyelenggara pelatihan. Kedatangan peneliti 

disambut oleh pihak TU SKB, karena pihak SKB sudah mengetahui niat 

kedatangan peneliti makan pihak TU langsung mempersilahkan duduk dan 

memanggilkan ibu SH. Tidak lama kemudian ibu SH datang dan menyapa peneliti 

dengan ramah. Cukup lama peneliti mewawancarai ibu SH dan ibu Shpun 

menjawab semua pertanyaan peneliti dengan ramah. 

Refleksi 

Banyak hal yang disampaikan oleh ibu SH yang membuat peneliti 

menjadi mengerti tentang gambaran pelatihan tutor pendidikan keaksaraan. 
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Catatan Lapangan No.3 

Hari / tanggal  : rabu, 31 Juli 2013 

Waktu    : 09.00 WIB 

Lokasi   : SKB Pati 

 

Deskripsi 

Kedatangan peneliti disambut oleh TU dan dipersilahkan duduk seperti 

biasa. Hari ini peneliti harus menunggu cukup lama untuk mewawancarai ibu NS 

karena beliau sedang ada tugas ke LP dan ibu NB yang kebetulan belum datang 

karena suatu hal. Setelah 1,5 jam menunggu datanglah  ibu NS dan kemudian 

peniliti wawancarai. Tidak lama mewanwancarai ibu NS ibu NB datang dan 

menyampaikan tidak punya banyak waktu karena harus segera pergi lagi karena 

masih ada acara. Akhirnya peneliti melakukan  wawancara secara bersamaan 

dengan ibu NS dan ibu NB. 

Refleksi  

Cukup banyak informasi yang peneliti dapat dari ibu NS namun berbeda 

itu justru peneliti hanya mendapat sedikit informasi dari ibu NB. Informasi lain 

yang peneliti dapat adalah tentang alamat tutor yang mengikuti pelatihan. 
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Catatan Lapangan No.4 

Hari / tanggal  : kamis, 1 Agustus 2013 

Waktu    : 15.00 WIB 

Tempat  : rumah SS 

 

Deskripsi 

Peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tempat 

tinggal SS. Sesampainya disana peneliti langsung menyampaikan maksut dan 

tujuan peneliti dan menunjukkan bukti penelitian peneliti yang diberi oleh pihak 

SKB. Saudara SS cukup membantu dan memberikan informasi yang cukup 

banyak. 

Refleksi 

Cukup banyak yang peneliti dapat dari saudari SS tentang penelitian ini, 

termasuk informasi tentang proses belajar mengajar pada pendidikan keaksaraan. 
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Catatan Lapangan No. 5 

Hari / tanggal  : jum’at, 2 Agustus 2013 

Waktu    : 14.00 WIB 

Tempat   : rumah SW 

 

Deskripsi 

Setelah bertemu SW peneliti langsung menyampaikan maksut dan tujuan 

penneliti. Saudari SW menyambut baik maksut peneliti datang kesana dengan 

alasan bahwa beliau juga pernah melakukan penelitian seperti ini untuk skripsinya 

dan mengetahui betapa susahnya untuk bertemu informan untuk menggali 

informasi tentang apa yang diteliti. Saudari SW cukup banyak membantu peneliti 

dalam memberi gambaran  tentang jalannya pelatihan.  

Refleksi 

Peneliti cukup senang dengan sambutan baik yang diberikan SW, dia 

juga memberi banyak informasi tentang pelatihan. 
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