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ABSTRAK 
 

Aditama Hendra, Tutur. 2009. Model Implementasi Kuliah Kerja Nyata 
Tematik Penuntasan Buta Aksara Universitas Negeri Semarang tahun 
2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Skripsi. Jurusan 
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Semarang.  

Pembimbing I: Drs. ST. Sunarto, M.S. 
Pembimbing II: Drs. Muhsin, M.Si. 
 
Kata Kunci: Model Implementasi Kuliah Kerja Nyata Tematik Penuntasan 

Buta Aksara            
 

Problem pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan 
partisipasi dari perguruan tinggi adalah percepatan penuntasan buta aksara di Jawa 
Tengah, yang menggunakan dana pemerintah yang besar. Salah satu penuntasan 
buta aksara yang efektif adalah dengan Kuliah Kerja Nyata. KKN Tematik PBA 
salah satunya dilaksanakan di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang terdapat 
beberapa model dalam penerapannya. Model tersebut antara lain, model privat 
untuk warga belajar yang tergolong dalam buta murni, model kelompok kecil 
untuk warga belajar yang tergolong dalam drop out kelas 1 dan 2 sekolah dasar 
dan model kelompok besar untuk warga belajar yang tergolong dalam drop out 
kelas 3 sekolah dasar, hal ini yang didasarkan alasan pemilihan sampel berstrata. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan respon dan perbedaan 
peningkatan hasil belajar warga belajar pada kemampuan berhitung, membaca dan 
menulis.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh model implementasi KKN 
tematik PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. 
Sumber data berjumlah sebanyak 226 orang yang didapatkan dari 
disproportionate stratified random sampling dari 5 desa. Variabel dalam 
penelitian ini adalah respon warga belajar dan peningkatan hasil warga belajar. 
Metode pengumpulan data dengan metode kuesioner dan dokumentasi. Metode 
analisis yang digunakan analisis deskriptif persentase dan analisis chi kuadrat 
dengan program SPSS version 12 for Windows. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase diperoleh respon warga 
belajar terhadap pembelajaran berhitung rata-rata 77,53%, terhadap pembelajaran 
membaca rata-rata 77,37%, dan terhadap pembelajaran menulis rata-rata 78,01% 
semua dalam kategori baik. Peningkatan hasil belajar warga belajar semua dalam 
kategori rendah, terhadap pembelajaran berhitung rata-rata 44,10%, terhadap 
pembelajaran membaca rata-rata 36,69%, dan terhadap pembelajaran menulis 
rata-rata 46,82%. Peningkatan hasil belajar warga belajar yaitu dari kemampuan 
awal warga belajar yang sudah bisa untuk bisa ditingkatkan lagi. Berdasarkan uji 
chi kuadrat diperoleh skor 0.277 untuk respon warga belajar terhadap 
pembelajaran berhitung, chi kuadrat sebesar 0.000 untuk pembelajaran membaca, 
dan 0.009 untuk pembelajaran menulis. Dan untuk pembelajaran berhitung, model 
kelompok besar (20.48) berada dibawah model kelompok kecil (30.98) dan privat 
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(30.55). Untuk kategori membaca, model kelompok kecil (20.38) berada di bawah 
model privat (24.66) dan model kelompok besar (22.09). Untuk pembelajaran 
menulis, model kelompok besar (22.31) berada dibawah model privat (37.51) dan 
kelompok kecil (29.74).  

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan keberhasilan model implementasi 
KKN tematik PBA, perlu dioptimalkan lagi dengan tutor KKN tematik PBA bisa 
memberikan penghargaan bagi warga belajar yang aktif mengikuti proses 
pembelajaran dan yang berprestasi, sehingga warga belajar aktif berpartisipasi 
dalam kegiatan pembelajaran dan akan bersaing untuk meningkatkan prestasinya. 
Hendaknya peran tutor KKN lebih dioptimalkan, serta bagi peneliti lain 
hendaknya melakukan penelitian dengan variabel berbeda. Contohnya dengan 
meneliti variabel keefektifan dan jadwal pelaksanaan kegiatan KKN Tematik 
PBA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen 

bangsa serta membutuhkan kerja keras dan pengabdian dari segenap masyarakat. 

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan menjadi tanggung jawab bersama dan 

memerlukan usaha kerjasama dari semua pihak termasuk lembaga perguruan 

tinggi beserta civitas akademikanya (Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 

Tematik Penuntasan Buta Aksara Tahun 2008). 

Salah satu bagian penting problem pembangunan yang perlu mendapatkan 

perhatian serius dan partisipasi dari perguruan tinggi adalah percepatan 

penuntasan buta aksara di Jawa Tengah (Jasman Indradno, 2007:1). Dengan 

keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan kerja keras dan 

perencanaan yang matang untuk mewujudkan Jawa Tengah bebas buta aksara 

dalam waktu cepat. Kenyataan ini yang mendorong dilakukan kerjasama dengan 

pihak Perguruan Tinggi dalam penanganan program percepatan penuntasan buta 

aksara di Jawa Tengah, karena ketersediaan SDM di perguruan tinggi baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas yang cukup memadai. 

Hal ini didasari bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat 
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dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No.20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional). 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu maka diselenggarakan 

kegiatan belajar yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan baik itu 

lembaga formal, informal, dan nonformal. Penyelenggaraan pendidikan melalui 

jalur pendidikan luar sekolah (nonformal), pemerintah membuat kebijakan yang 

tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada warga negara yang karena 

sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti serta menikmati proses pendidikan 

yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan di sekolah. Sehingga dapat 

dikatakan bahwasanya fungsi penyelenggaraan pendidikan melalui jalur 

pendidikan luar sekolah adalah sebagai pengganti, pelengkap, dan penambah pada 

penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan di sekolah (Peraturan 

Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kegiatan KKN Tematik 

Penuntasan Buta Aksara yang merupakan kerjasama antara Dinas Nasional 

Provinsi Jawa Tengah dengan Perguruan Tinggi se-Jawa Tengah diharapkan 

mampu menjadi alternatif yang efektif dan efisien bagi pemerintah dalam upaya 

mempercepat penuntasan buta aksara di Jawa Tengah, sehingga obsesi Jawa 

Tengah bebas buta aksara di tahun 2008 benar-benar terwujud dan tujuan 

memajukan pendidikan nasional di Jawa Tengah dapat tercapai. Universitas 
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Negeri Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah, menyambut 

baik kerjasama tersebut. Universitas Negeri Semarang juga terlibat dalam 

pelaksanaan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Penuntasan 

Buta Aksara (PBA). 

Dari hasil observasi awal peneliti bersama tutor KKN melalui pelaksanaan 

pre test terhadap kelompok belajar yang sudah ditetapkan sebagai sumber data 

(dapat dilihat pada halaman 23-24), terdapat perbedaan kemampuan awal warga 

belajar di Desa Simpar, Pucanggading, dan Wonokerto. Nilai pre test tersebut 

dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 1.1 Perbedaan nilai pre test warga belajar di tiga desa 
No. Desa Simpar Desa Pucanggading Desa Wonokerto 
1 506 505 503 
2 437 469 479 
3 387 501 503 
4 471 446 539 
5 447 456 453 
6 447 460 473 
7 472 513 506 
8 451 468 503 
9 475 516 540 
10 434 460 538 
11 480 399 512 
12 493 492 476 
13 469 491 551 
14 506 433 504 
15 446 525 588 
16 471 467 528 
17 433 488 503 
18 446 483 491 
19 506 468 491 
20 446 505 465 
Rata-rata 461.15 477.25 507.3 

       Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 
 
Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata nilai belajar warga belajar 
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rendah untuk desa Simpar (461.15) dan desa Pucanggading (477.25), hal ini 

dikarenakan standar minimal kelulusan yaitu 65%. Artinya nilai total dikalikan 

65% yaitu sebesar 750 x 65%, diperoleh hasil standar kelulusan minimal harus 

mencapai 488. Berbeda dengan rata-rata nilai belajar untuk desa Wonokerto 

(507.3) yang sudah memenuhi standar minimal kelulusan.  

Hal ini disebabkan karena perbedaan kemampuan awal warga belajar, 

sehingga peneliti bersama tutor KKN sepakat menerapkan tiga model 

implementasi KKN Tematik PBA. Tiga macam model implementasi tersebut 

yaitu model privat, model kelompok kecil dan model kelompok besar. 

Karakteristik dari populasi untuk model implementasi secara garis besar 

antara lain : Model privat yaitu model dengan mengumpulkan beberapa warga 

belajar yang tergolong dalam buta murni dalam pembelajaran tersendiri yang 

jumlahnya kurang dari 10 orang warga belajar, Model kelompok kecil yaitu 

dengan pembentukan kelompok belajar yang di dalamnya terdapat 10 orang warga 

belajar yang kemampuan penyerapan belajarnya di atas warga belajar yang buta 

murni, dan Model kelompok besar yaitu pengelompokan warga belajar yang 

kemampuan penyerapan belajarnya di atas warga belajar yang tergabung dalam 

kelompok kecil dan jumlahnya lebih dari 10 orang warga belajar. 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana 

pelaksanaan dan model yang diterapkan dalam Kuliah Kerja Nyata Tematik 

Penuntasan Buta Aksara Universitas Negeri Semarang tahun 2008 di Kecamatan 

Bandar Kabupaten Batang dan perbedaan peningkatan hasil belajar warga belajar 

setelah diadakannya model implementasi tersebut melalui presentase peningkatan 
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hasil pre test ke post test. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian tentang pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik penuntasan 

buta aksara Universitas Negeri Semarang tahun 2008. Penelitian ini dibatasi 

dengan memilih lokasi di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Sehingga dengan 

demikian penulis memilih judul skripsi “Model Implementasi Kuliah Kerja Nyata 

Tematik Penuntasan Buta Aksara Universitas Negeri Semarang tahun 2008 di 

Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka diambil suatu rumusan masalah yang 

pokok dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah perbedaan respon warga belajar pada model implementasi 

KKN tematik PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang? 

2. Bagaimanakah perbedaan peningkatan hasil penuntasan buta aksara para 

warga belajar dari kategori kemampuan membaca, menulis dan berhitung 

dilihat melalui model implementasi KKN tematik PBA? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai 

berikut. 

1. Menganalisis perbedaan respon warga belajar pada model implementasi KKN 
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tematik PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. 

2. Menganalisis perbedaan peningkatan hasil penuntasan buta aksara para warga 

belajar kategori kemampuan membaca, menulis dan berhitung dilihat dari 

model implementasi KKN tematik PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan 

Bandar Kabupaten Batang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Penulis 

Sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang 

sebenarnya di lapangan. 

b. Peneliti lain  

Untuk menambah refrensi di bidang pendidikan dan penelitian. 

c. Universitas  

Sebagai pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui model 

implementasi Kuliah Kerja Nyata Tematik Penuntasan Buta Aksara. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata tematik mendatang. 

b. Dapat dijadikan bahan masukan Dinas Pendidikan Nasional untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan  di Kabupaten Batang dan sebagai 

masukan bagi kantor Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Kuliah Kerja Nyata Tematik PBA 

2.1.1 Tujuan Umum KKN Tematik PBA 

Menurut Jasman Indradno (2008:5) dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah 

Kerja Nyata Tematik Penuntasan Buta Aksara Tahun 2008 terdapat tujuan 

umum KKN Tematik PBA antara lain adalah : 

1. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian 
masyarakat. 

2. Sebagai proses pendewasaan mahasiswa dalam berpikir, bersikap, dan 
berperilaku secara realistis dan akademis yang dilandasi dengan semangat 
dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pengabdian terbaik bagi 
masyarakat. 

3. Sebagai proses pembelajaran kepada mahasiswa dalam 
mengimplementasikan seperangkat teori yang telah diterima di bangku 
kuliah kepada masyarakat secara langsung. 

4. Sebagai proses pendidikan bagi mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian 
dalam mengawal pembangunan serta memiliki tanggung jawab yang tinggi 
terhadap masa depan bangsa dan negara. 

5. Membentuk sarjana yang berilmu, cakap, berbudi pekerti luhur, serta 
memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi atas kesejahteraan 
masyarakat maupun masa depan bangsa dan Negara Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 

6. Membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati 
berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mampu 
mengembangkan pemikiran maupun penalaran untuk belajar memecahkan 
permasalahan yang kompleks secara pragmatis dan interdisipliner. 

7. Mendekatkan Perguruan Tinggi dengan masyarakat untuk menyesuaikan 
tuntutan pembangunan dan dinamika masyarakat. 
 

2.1.2 Tujuan Khusus KKN Tematik PBA   

Menurut Kunto Nugroho (2008:7) terdapat tujuan khusus KKN Tematik PBA 

antara lain adalah : 
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1. Melaksanakan program percepatan penuntasan buta aksara di Jawa Tengah. 
2. Membantu pemerintah dalam upaya mewujudkan Jawa Tengah bebas buta 

aksara 2008. 
 

2.1.3 Sasaran KKN Tematik PBA 

Menurut Kunto Nugroho (2008:25) dalam Buku Pedoman Tutor pendidikan 

Keaksaraan Fungsional dan Penyusunan Bahan Ajar Tematik Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) Tematik Penuntasan Buta Aksara (PBA), yang dimaksud sasaran KKN 

Tematik PBA Tahun 2008 adalah masyarakat penyandang buta aksara di wilayah 

lokasi KKN yang telah ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Jawa Tengah yang terdiri dari : 

1. Masyarakat penyandang buta aksara murni yakni mereka yang sama sekali 
tidak sekolah. 

2. Masyarakat penyandang buta aksara, Drop Out (DO) kelas 1 SD. 
3. Masyarakat penyandang buta aksara, DO kelas 2 SD. 
4. Masyarakat penyandang buta aksara, DO kelas 3. 

 
2.1.4 Target KKN Tematik PBA 

Target KKN Tematik PBA dalam Subagiyo (2008:33) antara lain adalah : 

1. Setiap 2 (dua) mahasiswa peserta KKN Tematik PBA dapat membelajarkan 1 
(satu) Kelompok Belajar yang beranggotakan minimal 20 (dua puluh) orang 
warga belajar. 

2. Setiap mahasiswa peserta KKN Tematik PBA dapat menuntaskan masyarakat 
penyandang buta aksara minimal 10 (sepuluh) warga belajar. 

3. Setiap mahasiswa peserta KKN Tematik PBA dapat menyerahkan Surat 
Keterangan Melek Aksara (SUKMA) kepada warga belajar yang dinyatakan 
lulus mengikuti evaluasi hasil pembelajaran. 
 

2.1.5 Waktu Pelaksaaan KKN Tematik PBA 

Dalam Sukirno (2008:20) Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik PBA di lapangan 

berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari efektif. Selama kegiatan KKN 

berlangsung setiap mahasiswa harus berada di lokasi KKN yang telah ditentukan 
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yaitu sejak diserahkan secara resmi kepada pemerintah setempat sampai dengan 

ditariknya kembali secara resmi oleh Tim Pelaksana KKN Tematik PBA.  

 

2.2  Pendidikan Orang Dewasa 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Orang Dewasa 

Triyo Supriyatno (2006:3) dalam Pendidikan orang dewasa atau bisa disebut 

andragogi, berasal dari bahasa Yunani kuno “aner”, dengan akar kata andr- yang 

berarti laki-laki, anak laki-laki atau orang dewasa, dan “agogos” yang berarti 

membimbing atau membina. Sehingga secara harafiah andragogi dapat diartikan 

sebagai ilmu dan seni mengajar orang dewasa. 

Namun, karena orang dewasa sebagai individu yang sudah mandiri dan 

mampu mengarahkan dirinya sendiri, maka dalam andragogi yang terpenting 

dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu 

kepada warga belajar itu sendiri dan bukan merupakan kegiatan seorang tutor 

mengajarkan sesuatu (Learner Centered Training/Teaching). 

2.2.2 Asumsi Pokok Pendidikan Orang Dewasa 

Triyo Supriyatno (2006:4) dalam mengembangkan konsep andragogi, 

mengembangkan empat pokok asumsinya sebagai berikut : 

1. Konsep Diri 
Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak dari 
ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah pengembangan diri 
sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Dengan 
kata lain dapat dikatakan bahwa secara secara umum konsep diri anak-anak 
masih tergantung, sedangkan pada orang dewasa konsep dirinya sudah 
mandiri. Karena kemandirian inilah, orang dewasa membutuhkan 
penghargaan orang lain sebagai manusia yang mampu menentukan dirinya 
sendiri (self determination), mampu mengarahkan dirinya sendiri (self 
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direction). Apabila orang dewasa tidak menemukan dan menghadapi situasi 
dan kondisi yang memungkinkan timbulnya penentuan diri sendiri sendiri 
dalam suatu pembelajaran, maka akan menimbulkan penolakan atau reaksi 
yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga mempunyai kebutuhan 
psikologis yang dalam kenyataannya agar secara umum menjadi mandiri, 
meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan yang sifatnya 
sementara. 
 
Hal ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan praktik pembelajaran, 

khususnya yang berkaitan dengan iklim dan suasana pembelajaran dan 

diagnosis kebutuhan serta proses perencanaan pembelajaran. 

2. Peranan Pengalaman 
Asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu, seorang individu 
tumbuh dan berkembang ke arah kematangan. Dalam perjalanannya, seorang 
individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman pahit getirnya 
kehidupan, di mana hal ini menjadikan seorang individu sebagai sumber 
belajar yang sedemikian kaya, dan pada saat yang bersamaan bersamaan 
individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar dan memperoleh 
pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi pembelajaran orang 
dewasa, terjadi penurunan penggunaan teknik transmittal seperti yang 
dipergunakan dalam pembelajaran konvensional dan menjadi lebih 
mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman. Dalam hal ini 
dikenal dengan “Experimental Learning Cycle” (Proses Belajar Berdasarkan 
Pengalaman). 
 
Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaanmetode 

dan teknik pembelajaran. Maka, dalam praktik pembelajaran lebih banyak 

menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat, kerja laboratori, studi 

lapangan, melakukan praktik dan lain sebagainya, yang pada dasarnya 

berupaya untuk melibatkan peran serta atau partisipasi warga belajar. 

3. Kesiapan Belajar 
Asumsi bahwa setiap individu semakin menjadi matang sesuai dengan 
perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh kebutuhan 
atau paksaan akademik ataupun biologisnya, tetapi lebih banyak ditentukan 
oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan peranan sosialnya. Pada 
seorang anak, belajar karena adanya tuntutan akademik atas biologisnya. 
Tetapi pada orang dewasa siap belajar sesuatu karena tingkatan perkembangan 
mereka yang harus menghadapi dalam peranannya sebagai anggota 
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masyarakat seperti pekerja, orang tua atau pemimpin organisasi yang ada di 
lingkungannya masing-masing. 
 

Hal ini membawa implikasi terhadap materi pembelajaran dalam suatu 

pembelajaran tertentu. Dalam hal ini tentunya materi pembelajaran perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peranan sosialnya. 

4. Orientasi Belajar 
Asumsinya yaitu bahwa pada anak, orientasi belajarnya seolah-olah sudah 
ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada 
materi pembelajaran (Subject Matter Centered Orientation). Sedangkan pada 
orang dewasa mempunyai kecenderungan memiliki orientasi belajar yang 
berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (Problem Centered 
Orientation). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa seolah-olah 
merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam 
kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan 
sosial orang dewasa. 
 
Selain itu, perbedaan asumsi ini disebabkan juga karena adanya perbedaan 
perspektif waktu. Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat agar dapat 
dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera. Sedangkan anak, 
penerapan apa yang dipelajari masih menunggu waktu hingga dia lulus dan 
sebagainya. Sehingga ada kecenderungan pada anak, bahwa belajar hanya 
sekedar untuk dapat lulus ujian dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi. 
 

Hal ini akan menimbulkan implikasi terhadap sifat materi pembelajaran bagi 

orang dewasa, yaitu bahwa materi tersebut hendaknya bersifat praktis dan 

dapat segera diterapkan di dalam kenyataan sehari-hari. 

2.2.3 Strategi dalam Pembelajaran Andragogi 

Berdasarkan Ade Irawan (2006:42) pada implikasi andragogi untuk praktik dalam 

kegiatan pembelajaran, maka perlu ditempuh strategi-strategi pokok sebagai 

berikut : 

1. Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 
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Ada beberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan dan 
mengembangkan iklim dan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran, 
yaitu : 
a. Pengaturan lingkungan fisik, merupakan salah satu unsur dimana orang 

dewasa merasa terbiasa, aman, nyaman dan mudah. 
b. Pengaturan lingkungan sosial dan psikologis, merupakan salah satu faktor 

yang membuat orang dewasa merasa diterima, dihargai dan didukung. 
2. Diagnosis kebutuhan belajar 

Dalam andragogi, tekanan lebih banyak diberikan pada keterlibatan seluruh 
warga belajar atau mahasiswa pembelajar di dalam suatu proses melakukan 
diagnosis kebutuhan belajarnya : 
a. Melibatkan seluruh pihak terkait (stakeholder) terutama pihak yang 

terkena dampak langsung atas kegiatan itu. 
b. Membangun dan mengembangkan suatu model kompetensi atau motivasi 

ideal yang diharapkan. 
c. Menyediakan berbagai pengalaman yang dibutuhkan. 
d. Lakukan perbandingan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang 

ada, misalkan kompetensi tertentu. 
3. Proses perencanaan 

Dalam perencanaan pembelajaran hendaknya melibatkan semua pihak 
terkait, terutama yang akan terkena dampak langsunga atas kegiatan 
pembelajaran tersebut. Tampaknya ada suatu hukum atau setidakny-
tidaknya suatu kecenderungan dari sifat manusia bahwa mereka akan 
merasa “commited” terhadap suatu keputusan apabila mereka terlibat dan 
berperanserta dalam pengambilan keputusan. 

4. Meformulasikan tujuan 
Setelah menganalisis hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan 
yang ada, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang disepakati 
bersama dalam proses perencanaan partisipatori. Dalam merumuskan 
tujuan hendaknya dilakukan dalam bentuk deskripsi tingkah laku yang 
akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas. 

5. Mengembangkan model umum 
Ini merupakan aspek seni dan arsitektural dari perencanaan pembelajaran 
di mana harus disusun secara harmonis antara beberapa kegiatan belajar 
seperti kegiatan diskusi kelompok besar, kelompok kecil, urutan materi dan 
lain sebagainya. Dalam hal ini tentu harus diperhitungkan pula kebutuhan 
waktu dalam membahas satu persoalan dan penetapan waktu yang sesuai. 

6. Menetapkan materi dan teknik pembelajaran 
Dalam menetapkan materi dan metode atau teknik pembelajaran hendaknya 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Materi pembelajaran hendaknya ditekankan pada pengalaman-pengalaman 

nyata dari warga belajar. 
b. Materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi 

pada aplikasi praktis. 
c. Metoda dan teknik yang dipilih hendaknya menghindari teknik yang 

bersifat pemindahan pengetahuan dari fasilitator kepada warga belajar. 
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d. Metoda dan teknik yang dipilih hendaknya tidak bersifat satu arah namun 
lebih bersifat partisipatori. 

7. Peranan evaluasi 
Pendekatan evaluasi secara konvensional (pedagogi) kurang efektif untuk 
diterapkan bagi orang dewasa. Untuk itu pendekatan ini tidak cocok dan 
tidaklah cukup untuk menilai hasil belajar orang dewasa. 
Ada beberapa pokok dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bagi orang 
dewasa yakni: 
a. Evaluasi hendaknya berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku 

setelah mengikuti proses pembelajaran. 
b. Sebaiknya evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh 

warga belajar itu sendiri (Self Evaluation). 
c. Perubahan positif perilaku merupakan tolok ukur keberhasilan. 
d. Ruang lingkup materi evaluasi “ditetapkan bersama secara parsipatori” 

atau berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait yang terlibat. 
e. Evaluasi ditujukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan 

program pembelajaran yang mencakup kekuatan maupun kelemahan 
program. 

f. Menilai efektifitas materi yang dibahas dalam kaitannya dengan perubahan 
sifat dan perilaku. 

 

2.3 Respon dalam pembelajaran 

 Respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan 

reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya 

diujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan 

perangsangan (Irwanto 2002:101). 

Teori Behaviorisme menggunakan istilah respon yang dipasangkan dengan 

rangsang dalam menjelaskan proses terbentuknya perilaku. Respon adalah 

perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsang dari lingkungan (Winarno 

Surachmad 1982:14). Jika rangsang dan respon dipasangkan atau dikondisikan 

maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsang yang dikondisikan. 
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Respon warga belajar yang dimaksud adalah respon warga belajar 

terhadap model implementasi KKN Tematik PBA. Kategori respon warga belajar 

antara lain : 

a Kategori cara 

b Kategori waktu 

c Kategori kegiatan. 

Inti dari transformasi pendidikan adalah proses belajar mengajar. Dalam 

proses belajar mengajar diperlukan komunikasi yang baik antara guru dengan 

siswa. Oleh karena itu keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran sangat 

diperlukan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal. Menurut 

(Winataputra : 2003) ketrampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran sebagai 

berikut: 

2.3.1  Kinerja Guru 
 1)  Merencanakan pengajaran 

(a) Menyusun program semester 
(b) Menyusun RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) 

 2)  Merencanakan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 
(a)  Pengelolaan kelas 
(b)  Penggunaan media dan sumber belajar 
(c)  Melakukan pengaturan tempat duduk siswa 

 3)  Penilaian hasil belajar 
(a) Pendekatan penilaian hasil belajar pre-test, post-test dan ujian akhir 

semester 
(b)  Menyusun alan-alat penilaian hasil belajar 
(c)  Pengolahan dan penggunaan hasil belajar 

2.3.2  Kemampuan guru dalam mengajar dengan rancangan indikator pada 
daftar pustaka (Abilitas Guru) 

 1)   Keterampilan bertanya (questioning skills) 
       (a)  Menyusun/membuat pertanyaan 
            (b)  Melaksanakan/bertanya kepada siswa   
 2)   Keterampilan memberi penguatan (reinforcement skills) 

(a)  Penguatan kepada pribadi tertentu 
(b)  Penguatan kepada kelompok siswa 
(c)  Pemberian penguatan dengan segera 
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 3)   Keterampilan mengadakan variasi (variation skills) 
 4)   Keterampilan menjelaskan (ekplaning skills) 
      5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran (set induction and 

closure skills). 
(a)  Membuka pelajaran: menarik perhatian dan menimbulkan motivasi 

siswa 
(b) Menutup pelajaran: meninjau kembali penguasaan inti pelajaran 

dengan merangkum inti pelajaran  
 6)  Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 
 7)  Keterampilan mengelola kelas 

 8)  Keterampilan mengajar perseorangan. 
 

2.4 Hasil Belajar 

Setelah mengalami proses belajar diharapkan siswa yang dalam 

pelaksanaan KKN Tematik PBA biasa disebut “warga belajar” mengalami 

perubahan berupa penambahan pengetahuan serta ilmu, juga tingkah laku sebagai 

hasil dari kegiatan belajar. Salah satu petunjuk keberhasilan siswa dalam kegiatan 

belajar adalah prestasi belajar yang merupakan hasil belajar individu. 

Morgan dalam Ngalim Purwanto (1997:84) mengemukakan belajar adalah 

setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai 

suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Belajar merupakan suatu perubahan 

dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku 

yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang 

lebih buruk. 

Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan perilaku anatara 

sebelum dan sesudah menjalani kegiatan belajar. Chatarina (2004:3) menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan aspek yang diperoleh pembelajar setelah 

menjalani aktivitas belajar. 
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Departemen Pendidikan Nasional dalam Pedoman Penyelenggara 

Pendidikan Terpadu/inklusif (2005:3) mendefinisikan penilaian adalah proses 

pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian nilai terhadap 

hasil belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapat 

potret/profil kemampuan siswa sesuai dengan daftar kompetensi yang ditetapkan 

dalam kurikulum. 

Prestasi belajar merupakan sesuatu yang dapat menjadi gambaran  dari 

siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukan. Prestasi belajar dalam 

penelitian ini diartikan sebagai hasil yang telah dicapai oleh siswa (dari yang telah 

dilakukan atau dikerjakan). 

Hasil belajar yang dicapai siswa sangat erat kaitannya dengan rumusan 

tujuan instruksional yang direncanakan oleh guru sebelumnya. Moh Uzer Usman 

(1994:29) mengemukan bahwa tujuan instruksional pada umumnya 

dikelompokkan ke dalam: 

a. Ruang lingkup penilaian hasil belajar 
Domain kognitif mencakup tujuan yang berhubungan dengan ingatan, 
pengetahuan dan kemampuan intelektual. Domain afektif mencakup tujuan-
tujuan yang berhubungan denganperubahan-perubahan sikap, nilai, perasaan 
dan minat. Domain psikomotor mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan 
dengan manipulasi dan kemampuan gerak. 
1. Klasifiasi tujuan kognitif 

Domain kognitif terdiri dari enam bagian sebagai berikut : 
a) Pengetahuan 

Mengacu kepada kemampuan mengenal atau mengingat materi yang 
sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada teori-teori yang 
sukar. 

b) Pemahaman 
Mengacu kepada kemampuan memahami makna materi. Aspek ini di 
atas pengetahuan dn merupakan tingkat berpikir yang rendah. 

c) Penerapan 
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Mengacu kepada kemampuan menggunakan atau menerapkan materi 
yang sudah dipelajari pada situasi yang baru. Penerapan merupakan 
tingkat kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. 

d) Analisis 
Mengacu kepada kemampuan menguraikan materi ke dalam 
komponen-komponen atau faktor penyebabnya, dan mampu 
memahami hubungan di antara bagian yang satu dengan yang lainnya 
sehingga struktur dan aturannya dapat lebih dimengerti. 

e) Sistematis 
Mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau komponen-
komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. 

f) Evaluasi 
Mengacu kepada kemampuan memberikan pertimbangan terhadap 
nilai-nilai materi untuk bagian tertentu. 

2. Klasifikasi domain afektif 
Domain afektif terbagi ke dalam lima kategori sebagai berikut : 
a) Penerimaan 

Mengacu kepada kesukarelaan dan kemampuan memperhatikan dan 
memberikan respon terhadap stimulasi yang tetap. 

b) Pemberian respon 
Dalam hal ini siswa menjadi tersangkut secara aktif, menjadi peserta, 
dan tertarik. 

c) Penilaian 
Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita mengikatkan diri pada 
objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, 
menolak, atau tidak menghiraukan. 

d) Pengorganisasian 
Mengacu kepada penyatuan nilai. Sikap-sikap yang berbeda yang 
membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal 
dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku 
yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. 

e) Karakterisasi 
Mengacu kepada karakter dan gaya hidup sesorang. Tujuan dalam 
kategori ini bisa ada hubungan dengan keteraturan pribadi, sosial dan 
emosi siswa. 

3. Klasifikasi domain psikomotor 
Domain psikomotor terbagi ke dalam lima kategori sebagai berikut: 
a) Peniruan 

Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Mulai memberi respon 
serupa dengan yang diamati. 

b) Manipulasi 
Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, 
penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu 
penmpilan melalui latihan. 

c) Ketetapan 
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Memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi 
dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-
kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. 

d) Artikulasi 
Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat 
urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsultasi 
internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. 

e) Pengalamiahan 
Menuntut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit 
mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan 
secara rutin. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, secara umum 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi dua 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam siswa yang 
belajar, terdiri atas : 
a) Faktor fisiologis, mengenai bagaimana kondisi fisik, panca indera, dan 

keadaan fisik lain yang dapat mengganggu proses belajar. 
b) Faktor psikilogis, mengenai minat, tingkat kecenderungan, bakat, 

motivasi, dan kemampuan kognitif. 
2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa yang 
dapat mempengaruhi proses hasil belajar, faktor eksternal terdiri dari : 
a) Faktor lingkungan (environmental), dibagi menjadi : 

1) Lingkungan alam, mengenai suhu, sirkulasi udara, tata cahaya, dan 
keadaan alam lain di area sekolah. 

2) Lingkungan sosial, mengenai suasana hubungan interaksi antara 
semua personil yang terlibat dalam kegiatan belajar. 

b) Faktor instrument (instrumental), faktor-faktor yang sengaja dirancang 
dan dimanipulasikan antara lain : kurikulum atau bahan pelajaran, 
guru, sarana dan fasilitas, serta manajemen yang berlaku di sekolah. 

c. Cara Menghitung Prestasi Belajar 
Ada tiga jenis penilaian pada ketuntasan Buta Aksara yaitu nilai tes 

membaca, nilai tes menulis dan nilai tes berhitung. Masing-masing nilai tes 
memiliki cara penilaian yang berbeda, untuk lebih jelasnya akan diuraikan 
pada halaman 65 di bagian lampiran. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Kuliah Kerja Nyata mempunyai tujuan khusus yaitu melaksanakan 

program percepatan penuntasan buta aksara di Jawa Tengah, dan membantu 
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pemerintah dalam upaya mewujudkan Jawa Tengah bebas buta aksara 2008. 

Dengan adanya KKN yang baru ini tentunya akan mengubah paradigma bentuk 

KKN yang terdahulu. Asumsi masyarakat terhadap mahasiswa KKN yang dulu 

adalah bahwa mahasiswa KKN selalu membantu pembangunan secara fisik. 

KKN Tematik merupakan program baru dari perguruan tinggi memberikan 

dampak dan respon yang berbeda dari masyarakat. Apalagi KKN Tematik PBA 

merupakan program yang membangun dari sisi pengentasan masyarakat dari 

belenggu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan 

(Sukirno 2008:17). 

Tentunya di dalam pengentasan buta aksara tutor dituntut mempunyai 

teknik yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada dan berlaku di 

masyarakat. Tutor perlu mengembangkan model-model pembelajaran penuntasan 

buta aksara yang harus menyesuaikan dan diterima oleh warga belajar yang 

mengikuti pembelajaran penuntasan buta aksara. 

Terdapat tiga macam model implementasi yang diterapkan dalam KKN 

Tematik PBA Universitas Negeri Semarang tahun 2008 di Kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang, dengan cakupan wilayah sebanyak 17 desa. Model 

implementasi yang dimaksud antara lan yaitu model privat, model kelompok kecil 

dan model kelompok besar. Model privat sendiri dengan mengumpulkan beberapa 

warga belajar yang tergolong dalam buta murni dalam pembelajaran tersendiri. 

Model kelompok kecil yaitu dengan pembentukan kelompok belajar yang di 

dalamnya terdapat 10 orang warga belajar yang kemampuan penyerapan 

belajarnya di atas warga belajar yang buta murni. Sedangkan model kelompok 
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besar yaitu pengelompokan warga belajar yang kemampuan penyerapan 

belajarnya di atas warga belajar yang tergabung dalam kelompok kecil dan 

jumlahnya lebih dari 10 orang warga belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan model 

implementasi diukur dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung warga 

belajar KKN tematik PBA. Secara sistematis kerangka berfikir dapat kita lihat 

pada bagan dibawah ini : 

 
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi, 2006:130). 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh model implementasi 

Kuliah Kerja Nyata tematik Penuntasan Buta Aksara tahun 2008 yang 

dilaksanakan di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang berjumlah 3 macam 

model. Tiga macam model implementasi tersebut yaitu model privat, model 

kelompok kecil dan model kelompok besar. 

Karakteristik dari populasi untuk model implementasi secara garis besar 

antara lain : Model privat yaitu model dengan mengumpulkan beberapa warga 

belajar yang tergolong dalam buta murni dalam pembelajaran tersendiri yang 

jumlahnya kurang dari 10 orang warga belajar, Model kelompok kecil yaitu 

dengan pembentukan kelompok belajar yang di dalamnya terdapat 10 orang warga 

belajar yang kemampuan penyerapan belajarnya di atas warga belajar yang buta 

murni, dan Model kelompok besar yaitu pengelompokan warga belajar yang 

kemampuan penyerapan belajarnya di atas warga belajar yang tergabung dalam 

kelompok kecil dan jumlahnya lebih dari 10 orang warga belajar. 

 

3.2 Sampel dan Sumber Data 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 2006: 



 

 

22

109). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik disproportionate stratified random sampling. Teknik disproportionate 

stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila 

populasi berstrata tetapi kurang proporsional, yaitu sampel diambil 30% dari 

subpopulasi yang jumlah proporsinya berbeda-beda untuk mewakili tiap model, 

kemudian diambil secara acak dengan cara pengundian untuk mendapatkan 

sampel yang representatif. Dari subpopulasi yang berjumlah 17 desa, yang 

diambil sampel berjumlah 5 desa. Yang dimaksud dengan strata yaitu pada 

pembagian model privat adalah warga belajar yang tergolong dalam buta murni 

atau tidak sekolah sama sekali, model kelompok kecil adalah warga belajar yang 

tergolong dalam drop out kelas 1 dan 2 SD, dan model kelompok besar adalah 

warga belajar yang tergolong dalam drop out kelas 3 SD. 

Tabel 3.1 Tabel penentuan sampel 
Populasi Subpopulasi Perhitungan Sampel 

Model Privat Desa Simpar, Wonodadi, 
Tumbrep, Binangun, Bandar, 
Candi, dan Toso 

7 x 30% = 2.1 2 desa 

Model 
Kelompok 
Kecil 

Desa Pucanggading, Tombo, 
Sidayu, dan Wonomerto 

4 x 30% = 1.2 1 desa 

Model 
Kelompok 
Besar 

Desa Wonokerto, 
Wonosegoro, Bati Ombo, 
Tambahrejo, Pesalakan dan 
Kluwih 

6 x 30% = 1.8 2 desa 

Jumlah 17 desa  5 desa 
 
 Dari pengambilan sampel secara acak diperoleh sampel untuk model privat 

yaitu Desa Simpar dan Desa Binangun. Untuk model kelompok kecil yaitu Desa 

Pucanggading, serta untuk model kelompok besar yaitu Desa Wonokerto dan 

Desa Tambahrejo. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik lesan maupun 

tertulis (Suharsimi, 2006:129).  

Dari 5 desa diambil sumber data atau responden untuk menjawab perbedaan 

respon warga belajar dan perbedaan peningkatan hasil penuntasan buta aksara 

dilihat dari kemampuan berhitung, membaca dan menulis. Kemudian dari jumlah 

tersebut, untuk menentukan ukuran sampel dari populasi penelitian ini, ditentukan 

dengan rumus Slovin. Rumus Slovin dalam Husein Umar (2002:78) adalah 

sebagai berikut: 

21 Ne
Nn

+
=  

Keterangan : 

n : Ukuran Sumber  data 

N : Ukuran Populasi 

e  : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambil sampel 

yang masih dapat ditolelir atau diinginkan, e dalam rumus di atas : 10%. 

sehingga diperoleh sumber data atau responden dari 5 desa: 

Model Privat  
1. Desa Simpar 

21 Ne
Nn

+
= =

10.0*10.0*1111
111

+
=

11.2
111 = 52.61= 53 

2. Desa Binangun 

=
06.2

106 =51.46= 51 
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Model Kelompok Kecil 
3. Desa Pucanggading 

=
81.1

81 = 44.75= 45 

 
Model Kelompok Besar 
4. Desa Wonokerto 

=
63.1

63 = 38.65= 39 

5. Desa Tambahrejo 

=
61.1

61 = 37.89= 38 

 
Tabel 3.2 Pembagian responden dari tiap model 

Model Desa yang diteliti Sumber Data 
yang diteliti 

Jumlah per unit 
analisis 

Privat 
 
 
Kelompok Kecil 
 
Kelompok Besar 
 

Simpar 
Binangun 
 
Pucanggading 
 
Tambahrejo 
Wonokerto 

53 
51 
 
45 
 
38 
39 

104 
 
 
45 
 
77 

Jumlah 226 
Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008  

Dari 17 desa diambil 30% sehingga didapatkan 5 desa yang diwakili dengan 

model implementasi KKN Tematik PBA dari model privat, model kelompok kecil 

dan model kelompok besar dilakukan melalui pemilihan sumber data dari 

kelompok belajar dari 5 desa untuk mengisi kuesioner, pre test dan post test  yang 

sudah ditetapkan peneliti bersama tutor KKN. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi, 2002:96). Variabel dalam penelitian ini adalah respon 

warga belajar dan pencapaian penuntasan buta aksara warga belajar. 
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1. Variabel respon warga belajar 

Respon warga belajar yang dimaksud adalah respon warga belajar terhadap 

model implementasi KKN Tematik PBA. Kategori respon warga belajar 

antara lain : 

a Kategori cara 

b Kategori waktu 

c Kategori kegiatan. 

2. Variabel pencapaian penuntasan buta aksara 

Pencapaian penuntasan buta aksara adalah kemampuan yang diperoleh warga 

belajar dari KKN Tematik PBA. Kategori pencapaian penuntasan buta aksara 

antara lain : 

a Kemampuan berhitung 

b Kemampuan membaca 

c Kemampuan menulis. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

1.  Metode Angket (Kuisioner) 

Metode angket adalah sejumlah pertanyan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi, 2006:151). Jenis kuisioner yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang memungkinkan 

responden hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Untuk 

penskoran dari tiap jawaban oleh responden, peneliti tentukan sebagai berikut : 
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Untuk jawaban A responden diberi skor 4 

Untuk jawaban B responden diberi skor 3 

Untuk jawaban C responden diberi skor 2 

Untuk jawaban D responden diberi skor 1 

Jika jawaban yang diberikan semakin mendekati dengan jawaban yang 

diharapkan, maka semakin tinggi skor nilai yang diperoleh. 

2.  Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan 

data yang bersumber pada benda-benda tertulis (Suharsimi, 2006:231). Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan jumlah warga belajar, 

nama desa, penilaian kepada masing-masing warga belajar dilihat dari 

kemampuan berhitung, membaca, dan menulis, serta jumlah mahasiswa yang 

diterjunkan dalam KKN Tematik PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang. 

Dari uraian pengumpulan data di atas apabila dihubungkan dengan sumber 

dan data yang dapat diperlukan maka dapat dibuat matrik sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Metode Pengumpulan Data 
Masalah Sumber Data Pengumpulan Data 

Warga 

belajar 
Aparat Desa Dokumentasi Angket 

Respon Warga 

Belajar 
v   v 

Ketuntasan Hasil 

Belajar 
v  v  

Keberadaan KKN  v v  

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 
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3.5  Validitas dan Relialibilitas 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006 : 168). Suatu instrumen dikatakan 

valid atau sahih bila mempunyai validitas tinggi, mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul  sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang variabel yang dimaksud. 

Dalam menguji tingkat validitas suatu instrumen, dapat dilakukan dengan 

cara, yaitu : analisis faktor dan analisis butir. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis butir yang skor-skor butir dipandang sebagai nilai X dan 

skor total dipandang sebagai nilai Y (Suharsimi, 2006 : 176) 

Pengujian validitas menggunakan rumus korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson, yaitu : 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑ ∑

∑∑∑
−−

−
=

yyNxxN

yxxyN
rxy  

Keterangan : 

:xyr  Koofisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N : Jumlah responden 

x : Nilai variabel X 

y : Nilai variabel Y 

(Suharsimi, 2006 : 170) 
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Tabel 3.4 Hasil uji coba validitas angket kategori kemampuan berhitung 

No item r hitung r tabel kriteria 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

0,392 
0,470 
0,460 
0,413 
0,464 
0,445 
0,556 
0,473 
0,443 
0,472 
0,598 

0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Tabel 3.5 Hasil uji coba validitas angket kategori kemampuan membaca 

No item r hitung r tabel kriteria 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

0,432 
0,418 
0,471 
0,539 
0,432 
0,437 
0,611 
0,421 
0,450 
0,453 
0,504 

0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Tabel 3.6 Hasil uji coba validitas angket kategori kemampuan menulis 

No item r hitung r tabel kriteria 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

0,435 
0,388 
0,460 
0,517 
0,495 
0,517 
0,603 
0,461 
0,416 
0,507 
0,432 

0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 
0,361 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 

 



 

 

29

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006:178). Dalam penelitian ini digunakan 

reliabilitas internal yaitu jika perhitungan yang diperoleh dengan cara 

menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan (Suharsimi, 2006:180). 

Untuk mengetahui apakah data penelitian ini reliabel atau tidak, dalam 

penelitian ini digunakan rumus Alpha : 

( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= ∑
2

2

1
1 t

b
ii k

kr
σ
σ

 

Keterangan : 

11r    : reliabilitas instrumen 

k    : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ : jumlah varians butir 

2
tσ      : varians total       

(Suharsimi, 2006 :196) 

Untuk  mencari varians tiap butir digunakan rumus : 

2
bσ  = 

( )

N
N
X

X∑ ∑−
2

 

Keterangan : 

σ : Varians tiap butir 

X : Jumlah skor butir 
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N : Jumlah responden 

(Suharsimi, 2006:196)  

Dari hasil uji coba yang dilakukan kepada 30 responden semua item 

pertanyaan yang diajukan sebanyak 11 butir pertanyaan untuk kategori 

kemampuan berhitung, 11 butir pertanyaan kategori kemampuan membaca, dan 

11 butir pertanyaan untuk kategori kemampuan menulis. Hasil perhitungan 

validitas dan realibilitas, dinyatakan valid dan reliabel jika r hitung > r tabel yaitu 

sebesar 0,361. Semua instrumen valid dan reliabel, baik untuk kategori 

kemampuan berhitung, kategori kemampuan membaca dan kategori kemampuan 

menulis. 

 

3.6  Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis deskriptif presentase digunakan untuk mendeskripsikan data pada 

instrumen respon warga belajar, peningkatan hasil belajar warga belajar 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini adalah : 

1) Membuat tabel distribusi jawaban angket 

2) Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan 

3) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden 

4) Menentukan skor tersebut kedalam rumus 

%= 
N
n x 100%  

Keterangan : 
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n  = nilai yang diperoleh 

N = Jumlah nilai total 

% = Persentase yang diperoleh 

(Ali Muhammad 1992:104) 

5) Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori 

Persentase tertinggi = (4 : 4) x 100% = 100% 

Persentase terendah = (1 : 4) x 100% = 25% 

Rentang   = 100% - 25% = 75% 

Panjang kelas interval =  75% : 4 = 18,75% 

Dengan panjang kelas interval 18,75% dan persentase terendah 25% dapat 

dibuat kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.7  Interval penggolongan hasil penelitian 
Interval Kriteria 
81,26% - 100% 

62,51% - 81,25% 

43,76% - 62,50% 

25,00% - 43,75% 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat rendah 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 

 

3.6.2 Analisis Chi-Kuadrat 

Chi-kuadrat digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan frekuensi 

yang diobservasi 0f , (frekuensi yang diperoleh berdasarkan data), dengan 

frekuensi yang diharapkan hf . 
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Keterangan : 

2x  = nilai chi-kuadrat 

0f  = frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 

hf  = frekuensi yang diharapkan 

(Suharsimi, 2006:290) 

Untuk membantu proses pengolahan data secara cepat dan tepat maka 

pengolahan datanya dilakukan melalui program SPSS (Statistical Product Sevice 

Solution). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik Penuntasan Buta Aksara tahun 

2008 diadakan di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang selama 45 hari mulai  

dari tanggal 1 Juli 2008 sampai tanggal 13 Agustus 2008. Kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang terdiri dari 17 desa. Kuliah Kerja Nyata Tematik Penuntasan 

Buta Aksara tahun 2008 diadakan di semua desa se-Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang, sehingga di semua desa terdapat pelaksanaan KKN Tematik PBA. 

Adapun nama-nama desa se-Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Nama-nama desa se-Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 

No. Nama desa Model 
1. Desa Bandar Privat 
2. Desa Simpar Privat 
3. Desa Pucanggading Kelompok kecil 
4. Desa Wonodadi Privat 
5. Desa Candi Privat 
6. Desa Wonokerto Kelompok besar 
7. Desa Toso Privat 
8. Desa Tumbrep Privat 
9. Desa Wonosegoro Kelompok besar 
10. Desa Bati Ombo Kelompok besar 
11. Desa Tambahrejo Kelompok besar 
12. Desa Tombo Kelompok kecil 
13. Desa Binangun Privat 
14. Desa Sidayu Kelompok kecil 
15. Desa Pesalakan Kelompok besar 
16. Desa Wonomerto Kelompok kecil 
17. Desa Kluwih Kelompok besar 

Sumber: Kantor Kecamatan Batang Kabupaten Batang 
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Penyebaran jumlah tutor KKN Tematik PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan 

Bandar dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 
Jumlah tutor KKN Tematik PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan Bandar  

No Nama Desa Jumlah Tutor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Desa Bandar 
Desa Simpar 
Desa Pucanggading 
Desa Wonodadi 
Desa Candi 
Desa Wonokerto 
Desa Toso 
Desa Tumbrep 
Desa Wonosegoro 
Desa Bati Ombo 
Desa Tambahrejo 
Desa Tombo 
Desa Binangun 
Desa Sidayu 
Desa Pesalakan 
Desa Wonomerto 
Desa Kluwih 

4 
10 
8 

10 
8 
6 
6 

10 
8 
8 
6 
6 

10 
5 
8 
8 
8 

 Jumlah 129 
Sumber: Kantor Kecamatan Batang Kabupaten Batang 

Jumlah warga belajar di 5 desa di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang 

menjadi target KKN PBA dapat dilihat  pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 
Jumlah warga belajar KKN Tematik PBA UNNES tahun 2008 
Nama Desa Jumlah Warga Belajar Jumlah Responden 

Desa Simpar 
Desa Binangun 
Desa Pucanggading 
Desa Wonokerto 
Desa Tambahrejo 

111 
106 
81 
63 
61 

53 
51 
45 
39 
38 

TOTAL 422 226 
Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 

Pembagian model implementasi KKN Tematik PBA UNNES tahun 2008 

mengacu pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Pembagian model implementasi  KKN Tematik PBA UNNES tahun 2008 

Di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 
Jenis model Nama desa Jumlah desa Jumlah 

Responden
Model A : 
Model Privat 
 
Model B : 
Model Kelompok 
Kecil 
 
Model C : 
Model Kelompok 
Besar 

Desa Simpar, 
Binangun 
 
Desa 
Pucanggading 
 
 
Desa Wonokerto, 
Tambahrejo 

2 
 
 

1 
 
 

 
2 

104 
 
 

45 
 
 
 

77 

Jumlah Total 5 226 
Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 

 

4.1.2 Deskripsi Data 

Mengacu pada tabel 4.5, tabel 4.6 dan gambar 4.1 dapat diperoleh Respon 

warga belajar terhadap pembelajaran berhitung rata-rata 77,57% hal ini berarti 

respon warga belajar terhadap pembelajaran berhitung tergolong tinggi. Skor 

terendah terdapat pada model pembelajaran kelompok kecil dengan rata-rata 

respon 77,22% dan tertinggi pada model pembelajaran privat dengan skor 

78,23%. Respon warga belajar terhadap pembelajaran membaca rata-rata 77,41% 

hal ini berarti respon warga belajar terhadap pembelajaran membaca tergolong 

tinggi. Skor terendah terdapat pada model pembelajaran kelompok besar dengan 

rata-rata respon 75,06% dan tertinggi pada model pembelajaran privat dengan 

skor 79,28%. Respon warga belajar terhadap pembelajaran menulis rata-rata 

77,83% hal ini berarti respon warga belajar terhadap pembelajaran menulis 

tergolong tinggi. Skor terendah terdapat pada model pembelajaran kelompok 



 

 

36

besar dengan rata-rata respon 76,51% dan tertinggi pada model pembelajaran 

kelompok kecil dengan skor 78,84%. 

Gambar 4.1 Grafik Respon Warga Belajar dalam Menanggapi Model 
Pembelajaran KKN Tematik PBA 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 Unit Analisis Respon Warga Belajar 
Unit 

Analisis 
Respon terhadap pembelajaran 

Berhitung Kategori 
Rata-
Rata Kategori Membaca Kategori 

Rata-
Rata Kategori Menulis Kategori 

Rata-
Rata Kategori 

Privat 78.23% Tinggi 

77.57% Tinggi 

79.28% Tinggi 
77,37 

%  Tinggi 

78.13% Tinggi 

78,01% Tinggi Kelompok 
kecil 77.22% Tinggi 77.88% Tinggi 78.84% Tinggi 
Kelompok 
besar 77.27% Tinggi 75.06% Tinggi 76.51% Tinggi 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 

Tabel 4.6 Presentase Unit Analisis Respon Warga Belajar 

Jumlah 
total 

per unit 
analisis 

Rata-
rata 
per 
unit 

analisi
s 

Katego
ri 

Presentase Berhitung Presentase Membaca Presentase Menulis 
Sangat 
Rendah 

Rend
ah 

Ting
gi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Rendah 

Rend
ah 

Ting
gi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Rendah 

Rendah Tinggi Sangat 
Tinggi 

235.92
% 

78.61
% 

Sangat 
Baik 

0 1.00 67.0 32.00 0 0 59.7
0 

40.30 0 0 66.50 33.50 

233.80
% 

77.93
% 

Sangat 
Baik 

0 0 77.8 22.20 0 0 75.0
0 

25.00 0 0 67.70 32.30 

229.11
% 

76.37
% 

Sangat 
Baik 

0 0 79.3 20.70 0 0 94.0
0 

6.00 0 0 83.90 16.10 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 

 

Respon warga belajar terhadap pembelajaran

78.23

77.22 77.27

79.28

77.88

75.06

78.13
78.84

76.51

72.00

73.00

74.00

75.00

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

Privat Kelompok kecil Kelompok besar

Berhitung
Membaca
Menulis
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4.1.2.1 Data tentang Respon warga belajar terhadap pembelajaran berhitung 

Mengacu tabel 4.5, tabel 4.6 dan gambar 4.2 diperoleh Respon warga 

belajar terhadap model pembelajaran berhitung rata-rata 77,57% hal ini berarti 

respon warga belajar terhadap model pembelajaran privat tergolong tinggi. Skor 

terendah terdapat pada kelompok kecil dengan rata-rata respon 77,22% dan 

tertinggi pada privat dengan skor 78,23%. 

Gambar 4.2 Grafik Respon Warga Belajar terhadap pembelajaran berhitung 

 

 

 

 

 

Gambaran tentang respon warga belajar untuk pembelajaran berhitung 

diperoleh hasil seperti disajikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Tabel respon warga belajar dalam pembelajaran berhitung 
No Kelompok Responden Presentase Kategori 
1 Privat 104 78.23 Tinggi 
2 Kelompok Kecil 45 77.22 Tinggi  
3 Kelompok Besar  77 77.27 Tinggi 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 

Gambar 4.3 Grafik Respon warga belajar terhadap model privat dalam 
pembelajaran berhitung 

 

 

 

 

78.23

77.22 77.27

76.00

77.00

78.00

79.00

Berhitung

Respon terhadap pembelajaran berhitung

Privat
Kelompok kecil
Kelompok besar

Sangat baik

Baik

Kurang baik
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Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa respon warga belajar terhadap 

model privat dalam pembelajaran berhitung masuk dalam kategori sangat Tinggi 

32 %, kategori tinggi yaitu sebesar 67 % dan sebanyak 1 % respon warga belajar 

terhadap model privat dalam pembelajaran berhitung  rendah. 

Gambar 4.4 Grafik Respon warga belajar terhadap model kelompok kecil dalam 
pembelajaran berhitung 
 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa respon warga belajar 

terhadap model kelompok kecil dalam pembelajaran berhitung masuk dalam 

kategori Tinggi 22.20 %, dan sebanyak 77.80 % respon warga belajar terhadap 

model kelompok kecil dalam pembelajaran berhitung  tinggi.  

Gambar 4.5 Grafik Respon warga belajar terhadap model kelompok besar dalam 
pembelajaran berhitung 

Sangat baik

Baik

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa respon warga belajar 

terhadap model kelompok besar dalam pembelajaran berhitung masuk dalam 

kategori Tinggi 20.70 %, dan sebanyak 79.30 % respon warga belajar terhadap 

model kelompok besar dalam pembelajaran berhitung  tinggi. 

Sangat baik

Baik
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4.1.2.2 Data tentang Respon warga belajar terhadap pembelajaran membaca 

Mengacu tabel 4.5, tabel 4.6 dan gambar 4.6 diperoleh Respon warga 

belajar terhadap model pembelajaran membaca rata-rata 77,41% hal ini berarti 

respon warga belajar terhadap model pembelajaran membaca tergolong tinggi. 

Skor terendah terdapat pada kelompok besar dengan rata-rata respon 75,06% dan 

tertinggi pada privat dengan skor 79,28%. 

Gambar 4.6 Grafik Respon Warga Belajar terhadap pembelajaran membaca 

 

 

 

 

 

 

Gambaran tentang respon warga belajar untuk pembelajaran membaca 

diperoleh hasil seperti disajikan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Tabel respon warga belajar terhadap pembelajaran membaca 
No Kelompok Responden Presentase Kategori 
1 Privat 104 79.28 Tinggi 
2 Kelompok Kecil 45 77.88 Tinggi  
3 Kelompok Besar  77 75.06 Tinggi 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 

Gambar 4.7 Grafik Respon warga belajar terhadap model privat dalam 
pembelajaran membaca 

Sangat baik

Baik

 

79.28

77.88

75.06

72.00
73.00
74.00
75.00
76.00
77.00
78.00
79.00
80.00

Membaca

Respon terhadap pembelajaran membaca

Privat
Kelompok kecil
Kelompok besar
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa respon warga belajar 

terhadap model privat dalam pembelajaran membaca masuk dalam kategori 

Tinggi 40.30 %, dan sebanyak 59.70 % respon warga belajar terhadap model 

privat dalam pembelajaran membaca masuk dalam kategori tinggi.  

Gambar 4.8 Grafik Respon warga belajar terhadap model kelompok kecil dalam 
pembelajaran membaca 

Sangat baik

Baik

 

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa respon warga belajar 

terhadap model kelompok kecil dalam pembelajaran membaca masuk dalam 

kategori Tinggi 25.00 %, dan sebanyak 75.00 % respon warga belajar terhadap 

model kelompok kecil dalam pembelajaran membaca masuk dalam kategori 

tinggi.  

Gambar 4.9 Grafik Respon warga belajar terhadap model kelompok besar dalam 
pembelajaran membaca 

Sangat baik

Baik

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa respon warga belajar 

terhadap model kelompok besar dalam pembelajaran membaca masuk dalam 

kategori Tinggi 6.00 %, dan sebanyak 94.00 % respon warga belajar terhadap 

model kelompok besar dalam pembelajaran membaca masuk dalam kategori 

tinggi.  
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4.1.2.3 Data tentang Respon warga belajar terhadap pembelajaran menulis 

Mengacu tabel 4.5, tabel 4.6 dan gambar 4.10 diperoleh Respon warga 

belajar terhadap model pembelajaran menulis rata-rata 77,83% hal ini berarti 

respon warga belajar terhadap model pembelajaran menulis tergolong tinggi. Skor 

terendah terdapat pada kelompok besar dengan rata-rata respon 76,51% dan 

tertinggi pada kelompok kecil dengan skor 78,84%. 

Gambar 4.10 Grafik Respon Warga Belajar terhadap pembelajaran menulis 

78.13

78.84

76.51

75.00
75.50
76.00
76.50
77.00
77.50
78.00
78.50
79.00

Menulis

Respon terhadap pembelajaran menulis

Series1
Series2
Series3

 

Gambaran tentang respon warga belajar untuk pembelajaran menulis 

diperoleh hasil seperti disajikan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Tabel respon warga belajar terhadap pembelajaran menulis 
No Kelompok Responden Presentase Kategori 
1 Privat 104 78.13 Tinggi 
2 Kelompok Kecil 45 78.84 Tinggi  
3 Kelompok Besar  77 76.51 Tinggi 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 

Gambar 4.11 Grafik Respon warga belajar terhadap model privat dalam 
pembelajaran menulis 

Sangat baik

Baik
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa respon warga belajar 

terhadap model privat dalam pembelajaran menulis masuk dalam kategori Tinggi 

33.50 %, dan sebanyak 66.50 % respon warga belajar terhadap model privat 

dalam pembelajaran menulis masuk dalam kategori tinggi.  

Gambar 4.12 Grafik Respon warga belajar terhadap model kelompok kecil dalam 
pembelajaran menulis 

Sangat baik

Baik

 

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa respon warga belajar 

terhadap model kelompok kecil dalam pembelajaran menulis masuk dalam 

kategori Tinggi 32.30 %, dan sebanyak 67.70 % respon warga belajar terhadap 

model kelompok kecil dalam pembelajaran menulis masuk dalam kategori tinggi. 

Gambar 4.13 Grafik Respon warga belajar terhadap model kelompok besar dalam 
pembelajaran menulis 

Sangat baik

Baik

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa respon warga belajar 

terhadap model kelompok besar dalam pembelajaran menulis masuk dalam 

kategori Tinggi 16.10 %, dan sebanyak 83.90 % respon warga belajar terhadap 

model kelompok besar dalam pembelajaran menulis masuk dalam kategori tinggi.  
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4.1.3 Deskripsi Peningkatan Hasil Belajar 

Mengacu pada tabel 4.10 dan gambar 4.14 maka dapat diperoleh 

Peningkatan hasil belajar warga belajar terhadap pembelajaran berhitung rata-rata 

44,10% hal ini berarti Peningkatan hasil belajar warga belajar terhadap 

pembelajaran berhitung tergolong rendah. Skor terendah terdapat pada model 

pembelajaran kelompok besar dengan rata-rata peningkatan 35,17% dan skor 

tertinggi pada model pembelajaran kelompok kecil dengan skor 49,34%. 

Mengacu pada tabel 4.10 dan gambar 4.14 maka dapat diperoleh 

Peningkatan hasil belajar warga belajar terhadap pembelajaran membaca rata-rata 

36,69% hal ini berarti Peningkatan hasil belajar warga belajar terhadap 

pembelajaran membaca tergolong rendah. Skor terendah terdapat pada model 

pembelajaran kelompok kecil dengan rata-rata peningkatan 33,28% dan skor 

tertinggi pada model pembelajaran privat dengan skor 38,78%. 

Mengacu pada tabel 4.10 dan gambar 4.14 maka dapat diperoleh 

Peningkatan hasil belajar warga belajar terhadap pembelajaran menulis rata-rata 

46,82% hal ini berarti Peningkatan hasil belajar warga belajar terhadap 

pembelajaran menulis tergolong rendah. Skor terendah terdapat pada model 

pembelajaran kelompok besar dengan rata-rata peningkatan 39,77% dan skor 

tertinggi pada model pembelajaran privat dengan skor 54,62%. 
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Gambar 4.14 Grafik Peningkatan Hasil Pembelajaran Warga Belajar dalam 
Menanggapi Model Pembelajaran KKN Tematik PBA 2008 di Kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tabel 4.10 Unit Analisis Peningkatan hasil belajar warga belajar 

Unit 
Analisis 

Peningkatan hasil belajar warga belajar terhadap pembelajaran 

Berhitung Kategori 
Rata-
Rata Kategori Membaca Kategori 

Rata-
Rata Kategori Menulis Kategori 

Rata-
Rata Kategori 

Privat 47.79% Rendah 

44.10% Rendah 

38.78% Rendah 

36.69% Rendah 

54.62% Rendah 

46.82% Rendah Kelompok 
kecil 49.34% Rendah 33.28% Rendah 46.08% Rendah 
Kelompok 
besar 35.17% Rendah 38% Rendah 39.77% Rendah 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 

 

4.1.4 Uji Chi Kuadrat 

Uji chi kuadrat digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan 

antara hasil yang diharapkan dengan fakta di lapangan. Uji chi kuadrat ini dapat 

diketahui dengan menguji perbedaan dari respon warga belajar dan peningkatan 

hasil belajar. 
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4.1.4.1 Uji Chi Kuadrat untuk respon terhadap pembelajaran berhitung 

Metode ini digunakan untuk mengetahui perbedaan respon warga belajar 

dilihat dari pembelajaran berhitung. Berdasarkan  penelitian diperoleh hasil 

perhitungan chi kuadrat atau uji beda sebagai berikut 

Kelompok * Berhitung Crosstabulation

0 60 17 77
.3 55.5 21.1 77.0

.0% 77.9% 22.1% 100.0%
0 35 10 45

.2 32.5 12.3 45.0
.0% 77.8% 22.2% 100.0%

1 68 35 104
.5 75.0 28.5 104.0

1.0% 65.4% 33.7% 100.0%
1 163 62 226

1.0 163.0 62.0 226.0
.4% 72.1% 27.4% 100.0%

Count
Expected Count
% within Kelompok
Count
Expected Count
% within Kelompok
Count
Expected Count
% within Kelompok
Count
Expected Count
% within Kelompok

Kelompok Besar

Kelompok Kecil

Kelompok Privat

Kelompok

Total

Rendah Tinggi Sangat Tinggi
Berhitung

Total

 

Chi-Square Tests

5.104a 4 .277
5.480 4 .242

2.566 1 .109

226

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .20.

a. 

 

Terlihat pada tabel diatas diperoleh harga chi-square sebesar 0.277 yang 

lebih besar dari standar error sebesar 0.05 dengan demikian menunjukan bahwa 

tidak ada perbedaan respon warga belajar dalam menanggapi model implementasi 

KKN Tematik PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang. 
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4.1.4.2 Uji Chi Kuadrat untuk respon terhadap pembelajaran membaca 

Metode ini digunakan untuk mengetahui perbedaan respon warga belajar 

dilihat dari pembelajaran membaca. Berdasarkan  penelitian diperoleh hasil 

perhitungan chi kuadrat atau uji beda sebagai berikut 

Kelompok * Membaca Crosstabulation

74 3 77
57.9 19.1 77.0

96.1% 3.9% 100.0%
33 12 45

33.8 11.2 45.0
73.3% 26.7% 100.0%

63 41 104
78.2 25.8 104.0

60.6% 39.4% 100.0%
170 56 226

170.0 56.0 226.0
75.2% 24.8% 100.0%

Count
Expected Count
% within Kelompok
Count
Expected Count
% within Kelompok
Count
Expected Count
% within Kelompok
Count
Expected Count
% within Kelompok

Kelompok Besar

Kelompok Kecil

Kelompok Privat

Kelompok

Total

Tinggi Sangat Tinggi
Membaca

Total

 

Chi-Square Tests

30.067a 2 .000
36.040 2 .000

29.454 1 .000

226

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 11.15.

a. 

 

Terlihat pada tabel diatas diperoleh harga chi-square yang lebih kecil dari 

standar error sebesar 0.05 dan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan respon 

warga belajar dalam menanggapi model implementasi KKN Tematik PBA 

Universitas Negeri Semarang tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang. 
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4.1.4.3 Uji Chi Kuadrat untuk respon terhadap pembelajaran menulis 

Metode ini digunakan untuk mengetahui perbedaan respon warga belajar 

dilihat dari pembelajaran menulis. Berdasarkan  penelitian diperoleh hasil 

perhitungan chi kuadrat atau uji beda sebagai berikut 

Kelompok * Menulis Crosstabulation

66 11 77
56.6 20.4 77.0

85.7% 14.3% 100.0%
32 13 45

33.1 11.9 45.0
71.1% 28.9% 100.0%

68 36 104
76.4 27.6 104.0

65.4% 34.6% 100.0%
166 60 226

166.0 60.0 226.0
73.5% 26.5% 100.0%

Count
Expected Count
% within Kelompok
Count
Expected Count
% within Kelompok
Count
Expected Count
% within Kelompok
Count
Expected Count
% within Kelompok

Kelompok Besar

Kelompok Kecil

Kelompok Privat

Kelompok

Total

Tinggi Sangat Tinggi
Menulis

Total

 

Chi-Square Tests

9.535a 2 .009
10.152 2 .006

9.132 1 .003

226

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 11.95.

a. 

 

Terlihat pada tabel diatas diperoleh harga chi-square yang lebih kecil dari 

standar error sebesar 0.05 dan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan respon 

warga belajar dalam menanggapi model implementasi KKN Tematik PBA 

Universitas Negeri Semarang tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang. 
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4.1.4.4 Uji Perbedaan untuk peningkatan hasil pembelajaran warga belajar 

Metode ini digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil pembelajaran 

warga belajar dilihat dari model implementasi privat, kelompok kecil dan 

kelompok besar untuk kategori pembelajaran berhitung, membaca, dan menulis. 

Berdasarkan  penelitian diperoleh hasil perhitungan uji beda sebagai berikut 

 
Tabel 4.11 Perbedaan Peningkatan hasil belajar warga belajar 

Peningkatan hasil belajar Berhitung Membaca Menulis 

Privat 30.55 24.66 37.51

Kelompok kecil 30.98 20.38 29.74

Kelompok besar 20.48 22.09 22.31

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2008 
 

 

Terlihat pada tabel diatas untuk pembelajaran berhitung, model kelompok 

besar (20.48) berada dibawah model kelompok kecil (30.98) dan privat (30.55). 

Untuk kategori membaca, model kelompok kecil (20.38) berada di bawah model 

privat (24.66) dan model kelompok besar (22.09). Untuk pembelajaran menulis, 

model kelompok besar (22.31) berada dibawah model privat (37.51) dan 

kelompok kecil (29.74). Dengan demikian menunjukan bahwa tidak ada 

perbedaan peningkatan hasil pembelajaran warga belajar dalam menanggapi 

model implementasi KKN Tematik PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan 

Bandar Kabupaten Batang. 
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model implementasi KKN Tematik 

PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dapat 

diketahui sebagai berikut: 

1. Respon Warga Belajar 

Respon warga belajar KKN Tematik PBA UNNES tahun 2008 di 

Kecamatan Bandar Kabupaten Batang terhadap model pembelajaran privat, 

model pembelajaran kelompok kecil dan model pembelajaran kelompok besar 

tidak terdapat perbedaan. Pada model pembelajaran privat respon warga 

belajarnya tergolong tinggi karena peran tutor KKN tematik PBA dalam 

menyampaikan materi sudah baik dengan mengulangi materi lebih dari 3 kali 

dalam setiap pertemuan, sehingga warga belajar dapat menyerap dengan baik 

materi yang disampaikan. Tetapi terdapat masalah pada model pembelajaran 

privat karena masih terdapat Warga belajar yang kurang aktif untuk 

berpartisipasi dikarenakan mereka mengikuti pembelajaran KKN Tematik 

PBA dengan keterpaksaan untuk menghadiri pertemuan, jika tutor KKN 

Tematik PBA tidak menghimbau warga belajar mengenai waktu pertemuan 

maka mereka tidak berpartisipasi aktif di dalam pertemuan. Salah satu hal 

yang mendukung tingginya respon karena pelaksanaan pembelajarannya lebih 

diintensifkan dan frekuensi pengulangan materi yang berulang-ulang maka 

respon para warga belajarnya juga menjadi tinggi. 

Pada model pembelajaran kelompok kecil pada dasarnya kemampuan 

penyerapan warga belajarnya tergolong sedang. Karena adanya Peran tutor 
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KKN Tematik PBA dalam proses pembelajaran, sehingga sangat mendorong 

terciptanya proses pembelajaran yang baik, dalam hal ini Warga belajar 

merespon baik pembelajaran pada model yang penyampaian materi, 

pengulangan materi, pemahaman materi, penguasaan bahasa dan pemberian 

tugas rumah yang terkondisi dengan baik, sehingga warga belajar mengikuti 

proses pembelajaran penuntasan buta aksara dengan antusias. Para tutor KKN 

tematik PBA juga melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga 

respon warga belajarnya menjadi baik.  

Pada model pembelajaran kelompok besar warga belajarnya tergolong 

memiliki kemampuan yang baik dalam pembelajaran. Pada pelaksanaannya 

terdapat masalah Ketidakaktifan dalam pertemuan proses pembelajaran PBA 

disebabkan beberapa faktor, dari tutor KKN sendiri dan dari warga belajar. 

Disadari bahwa tutor KKN Tematik PBA juga mahasiswa UNNES sehingga 

di dalam praktek terdapat ketidaktepatan pertemuan jika tutor KKN 

mendapatkan halangan. Sedangkan dari warga belajar yang tidak menghadiri 

pertemuan dikarenakan warga belajar tidak mampu membagi waktu belajar 

dengan kehidupan sehari-harinya yang juga mempunyai kepentingan dengan 

masalah rumah tangga dan masalah matapencaharian untuk memenuhi 

kehidupan masing-masing. Tutor harus mengefektifkan pelaksanaan KKN 

Tematik PBA sebagai bentuk pengabdian selama waktu KKN berlangsung, 

dan berusaha mengupayakan untuk mendorong keaktifan warga belajar 

dengan cara memberikan undangan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

KKN Tematik PBA, serta bersama-sama dengan aparat desa untuk 
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mendatangi ke rumah-rumah agar warga belajar mau berpartisipasi dalam 

pembelajaran KKN Tematik PBA. 

2. Peningkatan Hasil Belajar 

Peningkatan hasil belajar dari warga belajar KKN Tematik PBA 

UNNES tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tergolong 

rendah terutama pada model pembelajaran privat. Kemampuan peningkatan 

hasil belajar dari warga belajar tergolong rendah dikarenakan waktu 

pelaksanaan KKN Tematik PBA yang singkat. Kesibukan warga belajar 

sebagai petani atau pedagang menyebabkan mereka jarang mengikuti 

pertemuan yang diadakan tutor KKN Tematik PBA. Hal ini mengakibatkan 

peningkatan hasil menjadi rendah. Jumlah tutor yang terbatas juga turut serta 

mengakibatkan penyerapan materi menjadi kurang efektif. 

Peningkatan hasil belajar dari warga belajar KKN Tematik PBA 

UNNES tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dalam 

pembelajaran kelompok kecil tergolong rendah. Peningkatan hasil belajar 

warga belajar memang tergolong rendah, dikarenakan program KKN Tematik 

PBA memprioritaskan penuntasan buta aksara semua warga belajar agar 

mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara, jadi warga belajar yang 

tergolong lemah dalam daya tangkap belajarnya kurang diutamakan 

peningkatan hasil belajarnya asalkan bisa lulus dan menerima Surat 

Keterangan Melek Aksara. Surat Keterangan Melek Aksara sendiri sebagai 

tolok ukur keberhasilan tutor KKN tematik PBA, semakin baik presentase 

kelulusan maka pelaksanaan KKN tematik PBA dianggap sudah sukses. 
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Karena jumlah waktu pembelajaran yang kurang juga ikut menyebabkan 

terjadinya peningkatan hasil pembelajaran yang kurang maksimal  

Peningkatan hasil belajar dari warga belajar pada model pembelajaran 

kelompok besar juga tergolong pada kategori rendah. Sebagian besar warga 

belajar bukan dari lulusan sekolah dasar yaitu hanya rata-rata sampai pada 

kelas 3 SD saja, tetapi warga belajar cukup berpengalaman dalam mengenali 

aksara dan angka, warga belajar juga mengikuti berita-berita yang disiarkan 

melalui media seperti televisi, hand phone, sehingga kemampuan pendidikan 

dasar dari warga belajar tergolong baik tetapi karena kurang adanya semangat 

dan kemauan maka ikut berpengaruh pada rendahnya peningkatan hasil 

pembelajaran warga belajar. Hasil pembelajaran dapat ditingkatkan dengan 

cara menambah jumlah pertemuan proses kegiatan belajar mengajar. 

3. Uji chi kuadrat menyatakan bahwa tidak ada perbedaan respon warga belajar 

dari ketiga model pembelajaran yaitu model privat, kelompok kecil dan 

kelompok besar. Penerapan model digunakan sesuai dengan situasi dan 

kondisi awal dari warga belajar. Jika di desa terdapat banyak warga belajar 

yang buta aksara murni maka seharusnya digunakan model privat. Sebaliknya 

jika banyak warga belajar yang status pendidikannya pernah mengenyam 

pendidikan dasar dapat digunakan model kelompok besar. Dan pada desa yang 

status pendidikan warga belajarnya berada pada posisi diantara model privat 

dan model kelompok besar atau berkemampuan awal dalam kategori sedang 

maka sebaiknya digunakan model kelompok kecil. 
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4. Tidak ada perbedaan dari peningkatan ketiga kategori pembelajaran yaitu 

berhitung, membaca dan menulis. Pengentasan masyarakat buta aksara 

menjadi fokus utama dalam KKN Tematik PBA. Peningkatan dipengaruhi dari 

proses pembelajaran di masing-masing model dan kemampuan awal dari 

warga belajar itu sendiri. Sehingga untuk lebih dapat mengoptimalkan 

peningkatan yang lebih baik dapat diupayakan dengan membangun kesadaran 

para warga belajar agar menghargai dan mengikuti pertemuan pembelajaran 

PBA secara rutin dan menggiatkan warga belajar untuk mengulangi 

pembelajaran di rumah masing-masing secara mandiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat perbedaan respon warga belajar pada model implementasi 

KKN tematik PBA UNNES tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang dapat dilihat dari perhitungan sebagai berikut : Harga chi-square 

sebesar 0.277 untuk respon warga belajar terhadap pembelajaran berhitung, 

chi square sebesar 0.000 untuk pembelajaran membaca, dan 0.009 untuk 

pembelajaran menulis.  

2. Tidak terdapat perbedaan peningkatan hasil penuntasan buta aksara para 

warga belajar dari kategori kemampuan membaca, menulis dan berhitung 

dalam model implementasi KKN tematik PBA UNNES tahun 2008 di 

Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dapat dilihat dari perhitungan sebagai 

berikut : untuk pembelajaran berhitung, model kelompok besar (20.48) berada 

dibawah model kelompok kecil (30.98) dan privat (30.55). Untuk kategori 

membaca, model kelompok kecil (20.38) berada di bawah model privat 

(24.66) dan model kelompok besar (22.09). Untuk pembelajaran menulis, 

model kelompok besar (22.31) berada dibawah model privat (37.51) dan 

kelompok kecil (29.74). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Respon warga belajar terhadap model privat, model kelompok kecil, dan 

model kelompok besar sudah baik, jadi hendaknya tutor KKN 

bertanggungjawab sepenuhnya pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik 

Penuntasan Buta Aksara Universitas Negeri Semarang tahun 2008 di 

Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan mengutamakan kegiatan dan 

meminimalkan meninggalkan kegiatan KKN Tematik PBA sehingga respon 

warga yang sudah baik tetap dipertahankan dan bisa ditingkatkan pada 

pelaksanaan KKN Tematik PBA selanjutnya.  

2. Untuk meningkatkan hasil belajar warga belajar hendaknya para tutor KKN 

Tematik PBA mengajak dan menghimbau warga belajar dengan membangun 

kesadaran para warga belajar agar menghargai dan mengikuti pertemuan 

pembelajaran PBA secara rutin dan menggiatkan warga belajar untuk 

mengulangi pembelajaran di rumah masing-masing secara mandiri sehingga 

program Kuliah Kerja Nyata Tematik Penuntasan Buta Aksara Universitas 

Negeri Semarang tahun 2008 di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 

tercapai dengan baik dalam Penuntasan Buta Aksara di Jawa Tengah. 
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Format penilaian kemampuan membaca, menulis dan berhitung untuk 
warga belajar 

No. KEMAMPUAN SKOR BOBOT NILAI 
(skor x bobot) 

A MEMBACA 
1. Huruf 
 a. belum dapat membaca sama sekali 0 

5 

 
b. dapat membaca 1-9 huruf 1  
c. dapat membaca 10-18 huruf 2  
d. dapat membaca 19-26 huruf 3  

2 Suku Kata 
 a. belum dapat membaca suku kata sama sekali 3 

5 

 
b. dapat membaca suku kata terdiri dari 2 huruf 5  
c. dapat membaca suku kata terdiri dari 3 huruf 
atau lebih 7  

3. Kata  
 a. membaca 5-10 kata 8 

5 
 

b. membaca 10-20 kata 9  
c. membaca 20-30 kata 10  

4. Kalimat-paragraf 
 a. membaca kalimat sederhana 11 

10 

 
b. membaca kalimat dengan tanda baca 13  
c. membaca kalimat komplek (cerita) sesuai 
dengan tanda baca, intonasi, dan mengerti 
maksudnya 

15  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 250 
B MENULIS 
1. Huruf 
 a. belum dapat menulis huruf sama sekali 0 

5 

 
 b. 1-9 huruf 1  
 c. 10-18 huruf 2  
 d. 19-26 huruf 3  
2 Suku Kata 
 a. belum dapat menulis suku kata sama sekali 3 

5 

 
 b. menulis suku kata terdiri dari 2 huruf 5  
 c. menulis suku kata terdiri dari 3 huruf atau 

lebih 7  

3. Kata  
 a. menulis 5-10 kata 8 

5 
 

 b. menulis 10-20 kata 9  
 c. menulis 20-30 kata 10  
4. Kalimat-paragraf 
 a. menulis satu kalimat lengkap (subjek, 

predikat, objek) 11 
10 

 

 b. menulis satu alinea/paragraf 13  
 c. menulis satu cerita minimal 3 paragraf 15  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 250 
C BERHITUNG 
1. Menghitung menggunakan simbol hitung ( +, -, x, : )
 a. pertambahan 
    1) belum dapat sama sekali 0 

10 
 

    2) satuan + puluhan 2  
    3) ratusan + ribuan 4  
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    4) puluhan ribu + jutaan 5  
 b. Pengurangan 
    1) belum dapat sama sekali 0 

10 

 
    2) puluhan - satuan, puluhan 2  
    3) ratusan - satuan, puluhan, ratusan 3  
    4) ribuan - satuan, puluhan, ratusan, ribuan 4  
    5) puluhan ribu - satuan, puluhan, ratusan, 

       ribuan, puluhan ribu 5  

 c. Perkalian 
    1) belum dapat sama sekali 0 

10 

 
    2) satuan x satuan 2  
    3) puluhan x satuan, puluhan 4  
    4) ratusan x satuan, puluhan, ratusan 5  
 d. Pembagian 
    1) belum dapat sama sekali 0 

10 

 
    2) satuan : satuan 2  
    3) puluhan : satuan, puluhan 4  
    4) ratusan : satuan, puluhan, ratusan 5  
2. Menghitung menggunakan satuan ukuran standar 
 a. belum dapat sama sekali 0 

10 

 
 b. satu satuan ukuran standar 2  
 c. dua satuan ukuran standar 4  
 d. tiga satuan ukuran standar 5  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 250 

JUMLAH NILAI  A + B + C = 
JUMLAH SKOR MAKSIMAL 250 + 250 + 250 = 750 
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ANGKET/KUESIONER MODEL IMPLEMENTASI KULIAH KERJA 

NYATA TEMATIK PENUNTASAN BUTA AKSARA UNIVERSITAS 

NEGERI SEMARANG TAHUN 2008 DI KECAMATAN BANDAR 

KABUPATEN BATANG 

 

Desa Model Nomor 

 A B C  

 

I. Identitas Responden 

Kode Responden : 

Nama Desa : 

Model : Privat / Kelompok Kecil / Kelompok Besar (diisi Peneliti) 

 

II. Pilihlah salah satu jawaban dengan tanda silang (X) yang paling sesuai dengan 

kondisi Bapak/Ibu/Saudara yang sebenarnya. 

 

III. Pertanyaan 

Materi Membaca 

1. Bagaimanakah cara Tutor Bapak/Ibu/Saudara menyampaikan materi dalam 

pembelajaran membaca? 

a. sangat baik, mengulangi materi lebih dari 3 kali 

b. baik, mengulangi materi sebanyak 2 kali 

c. cukup baik, mengulangi materi sebanyak 1 kali 

d. tidak baik, tanpa melakukan pengulangan materi 

2. Apakah Tutor Bapak/Ibu/Saudara mengulangi materi membaca yang 

disampaikan jika ada rekan Bapak/Ibu/Saudara yang kurang memahami 

materi membaca yang disampaikan? 

a. sangat baik, mengulangi materi lebih dari 1 kali sampai dapat dipahami 

b. baik, mengulangi materi lebih dari 1 kali saja 

c. cukup baik, mengulangi materi sebanyak 1 kali 

d. tidak baik, tidak melakukan pengulangan materi 
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3.  Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami materi yang disampaikan oleh Tutor 

Bapak/Ibu/Saudara pada saat  pembelajaran membaca? 

a. sangat baik, tutor memberikan lebih dari 2 macam media pembelajaran 

b. baik, tutor memberikan lebih dari 1 macam media pembelajaran 

c. cukup baik, tutor menggunakan 1 macam media pembelajaran 

d. tidak baik, tutor tidak menggunakan media pembelajaran 

  

4.  Bagaimanakah penggunaan bahasa Tutor Bapak/Ibu/Saudara pada 

pembelajaran belajar membaca? 

a. sangat baik, menggunakan bahasa indonesia, bahasa jawa krama dan bahasa 

setempat 

b. baik, menggunakan bahasa indonesia dan bahasa setempat 

c. cukup baik, menggunakan bahasa indonesia saja 

d. tidak baik, menggunakan bahasa setempat saja 

 

5. Berapa kali kelompok belajar Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan jadwal 

kegiatan pembelajaran membaca dari Tutor Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, mendapatkan pembelajaran lebih dari 5 kali 

b. baik, mendapatkan pembelajaran 5 kali 

c. cukup baik, mendapatkan pembelajaran 4 kali 

d. tidak baik, mendapatkan pembelajaran kurang dari 4 kali 

 

6. Berapa kali Tutor memberikan tugas rumah kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk 

belajar membaca secara mandiri? 

a. sangat baik, memberikan penugasan 3 kali 

b. baik, memberikan penugasan 2 kali 

c. cukup baik, memberikan penugasan 1 kali 

d. tidak baik, tidak pernah memberikan penugasan 
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7. Dilaksanakan berapa jamkah kegiatan pembelajaran membaca di tempat 

kelompok belajar Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, lebih dari 2 jam setiap pembelajaran 

b. baik, 2 jam setiap pembelajaran 

c. cukup baik, 1,5 jam setiap pembelajaran 

d. tidak baik, kurang dari 1 jam setiap pembelajaran 

 

8.  Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasa pemilihan waktu belajar membaca 

tersebut baik terhadap kegiatan Bapak/Ibu/Saudara sehari-hari? 

a. sangat baik, karena sangat tidak mengganggu 

b. baik, karena tidak mengganggu 

c. kurang baik, karena cukup mengganggu 

d. tidak baik, karena sangat mengganggu 

 

9. Apakah waktu belajar dari Tutor Bapak/Ibu/Saudara sudah cukup untuk 

meningkatkan kemampuan membaca Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, tidak perlu diadakan pembelajaran lagi 

b. baik, jika diadakan penambahan hanya 1 kali pembelajaran 

c. cukup baik, perlu untuk diadakan penambahan 2 kali pembelajaran lagi  

d. tidak baik, perlu untuk diadakan penambahan 3 kali pembelajaran lagi 

 

10. Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu/Saudara terhadap penempatan jumlah 

tutor dalam proses pembelajaran membaca di kelompok belajar 

Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, tidak perlu ditambah jumlah tutor 

b. baik, jika diadakan penambahan hanya 1 tutor saja 

c. kurang baik, perlu ditambah sebanyak 2 tutor lagi 

d. tidak baik, perlu ditambah sebanyak 3 tutor lagi 
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11. Bagaimanakah penerapan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik PBA oleh 

Tutor Bapak/Ibu/Saudara dalam pembelajaran membaca? 

a. sangat baik, karena sangat bermanfaat 

b. baik, dan bermanfaat 

c. cukup baik, dan cukup mudah dipahami 

d. tidak baik, karena sulit dipahami 

 

Materi Menulis 

12. Bagaimanakah cara Tutor Bapak/Ibu/Saudara menyampaikan materi dalam 

pembelajaran menulis? 

a. sangat baik, mengulangi materi lebih dari 3 kali 

b. baik, mengulangi materi sebanyak 2 kali 

c. cukup baik, mengulangi materi sebanyak 1 kali 

d. tidak baik, tanpa melakukan pengulangan materi 

 

13. Apakah Tutor Bapak/Ibu/Saudara mengulangi materi menulis yang 

disampaikan jika ada rekan Bapak/Ibu/Saudara yang kurang memahami 

materi menulis yang disampaikan? 

a. sangat baik, mengulangi materi lebih dari 1 kali sampai dapat dipahami 

b. baik, mengulangi materi lebih dari 1 kali saja 

c. cukup baik, mengulangi materi sebanyak 1 kali 

d. tidak baik, tidak melakukan pengulangan materi 

 

14.  Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami materi yang disampaikan oleh Tutor 

Bapak/Ibu/Saudara pada saat  pembelajaran menulis? 

a. sangat baik, tutor memberikan lebih dari 2 macam media pembelajaran 

b. baik, tutor memberikan lebih dari 1 macam media pembelajaran 

c. cukup baik, tutor menggunakan 1 macam media pembelajaran 

d. tidak baik, tutor tidak menggunakan media pembelajaran 
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15.  Bagaimanakah penggunaan bahasa Tutor Bapak/Ibu/Saudara pada 

pembelajaran belajar menulis? 

a. sangat baik, menggunakan bahasa indonesia, bahasa jawa krama dan bahasa 

setempat 

b. baik, menggunakan bahasa indonesia dan bahasa setempat 

c. cukup baik, menggunakan bahasa indonesia saja 

d. tidak baik, menggunakan bahasa setempat saja 

 

16. Berapa kali kelompok belajar Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan jadwal 

kegiatan pembelajaran menulis dari Tutor Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, mendapatkan pembelajaran lebih dari 5 kali 

b. baik, mendapatkan pembelajaran 5 kali 

c. cukup baik, mendapatkan pembelajaran 4 kali 

d. tidak baik, mendapatkan pembelajaran kurang dari 4 kali 

 

17. Berapa kali Tutor memberikan tugas rumah kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk 

belajar menulis secara mandiri? 

a. sangat baik, memberikan penugasan 3 kali 

b. baik, memberikan penugasan 2 kali 

c. cukup baik, memberikan penugasan 1 kali 

d. tidak baik, tidak pernah memberikan penugasan 

 

18. Dilaksanakan berapa jamkah kegiatan pembelajaran menulis di tempat 

kelompok belajar Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, lebih dari 2 jam setiap pembelajaran 

b. baik, 2 jam setiap pembelajaran 

c. cukup baik, 1,5 jam setiap pembelajaran 

d. tidak baik, kurang dari 1 jam setiap pembelajaran 
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19.  Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasa pemilihan waktu belajar menulis tersebut 

baik terhadap kegiatan Bapak/Ibu/Saudara sehari-hari? 

a. sangat baik, karena sangat tidak mengganggu 

b. baik, karena tidak mengganggu 

c. kurang baik, karena cukup mengganggu 

d. tidak baik, karena sangat mengganggu 

 

20. Apakah waktu belajar dari Tutor Bapak/Ibu/Saudara sudah cukup untuk 

meningkatkan kemampuan menulis Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, tidak perlu diadakan pembelajaran lagi 

b. baik, jika diadakan penambahan hanya 1 kali pembelajaran 

c. cukup baik, perlu untuk diadakan penambahan 2 kali pembelajaran lagi  

d. tidak baik, perlu untuk diadakan penambahan 3 kali pembelajaran lagi 

 

21. Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu/Saudara terhadap penempatan jumlah 

tutor dalam proses pembelajaran menulis di kelompok belajar 

Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, tidak perlu ditambah jumlah tutor 

b. baik, jika diadakan penambahan hanya 1 tutor saja 

c. kurang baik, perlu ditambah sebanyak 2 tutor lagi 

d. tidak baik, perlu ditambah sebanyak 3 tutor lagi 

 

22. Bagaimanakah penerapan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik PBA oleh 

Tutor Bapak/Ibu/Saudara dalam pembelajaran menulis? 

a. sangat baik, karena sangat bermanfaat 

b. baik, dan bermanfaat 

c. cukup baik, dan cukup mudah dipahami 

d. tidak baik, karena sulit dipahami 
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Materi Berhitung 

23. Bagaimanakah cara Tutor Bapak/Ibu/Saudara menyampaikan materi dalam 

pembelajaran berhitung? 

a. sangat baik, mengulangi materi lebih dari 3 kali 

b. baik, mengulangi materi sebanyak 2 kali 

c. cukup baik, mengulangi materi sebanyak 1 kali 

d. tidak baik, tanpa melakukan pengulangan materi 

 

24. Apakah Tutor Bapak/Ibu/Saudara mengulangi materi berhitung yang 

disampaikan jika ada rekan Bapak/Ibu/Saudara yang kurang memahami 

materi berhitung yang disampaikan? 

a. sangat baik, mengulangi materi lebih dari 1 kali sampai dapat dipahami 

b. baik, mengulangi materi lebih dari 1 kali saja 

c. cukup baik, mengulangi materi sebanyak 1 kali 

d. tidak baik, tidak melakukan pengulangan materi 

 

25.  Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami materi yang disampaikan oleh Tutor 

Bapak/Ibu/Saudara pada saat  pembelajaran berhitung? 

a. sangat baik, tutor memberikan lebih dari 2 macam media pembelajaran 

b. baik, tutor memberikan lebih dari 1 macam media pembelajaran 

c. cukup baik, tutor menggunakan 1 macam media pembelajaran 

d. tidak baik, tutor tidak menggunakan media pembelajaran 

  

26.  Bagaimanakah penggunaan bahasa Tutor Bapak/Ibu/Saudara pada 

pembelajaran belajar berhitung? 

a. sangat baik, menggunakan bahasa indonesia, bahasa jawa krama dan bahasa 

setempat 

b. baik, menggunakan bahasa indonesia dan bahasa setempat 

c. cukup baik, menggunakan bahasa indonesia saja 

d. tidak baik, menggunakan bahasa setempat saja 
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27. Berapa kali kelompok belajar Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan jadwal 

kegiatan pembelajaran berhitung dari Tutor Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, mendapatkan pembelajaran lebih dari 5 kali 

b. baik, mendapatkan pembelajaran 5 kali 

c. cukup baik, mendapatkan pembelajaran 4 kali 

d. tidak baik, mendapatkan pembelajaran kurang dari 4 kali 

 

28. Berapa kali Tutor memberikan tugas rumah kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk 

belajar berhitung secara mandiri? 

a. sangat baik, memberikan penugasan 3 kali 

b. baik, memberikan penugasan 2 kali 

c. cukup baik, memberikan penugasan 1 kali 

d. tidak baik, tidak pernah memberikan penugasan 

 

29. Dilaksanakan berapa jamkah kegiatan pembelajaran berhitung di tempat 

kelompok belajar Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, lebih dari 2 jam setiap pembelajaran 

b. baik, 2 jam setiap pembelajaran 

c. cukup baik, 1,5 jam setiap pembelajaran 

d. tidak baik, kurang dari 1 jam setiap pembelajaran 

 

30.  Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasa pemilihan waktu belajar berhitung 

tersebut baik terhadap kegiatan Bapak/Ibu/Saudara sehari-hari? 

a. sangat baik, karena sangat tidak mengganggu 

b. baik, karena tidak mengganggu 

c. kurang baik, karena cukup mengganggu 

d. tidak baik, karena sangat mengganggu 
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31. Apakah waktu belajar dari Tutor Bapak/Ibu/Saudara sudah cukup untuk 

meningkatkan kemampuan berhitung Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, tidak perlu diadakan pembelajaran lagi 

b. baik, jika diadakan penambahan hanya 1 kali pembelajaran 

c. cukup baik, perlu untuk diadakan penambahan 2 kali pembelajaran lagi  

d. tidak baik, perlu untuk diadakan penambahan 3 kali pembelajaran lagi 

 

32. Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu/Saudara terhadap penempatan jumlah 

tutor dalam proses pembelajaran berhitung di kelompok belajar 

Bapak/Ibu/Saudara? 

a. sangat baik, tidak perlu ditambah jumlah tutor 

b. baik, jika diadakan penambahan hanya 1 tutor saja 

c. kurang baik, perlu ditambah sebanyak 2 tutor lagi 

d. tidak baik, perlu ditambah sebanyak 3 tutor lagi 

 

33. Bagaimanakah penerapan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik PBA oleh 

Tutor Bapak/Ibu/Saudara dalam pembelajaran berhitung? 

a. sangat baik, karena sangat bermanfaat 

b. baik, dan bermanfaat 

c. cukup baik, dan cukup mudah dipahami  

d. tidak baik, karena sulit dipahami 
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