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ABSTRAK 

Aeny, Farah. 2017. “Pengelolaan Pembelajaran Alphabet Inggris Dalam 

Program Pemberdayaan Masyarakat di Asean Community Center, Kamphaeng 

Phet, Rattaphum, Songkhla, Thailand”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, dibimbing oleh Dr. 

Khomsun Nurhalim, M.Pd dan Dr.Utsman, M.Pd  

Kata Kunci : Pengelolaan Pembelajaran, Pemberdayaan, Alphabet Inggris. 

 

Permasalahan pendidikan di Negara Thailand adalah buta alphabet. Buta 

alphabet merupakan persoalan dari sekian banyak yang harus dipecahkan oleh 

pemerintah Thailand. Dari hal tersebut munculah salah satu program dari 

pendidikan non formal yaitu suatu proses pembelajaran yang termasuk program 

pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini dibahas tentang: Bagaimanakah 

pengelolaan pembelajaran serta faktor pendukung dan penghambat dari 

pengelolaan pembelajaran alphabet inggris dalam program pemberdayaan 

masyarakat  di Asean Community Center, Kamphaeng Phet, Rattaphum, 

Songkhla, Thailand.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis 

pengelolaan pembelajaran alphabet inggris di Asean Community Center 

Kamphaeng Phet, Rattaphum, Songkhla, Thailand, dan (2) Mengetahui faktor 

penghambat dan pendukung dalam pengelolaan pembelajaran alphabet inggris di 

Asean Community Center Kamphaeng Phet, Rattaphum, Songkhla, Thailand.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian 

dilaksanakan di Asean Community Center, Kamphaeng Phet, Rattaphum, 

Songkhla, Thailand. Subjek penelitian berjumlah 18 orang, antara lain 4 orang 

fasilitator dan 14 orang peserta didik. Keabsahan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik triangulasi sumber, selanjutnya dilakukan analisis data.  

Hasil penelitian ini pengelolaan pembelajaran alphabet inggris di Asean 

Community Center terdapat unsur-unsur dari proses pembelajaran yang meliputi: 

(1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi. Faktor pendukung meliputi, 

patisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat dengan adanya pembelajaran 

alphabet Inggris, serta sumber dana yang telah disediakan oleh pihak dinas 

pendidikan. Faktor penghambat meliputi, sarana dan prasarana kurang memadai, 

buku panduan tentang pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi perlu 

adanya edisi terbaru, serta pelaksanaan pembelajaran yang belum terstruktur 

karena proses pembelajaran berjalan aktif ketika kedatangan volunteer. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan 

pembelajaran alphabet Inggris dalam program pemberdayaan masyarakat di 

Asean Community Center sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) Perlu adanya pemberian motivasi lebih untuk 

peserta didik, (2) Perlu meningkatkan penggunaan metode yang benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik, (3) Perlu dilakukan pengamatan terhadap 

peserta didik pada saat berperilaku di kelas, baik teori dan praktek hubungan cara 

peserta didik menghormati sesama temannya dan kepada fasilitator. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Negeri Thailand yang terletak di daratan Indocina, mempunyai wilayah 

seluas 518.000 kilometer persegi, berbatasan dengan Negara Laos dan Myanmar 

(Utara), Malaysia dan Teluk Siam (Selatan), Laos dan Kamboja (Timur), 

Myanmar dan laut Andaman (Barat). Sekarang ini Thailand merupakan sebuah 

kerajaan konstitusional yang memiliki 71 buah provinsi, 540 buah 

kabupaten/amphoe, 5.238 kecamatan/tambon dan 46.669 buah desa/muban 

(Sutarto,2007:73). Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat adalah phasa 

Thai dan menggunakan tulisan akson.  

Salah satu permasalahan dalam pendidikan di negara ini adalah masalah 

buta alphabet. Buta alphabet merupakan salah satu persoalan dari sekian banyak 

yang harus dipecahkan oleh pemerintah Thailand. Dari hal tersebut munculah 

salah satu program dari pendidikan non formal yang ada di salah satu 

Kabupaten/amphoe Thailand, yaitu suatu proses pembelajaran yang termasuk 

program pemberdayaan masyarakat, hanya saja proses pemberdayaan masyarakat 

ini berlangsung ketika kedatangan volunteer asing yang datang ke negara 

Thailand khususnya di Kecamatan Kamphaeng Phet, Rattaphum, Songkhla, 

Thailand Selatan. 

Kamphaeng Phet, Ratthapum sekitar 3 km dari kota, 60 km dari Songkhla, 

dan dari Hat yai hanya 30 km. Dengan total luas kota 86,6 kilometer persegi atau 
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54.125 hektare. Jumlah desa di Kamphaeng Phet ada 8 desa, populasi 15.872 

orang, laki-laki 7915 dan perempuan 7957 orang dengan kepadatan rata-rata 

183,28 orang/km
2 

(data dari biro pendataan Rattaphum Mei 2558). Agama yang 

dianut masyarakat Thailand yaitu mayoritas agama Budha. 

Tabel 1.1. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok  usia 

Kelmpok umur (tahun) Laki Perempuan Jumlah 

(<1)-5 854 816 1.670 

6-10 685 625 1.310 

11-15 616 543 1.159 

16-20 640 607 1.247 

21-25 564 662 1.226 

26-30 684 655 1.339 

31-35 710 672 1.382 

36-40 692 611 1.303 

41-45 599 596 1.195 

46-50 430 505 935 

51-55 404 435 839 

56-60 288 357 645 

61-65 238 260 498 

66-70 186 180 366 

71-75 118 165 283 
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76-80 94 100 194 

81-85 59 77 136 

86-90 32 51 83 

91-95 15 23 38 

96-100 3 15 18 

100 keatas  4 2 6 

Jumlah 7.915 7.957 15.872 

sumber: kantor catatan sipil Rattaphum (Mei 2558) 

Dari data di atas  anak usia 6-15 tahun usia sekolah tingkat dasar sebanyak 

2.469 jiwa di Kabupaten Rattaphum. Jumlah yang cukup besar tidak bisa 

dibayangkan ketika mereka kurang menguasai dalam pembelajaran  huruf 

alphabet Inggris. Bahwasannya alphabet digunakan secara mendunia dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi 

sumber daya manusia secara optimal karena pendidikan merupakan sarana 

investasi untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian sebagai 

modal pembangunan. Melalui pendidikan diharapkan dapat ditingkatkan 

kemampuan dan partisipasi individu dalam laju pembangunan karena manusia 

adalah kunci dari pembangunan itu sendiri. Ketika masyarakat mengalami buta 

alphabet maka mutu pendidikan akan rendah pula. 
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Secara etimologis (bahasa), pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang 

memperoleh awalan pe- dan akhiran –an yang berarti mempunyai kemampuan, 

kekuatan dan kekuasaan. Pemberdaaan masyarakat sendiri memiliki pengertian 

yang banyak dijelaskan oleh para pakar-pakar sosial, karena pemberdayaan 

sendiri pun tak jauh dari ilmu sosial. Namun penulis di sini menyimpulkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat ialah suatu tindakan/aksi dalam 

mendampingi/memfasilitatori masyarakat yang dianggap memiliki permasalahan 

dilingkungannya. Masyarakat secara mandiri serta mampu untuk dapat 

menyelesaikan masalahnya seperti masalah pendidikan, perekonomian dan 

kesehatan. 

Pembangunan yang berbasis pada masyarakat membutuhkan program-

program pembangunan yang memberikan prioritas pada upaya pemberdayaan 

masyarakat. Tujuan yang akan dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah 

membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Untuk mencapai kemandirian 

masyarakat diperlukan sebuah proses belajar. Melalui proses belajar maka 

masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan. 

Ketika semester tujuh peneliti melaksanakan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) di Thailand selama 2 bulan, lebih tepatnya di Rattaphum, 

Songkhla Thailand. Selain kegiatan mengajar, peneliti juga melakukan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat setiap hari Rabu dan Kamis sore di kecamatan 

Kamphaeng Phet, sekitar setengah jam perjalanan dari Rattaphum. Dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut peneliti melakukan kegiatan 

pembelajaran bahasa Inggris. Namun peneliti menemukan sebuah permasalahan 
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dalam proses pembelajaran, siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

karena tidak paham dengan tulisan alphabet. Ketika menuliskan nama mereka 

sendiri mengalami kesulitan bahkan tidak bisa, hal itu terjadi karena tulisan yang 

sering digunakan di Thailand yaitu akson. Peneliti mengamati dari permasalahan 

tersebut dan mengajarkan pembelajaran alphabet dalam proses pemberdayaan 

tersebut kepada anak-anak di Kamphaeng Phet. 

Proses pemberdayaan masyarakat diakukan di salah satu tempat yang 

bernama  Asean Community Center, tempat ini merupakan sebuah bangunan yang 

berasal dari fasilitas pemerintah setempat. Terjadi proses pembelajaran aktif 

ketika kedatangan volunteer asing. Asean Community Center didirikan untuk 

digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat salah satunya proses 

pembelajaran bahasa ASEAN dan pembelajaran alphabet karena mayoritas 

penduduk Thailand mengalami buta alphabet.  

Dalam kehidupan, alphabet sangat diperlukan terlebih untuk kemajuan 

bangsa, karena alphabet merupakan dasar untuk bisa melakukan komunikasi 

bahasa dengan baik. Ketika masyarakat tak mengenal alphabet maka terhambatlah 

proses komunikasi, terlebih bahasa sangat dibutuhkan untuk hubungan kerjasama 

antar negara lain yang nantinya akan berdampak positive pada negara itu sendiri. 

Dengan demikian, peneliti mengambil judul “PENGELOLAAN 

PEMBELAJARAN ALPHABET INGGRIS DALAM PROGRAM 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ASEAN COMMUNITY CENTER, 

KAMPHAENG PHET, RATTAPHUM, SONGKHLA, THAILAND” 



6 
 

 
 

1.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, masalah dasar yang akan dicarikan pemecahannya 

dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1. Bagaimana pengelolaan pembelajaran alphabet Inggris di Asean 

Community Center Kamphaeng Phet, Rattaphum, Songkhla, Thailand? 

1.2.2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan 

pembelajaran alphabet inggris di Asean Community Center 

Kamphaeng Phet, Rattaphum, Songkhla, Thailand? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.3.1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan pembelajaran alphabet 

inggris di Asean Community Center Kamphaeng Phet, Rattaphum, 

Songkhla, Thailand. 

1.3.2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor penghambat dan 

pendukung dalam pengelolaan pembelajaran alphabet inggris di Asean 

Community Center Kamphaeng Phet, Rattaphum, Songkhla, Thailand.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat penelitian secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan kependidikan 
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dan bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran alphabet. 

1.4.2. Manfaat penelitian secara praktis  

Diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan masukan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Asean Community 

Center dan Pendidikan Luar Sekolah dalam pengelolaan 

pembelajaran alphabet inggris dalam program pemberdayaan 

masyarakat di Asean Community Center.  

1.5.Penegasan Istilah  

Sehubungan dengan keterbatasan dan kemampuan penulis, untuk 

memperjelas judul skripsi ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai 

berikut:  

1.5.1. Pengelolaan Pembelajaran  

Pengelolaan adalah subtantif dari mengelola. Sedangkan mengelola 

berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyususnan data, 

merencanakan mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan 

pengawasan dan penilaian. Dalam pelaksanaan selalu ada tahap-tahap 

pengurusan, pencatatan dan penyimpanan dokumentasi (Arikunto, 

1990:8). 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang 

dimaksud dalam skripsi ini adalah penyelenggaraan atau pengurusan 

agar sesuatu yang dikelola dalam penelitian ini dapat berjalan dengan 

lancar, efektif, dan efisien. 
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1.5.2. Proses Pembelajaran 

Menurut Rifa’I (2009: 30) proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara pendidik dengan partisipan, atau antar partisipan. 

Dalam proses komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan 

dapat pula secara nonverbal, seperti penggunaan media komputer dalam 

pembelajaran.  

Bakrie dalam Rifa’i (2009: 113) pendidikan non formal sebagai 

sistem harus menekankan proses pembelajaran sebagai “pemberdayaan” 

warga belajar, yang dilakukan melalui interaksi perilaku pendidik non 

formal dan perilaku peserta didik/warga belajar, baik di ruang maupun 

di luar kelas. Karena proses pembelajaran merupakan pemberdayaan 

warga belajar, maka penekakannya bukan sekedar mengajarkan sesuatu 

kepada warga belajar dan kemudian menyuruhnya mengerjakan soal 

agar memiliki jawaban baku yang dianggap benar oleh tutor, akan tetapi 

proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan daya kreasi, daya 

nalar, rasa keingintahuan, dan eksperimentasi-eksperimentasi untuk 

menemukan kemungkinan-kemungkinan baru (meskipun hasilnya 

keliru), memberikan keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan 

baru, menumbuhkan demokrasi memberikan kemerdekaan, dan 

memberikkan toleransi terhadap kekeliruan-kekeliruan akibat 

kreativitas berfikir. Pada pendidikan non formal sistem pembelajaran 

dapat dilakukan dalam bentuk belajar tutorial, kelompok dan mandiri, 

di tempat yang memungkinkan terselenggaranya pembelajaran sesuai 
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situasi, kondisi, potensi, dan kebutuhan. Sedangkan materi 

pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk modul atau sarana belajar 

lain yang sesuai.  

Jadi yang dimaksud proses pembelajaran dalam penelitian ini 

adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan dalam upaya 

sistematik dan disengaja melalui interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik namun proses pembelajaran ini berbasis pembelajaran non 

formal dalam lingkup pemberdayaan masyarakat. Kegiatan 

pembelajaran berlangsung secara non formal yang dilaksanakan sesuai 

dengan kebutuhan warga belajar, yaitu warga belajar berperan serta 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.  

1.5.3. Alphabet Inggris  

Secara etimologi (bahasa) kata alphabet diambil dari bahasa 

Yunani, dari dua huruf pertama tulisan mereka yaitu alfa dan beta. 

Alphabet adalah sebuah sistem tulisan yang berdasarkan lambang 

konsonan. Alphabet terdiri dari 26 huruf. Semuanya merupakan huruf-

huruf yang sama dapat ditemui diberbagai negara hanya saja vocal yang 

berbeda.  

Negara Thailand menggunakan vocal alphabet seperti dalam 

bahasa Inggris berbeda dengan alphabet di Indonesia. Karena bahasa 

yang digunakan sehari-hari menggunakan bahasa lokal dan huruf 

tagalok, maka masyarakat Thailand banyak yang belum paham 
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mengenai alphabet. Mereka kurang menguasai dalam pembelajaran  

huruf alphabet Inggris. Bahwasannya alphabet digunakan secara 

mendunia dalam meningkatkan mutu pendidikan.  

Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan 

potensi sumber daya manusia secara optimal karena pendidikan 

merupakan sarana investasi untuk meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan, dan keahlian sebagai modal pembangunan. Melalui 

pendidikan diharapkan dapat ditingkatkan kemampuan dan partisipasi 

individu dalam laju pembangunan karena manusia adalah kunci dari 

pembangunan itu sendiri. Ketika masyarakat mengalami buta alphabet 

maka mutu pendidikan akan rendah pula. 

1.5.4. Pemberdayaan 

Pemberdayaan berarti sebuah proses yang menekankan bahwa 

orang memperoleh ketrampilan, sikap, pelatihan, pengetahuan dan 

kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan 

orang lain yang menjadi perhatiannya.  

Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

memberikan kekuatan seseorang dalam bentuk pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi kehidupan 

yang lebih baik.  
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1.5.5. Asean Community Center 

Asean Community Center merupakan tempat dimana proses 

pembelajaran dan program pemberdayaan berlangsung. Kantor Asean 

Community Center dahulu merupkan balai desa, namun ruang ini 

kosong yang dibangun oleh pemerintah setempat. Jadi tempat ini 

dijadikan tempat untuk melakukan proyek Asean Community Center 

dalam rangka memberikan semua informasi dari anggota ASEAN untuk 

orang-orang di daerah dan menjadi tempat untuk belajar bahasa 

ASEAN dan belajar alphabet serta memberikan semua informasi 

tentang komunitas Asean kepada orang-orang di daerah ketika 

kedatangan volunteer asing. 

1.6. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian 

isi, dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian Pendahuluan terdiri dari halaman judul, persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan kelulusan, halaman motto, dan halaman 

persembahan, serta kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

1.6.2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi meliputi: 

BAB I  : Pendahuluan  
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Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  : Kajian Pustaka 

Membahas dan menguraikan tentang pengelolaan 

pembelajaran, pola pembelajaran, pengertian alphabet, 

pemberdayaan dan kerangka berfikir. 

BAB III  : Metode Penelitian 

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek 

penelitian, fokus penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, 

metode pengumpulan data, keabsahan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V  : Penutup 

Merupakan bab terakhir  yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan dan saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian. 

1.6.3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. 

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku atau literatur yang berkaitan 

dengan penelitian. Lampiran berisi tentang kelengkapan skripsi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1. Pengelolaan Pembelajaran  

2.1.1. Pengertian Pengelolaan  

Pengelolaan adalah subtantif dari mengelola. Sedangkan mengelola 

berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyususnan data, merencanakan 

mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan 

penilaian. Dalam pelaksanaan selalu ada tahap-tahap pengurusan, 

pencatatan dan penyimpanan dokumentasi (Arikunto, 1990:8). 

Pengelolaan yaitu cara untuk perbuatan mengelola (Dedikbud, 2000:543).  

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan 

dimana disebabkan karena para ahli meninjau pengertian pengelolaan 

pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang meninjau 

pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan ada pula yang 

meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan kerja. Namun jika dipelajari 

dengan teliti, pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung 

pengertian dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah pendapat dari 

beberapa ahli, yakni:  

2.1.1.1. Wardoyo  

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Dapat diartikan bahwa pengelolaan pembelajaran merupakan proses untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, diperlukan 

proses panjang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan penilaian. 

Perencanaan adalah proses membuat/merencanakan segala hal yang meliputi 

kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapai, waktu 

dan personel yang diperlukan. Sedangkan pengorganisasian merupakan 

pembagian tugas kepada personel yang nantinya terlibat dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, serta memberikan pengarahan dan pemantauan. Evaluasi sebagai 

proses dilaksanakan kegiatan untuk mengetahui ketercapaian tujuan yang telah 

dicanangkan dengan melihat dari faktor pendukung dan penghambatnya.  

2.1.1.2. Weber 

Weber mengklasifikasikan definisi pengelolaan pembelajaran 

menjadi dua pengertian yaitu berdasarkan pendekatan otoriter dan 

permisif. Berikut dijelaskan dari masing-masing pendekatan tersebut.  

Pertama, berdasarkan pendekatan otoriter pengelolaan adalah 

kegiatan pengelola untuk mengontrol tingkah laku, pengelola berperan 

menciptakan dan memelihara aturan melalui penerapan didalamnya secara 

ketat. Kedua, pendekatan permisif mengartikan pengeloalan adalah upaya 

yang dilakukan dengan cara memberikan kebebasan untuk melakukan 

segala sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan guna mencapai tujuan 

yang ingin dicapai. 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang dimaksud 

dalam skripsi ini adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu 
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yang dikelola dalam penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, 

dan efisien.  

2.1.2. Strategi Pengelolaan Pembelajaran 

Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variable 

metode yang berurusan dengan bagaimana interaksi antara pembelajaran 

dengan variable-variabel metode pembelajran lainnya. Strategi ini 

berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi 

pengorganisasian dan strategi penyampaian tertentu yang digunakan 

selama proses pembelajaran dan ada empat klasifikasi variable strategi 

pengelolaan pembelajaran yang meliputi: 1) Penjadwalan penggunaan 

strategi pembelajaran. 2) Pembuatan catatan kemajuan belajar warga 

belajar. 3) Pengelolaan mtivasional. 4) Kontrol belajar.  

Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran atau komponen 

suatu strategi baik untuk strategi pengorgansasian pembelajaran maupun 

strategi penyampaian pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam 

pengelolaan pembelajaran. Penjadwalan penggunaan strategi 

pengorganisasian pembelajaran biasanya mencangkup pertanyaan “kapan 

dan berappa lama warga belajar menggunakan setiap komponen 

pengorgnisasian”, sedangkan penjadwalan penggunaan strategi 

penyampaian melibatkan keputusan, misalnya “kapan dan untuk berapa 

lama seorang warga belajar menggunakan suatu jenis media”. 
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Rencana pmbelajaran merupakan rencana kegiatan kelas yang 

dirancang oleh tutor dan berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang 

akan dilakukan bersama warga belajar sehubungan dengan topik yang 

dipelajarinya. Program tersebut tercermin tujuan pembelajaran, media, 

strategi, metode, sumber belajar dan langkah-langkah pembelajaran. 

Mengenai rencana pelaksanaan pendekatan pembelajaran konteksual harus 

melalui tahap demi tahap yaitu sebagai berikut: tahap pertama, menyusun 

rencana pembelajaran yaitu sebuah peryataan kegiatan warga belajar yang 

merupakan gabungan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, 

media pembelajaran. Tahap kedua, silabus dan penilaian dalam menyusun, 

pengembangan silabus dan system penilaian tutor diberikan kewenangan 

yang luas dengan ketentuan silabus disusun berdasarkan prinsip yang 

berorientasi pada pencapaian kompetensi, silabus juga dapat berfungsi 

untuk mengetahui kemapuan belajar warga belajar, memberikan umpan 

balik, melakukan perbaikan.  

Pendekatan pembelajaran kontekstual adalah membantu warga 

belajar mengkaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan konteks 

kehidupan atau situasi dunia nyata mereka sehari-hari sebagai individu, 

anggota keluarga, anggota masyarakat yang mendorong warga belajar 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran 

kontekstual memerlukan perubahan-perubahan kebiasaan dalam proses 

belajar mengajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga sampai 
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evaluasi. Kebiasaan-kebiasaan itu memunculkan sejumlah pertanyaan 

yaitu: pembelajaran untuk apa?, pembelajaran dimana?, pembelajaran 

untuk siapa?, apa yang diajarkan?, dengan cara apa mengajar?. Sejumlah 

pertanyaan lain maih dapat didaftar, namun yang perlu digaris bawahi 

adalah pelaksanaan pembelajaran kontekstual memerlukan pertanyaan 

yang perlu disiapkan dengan matang.  

Sistem evaluasi atau system penilaian yang diterapkan di Asean 

Community Center menggunakan system evaluasi sumatif dan formatif.   

2.2. Pengertian Pembelajaran  

Menurut Darsono, dkk (2000: 24-25) pembelajaran berasal dari kata 

belajar. Sesuai dengan pengertiannya belajar merupakan suatu kegiatan yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Maka pengertian pembelajaran 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga 

tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik.  

Menurut Rifa’I (2009: 30) proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara pendidik dengan partisipan, atau antar partisipan. Dalam proses 

komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara 

nonverbal, seperti penggunaan media komputer dalam pembelajaran. Pelaksanaan 

proses pembelajaran menjadi suatu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan 

kualitas lulusan atau out put pendidikan. Proses pembelajaran harus dilaksanakan 

secara tepat, ideal, dan proporsional. Dengan demikian guru harus memiliki 
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kemampuan melaksanakan atau mengimplementasikan teori yang berkaitan 

dengan teori pembelajaran kedalam realitas pembelajaran yang sebenarnya. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2003: 57). 

Menurut teori behavioristik pembelajaran adalah usaha sadar guru 

membentuk tingkah laku (respon) yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan (stimulus), melalui latihan dan penguatan (reinforcement). Menurut 

teori kognitif, pembelajaran adalah suatu usaha membantu siswa (anak didik) 

mencapai perubahan struktur kognitif melalui pemahaman. Menurut teori 

humanistik, pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk menciptakan suasana 

yang menyenangkan untuk belajar (enjoying learning), yang membuat siswa 

terpanggil untuk belajar. Kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dirasakan 

dan dilandasi sebagai suatu kebutuhan sendiri, bukan suatu paksaan dari pihak 

luar. 

Berdasarkan Pengertian di atas maka yang dimaksud pengelolaan 

pembelajaran dalam penelitian ini adalah suatu proses aktivitas proses 

pembelajaran alphabet Inggris yang melibatkan perubahan pada aspek kognitif, 

psikomotorik, afektif sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lingkungannya dan 

kebutuhan belajarnya terpenuhi dan membawa perubahan yang optimal.  



19 
 

 
 

Dapat juga dikemukakan bahwa pembelajaran merupakan upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bila dilihat 

sebagai hasil maka pembelajaran itu merupakan hasil dari pengalaman yang 

dialami oleh individu. Sedangkan bila dilihat dari fungsinya maka penekanan dari 

kegiatan pembelajaran itu adalah pada hal-hal atau aspek-aspek penting tertentu 

seperti motivasi yang diyakini dapat membantu menghasilkan belajar. Karena itu 

pembelajaran diartikan sebagai “suatu perubahan yang dapat memberikan hasil 

jika (orang-orang) berinteraksi dengan informasi (materi, kegiatan, pengalaman)”.  

2.2.1. Pola Pembelajaran  

Pola adalah model atau struktur yang tetap (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2004: 627). Pembelajaran adalah sistem yang sistematik dan disengaja 

untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar mengajar 

(Sudjana, 2000: 96). Jadi yang dimaksud pola pembelajaran dalam penelitian ini 

adalah suatu model atau struktur yang tetap atau langkah-langkah pembelajaran 

dalam upaya yang sistematik dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi 

agar bisa terjadi proses kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran alphabet 

Inggris. 

Kegiatan pembelajaran terjadi melalui interaksi antara peserta didikdengan 

instruktur. Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah tidak 

sebagaimana dilakukan pada pendidikan sekolah. Kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga belajar, yaitu peserta didikberperan 

serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 
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Sedangkan pembelajaran disekolah dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah 

ditetapkan, siswa hanya melaksanakan tidak merencanakan.  

Pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah merupakan segala aktivitas 

yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta didikuntuk mencapai tujuan belajar. 

Tujuan belajar berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang meliputi aspek-

aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, nilai-nilai dan aspirasi. Aspek-aspek 

tersebut dimiliki peserta didik melalui pengalaman belajar. Peserta didikdalam 

pendidikan non formal  adalah orang dewasa sehingga dalam proses 

pembelajarannya menggunakan pendekatan andragogi (pembelajaran orang 

dewasa). Mengelola pembelajaran andragogi harus memperhatikan tujuh 

komponen penting yaitu: 1) menciptakan klim belajar dan struktur organisasi. 2) 

Identifikasi dan diagnosa kebutuhan belajar. 3)  Merumuskan tujuan 

pembelajaran. 4)  Merancang pengalaman belajar. 5) Mengelola kegiatan belajar. 

6) evaluasi dan diagnosa kembali kebutuhan belajar. 7) revisi pembelajaran 

(Rifa’i, 2003: 36). 

Kegiatan membelajarkan dilakukan oleh fasilitator. Kegiatan ini adalah 

setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh fasilitator, sehingga peserta 

didik melakukan kegiatan belajarnya. Pendidik mempunyai berbagai macam 

metode dalam melaksanakan pembelajaran. Penerapannya menyesuaikan dengan 

situasi kegiatan belajar yang akan atau sedang dilakukan. Arah yang ditempuh 

fasilitator yaitu agar peserta didik aktif melakukan kegiatan belajar dan bukan 

sebaliknya, yaitu fasilitator yang mengutamakan kegiatannya untuk mengajar. 
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Sehingga interaksi antara fasilitator dan peserta didik memiliki latar belakang 

pengalaman, tingkat pendidikan, dan status yang berbeda.   

2.2.1.1. Perencanaan 

Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan 

tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang (Sudjana, 

2000: 61). Disebut sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup proses 

pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta 

tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. Waterson dalam Sudjana (2000: 61) 

mengemukakan bahwa pada hakekatnya perencanaan merupakan usaha sadar, 

terorganisasi dan terus menerus dilakukan untuk memilih alternatif yang terbaik 

dari sejumlah alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif tindakan guna 

mencapai tujuan. Perencaanaan bukan kegiatan yang tersendiri melainkan 

merupakan suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang kompleks. 

Schaffer dalam Sudjana (2000: 61) menjelaskan bahwa apabila perencanaan 

dibicarakan, maka kegiatan ini tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan 

proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan tersebut dimulai 

dengan perumusan tujuan, kebijaksanaan dan sasaran secara luas, yang kemudian 

berkembang pada tahapan penerapan tujuan dari kebijaksanaan itu dalam rencana 

yang lebih rinci berbentuk program-program untuk dilaksanakan.  

Amirullah dan Hanafi (2002: 50), perencanaan mengandung beberapa arti 

antara lain: 1) Proses, merupakan konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan-
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kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang telah 

ditentukan. 2)  Penetapan tujuan dan sasaran, adalah kegiatan merencanakan 

kearah mana organisasi itu akan dituju. Organisasi dapat menetapkan tujuannya 

secara khusus maupun secara umum, atau menetapkan tujuan jangka panjang dan 

jangka pendek. 3) Pemilihan tindakan yang berarti organisasi harus 

mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif dari pada harus 

menggunakan semua tindakan yang kadang tidak efektif. 4) Mengkaji cara 

terbaik, walaupun pilihan tindakan telah dianggap baik, namun bisa saja tidak 

efektif jika dilakukan dengan cara yang kurang baik, sebaliknya sesuatu yang baik 

apabila dilakukan dengan cara yang baik pula maka akan menghasilkan sesuatu 

yang efektif . 5) Tujuan, hal ini menyangkut akhir atau sasaran khusus yang 

diinginkan oleh organisasi, keinginan itu dapat dinyatakan dalam suatu standar-

standar yang berlaku baik secara kulaitatif maupun kuantitatif.  

Sesuai dengan pengertian diatas perencanaan mempeunyai ciri-ciri sebagai 

berikut:  

1. Perencanaan merupakan model pengambilan keputusan secara rasional 

dalam memilih dan menetapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. 

2. Perencanaan berorientasi pada perubahan-perubahan dari keadaan masa 

sekarang kepada suatu keadaan yang diinginkan dimasa datang 

sebagaimana dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai. 

3. Perencanaan melibatkan orang-orang kedalam suatu proses untuk 

menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan.  

4. Perencanaan memberi arah mengenai bagaimana dan kapan tindakan akan 

diambil serta siapa pihak yang terlibat dalam kegiatan atau tindakan itu. 

5. Perencanaan melibatkan perkiraan tentang semua kegiatan yang akan 

dilalui atau akan dilaksanakan. Perkiraan itu akan meliputi kebutuhan, 

kemungkinan-kemungkinan keberhasilan, sumber-sumber yang digunakan, 

faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta kemungkinan resiko dari 

suatu tindakan yang akan dilakukan. 
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6. Perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan tindakan 

yang dilakukan. Prioritas ditetapkan berdasarkan urgensi atau 

kepentingannya, relevansi dengan kebutuhan, tujuan yang akan dicapai, 

sumber-sumber yang tersedia dan hambatan yang mungkin dihadapi.  

7. Perencanaan sebagi titik awal dan arahan terhadap keegiatan 

pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan 

(Sudjana, 2000 :63-64). 

Ketujuh ciri-ciri perencanaan tersebut dalam pelaksanaannya saling 

berhubungan dan saling menompang antara satu dengan yang lainnya.  

Perencanaan dalam penelitian ini adalah proses yang sistematis dalam 

pengambilan keputusan yang dilakukan secara terus menerus untuk memilih 

alternatif yang baik dari sejumlah alternatif guna mencapai tujuan.  

2.2.1.2. Pelaksanaan  

Setelah menyelesaikan rancangan pembelajaran/pemberdayaan 

masyarakat termasuk didalamnya adalah penetapan materi pembelajaran, yang 

kemudian dituangkan dalam kerangka acuan kegiatan, maka langkah selanjutnya 

adalah melaksanakan apa yang telah direncanakan dan dirancang. Pada umumnya 

dalam tahap pelaksanaan, dibentuk panitia penyelenggara, baik panitia pengarah 

maupun panitia pelaksana. Tugas panitia penyelenggara adalah mengorganisir 

penyelenggara program pemberdayaan masyarakat agar keberlangsungan kegiatan 

tersebut berjalan secara efisien dan efektif. Keefektifan dan keefisienan 

penyelenggara kegiatan akan dapat diwujudkan manakala masing-masing anggota 

panitia penyelenggara mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang 

jelas yang dijabarkan dalam job description. 

Secara garis besar, dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat ada dua hal pokok yang dilakukan oleh panitia penyelenggara, yaitu 
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tahap persiapan operasional dan tahap pelaksanaan kegiatan. Persiapan 

operasional ini antara alain meliputi: a) Pemberitahuan kepada kelompok 

sasaran/peserta didiktentang penyelenggara kegiatan, pemberitahuan ini umumnya 

melalui surat resmi paling tidak satu minggu sebelum kegiatan tersebut 

berlangsung. b) Menetapkan tempat penyelenggara kegiatan dan berbagai fasilitas 

penunjang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti lampu, 

ruang pembelajaran, Overhead Proyektor, papan tulis, dan c) Mempersiapkan 

kelengkapan materi/bahan ajar yang menunjang proses pemberdayaan 

masyarakat, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan 

kelengkapan bahan pelatihan, terutama yang berkaitan dengan materi belajar, 

pelatihan terutama yang berkaitan dengan materi belajar, antara lain: transparansi, 

hand-out, alat tulis menulis seperti kertas, koran spidol, dan kelengkapan lain. 

Sedangkan tahap pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan perumusan tujuan 

pemberdayaan masyarakat, media penyampaian, dan pengalokasian waktu 

penyelenggaraan kegiatan secara menyeluruh. Dalam menentukan perkiraan 

kebutuhan waktu didasarkan pada skala prioritas. Artinya bahwa materi 

pembelajaran utama yang menjadi prioritas akan mendapatkan alokasi waktu yang 

cukup panjang, sedangkan materi pembelajaran yang memperoleh alokasi waktu 

yang relatif pendek (Sutarto, 2008: 180). 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu rangkaian pembelajaran 

yang dilakukan secara berkesinambungan. Sebagai suatu rangkaian tentu saja 

kegiatan belajar mengandung sejumlah komponen pembelajaran. Departemen  

Pendidikan di Kamphaeng Phet Thailand Selatan memiliki salah satu program di 
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bagian pendidikan non formal  dalam bentuk proses pembelajaran termasuk dalam 

program pemberdayaan masyarakat di Asean Community Center dilaksanakan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan acuan komponen pembelajaran.  

Komponen-komponen pembelajaran tersebut adalah: 

a. Tujuan Pembelajaran 

Gerlach dan Ely dalam Rifa’i (2009: 74) tujuan pembelajaran merupakan 

deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk 

yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Di dalam tujuan pembelajaran 

terdapat rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki 

siswa atau peserta didik setelah menyelesaikan kegiatan belajar dalam proses 

pengajaran. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru 

haruslah bermanfaat bagi siswa dan sesuai dengan karakteristik siswa supaya 

tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal. 

Rifa’i (2009: 75) menguraikan istilah tujuan pembelajaran dapat 

ditafsirkan menjadi tiga macam, yaitu : tujuan pendidikan (educational 

purpose/goals), tujuan khusus program (program objectives), dan tujuan 

khusus belajar (learning objectives). Tujuan pendidikan mengacu pada tujuan 

kelembagaan dan sosial yang ingin diperoleh melalui kegiatan pendidikan 

orang dewasa. Tujuan khusus program pembelajaran mengacu pada hasil 

pendidikan secara menyeluruh yang akan dijadikan sebagai dasar kegiatan 

berikutnya. Tujuan belajar mengacu pada hasil perilaku spesifik untuk 

membantu partisipan melakukan kegiatan belajar tertentu.  
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Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan Djamarah dan Zain (2002: 48). 

b. Bahan/Materi Pembelajaran 

Bahan pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam 

proses pembelajaran, oleh karena itu bahan merupakan salah satu sumber 

belajar bagi warga belajar. Sedangkan sumber belajar itu sendiri yaitu suatu 

yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran Sadirman dalam Djamarah 

dan Zain (2002: 50).  

Bahan pembelajaran merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan 

pembelajaran, karena itu bahan pembelajaran agar diupayakan untuk dikuasai 

oleh peserta didik serta minat peserta didik untuk belajar akan muncul bila 

bahan belajar yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan warga belajar.  

Materi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan dan tingkat kemampuan 

peserta, disususun sepadat, seluas dan sesederhana mungkin dan mencakup 

keseluruhan materi yang akan diberikan (Sumantri, 2001: 8). 

c. Kegiatan Belajar Mengajar 

Menurut Djamarah dan Zain (2002: 53), kegiatan belajar mengajar adalah 

inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu akan diprogram dan 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.  

d. Metode Pembelajaran  

Menurut Djamarah dan Zain (2002: 53), metode adalah suatu cara yang 

digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 
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Menurut Hamalik (2003: 80), faktor-faktor yang mempengaruhi metode 

pembelajaran adalah sebagai berikut :  

1. Tujuan belajar yang hendak dicapai apakah bersifat kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

2. Isi atau peran belajar untuk mencapai tujuan belajar yang telah 

direncanakan. 

3. Keadaan peserta didikseperti umur, pendidikan, pengalaman, agama, 

budaya dan kondisi fisiknya. 

4. Alokasi waktu yang tersedia seperti alokasi jam pelajaran, pagi, siang, dan 

malam. 

5. Fasilitas belajar yang tersedia seperti ruangan, alat, perlengkapan belajar, 

dan sebagainya.  

6. Kemampuan fasilitator, pelatih atau pelajaran tentang metode 

pembelajaran.  

Dipilih metode yang paling cocok untuk menyampaikan materi kepada 

peserta didik. Oleh tim fasilitator yang bersangkutan, penggunaan metode yang 

cocok akan memepermudah peserta didik dalam penyampaian materi. Materi 

yang diberikan, dengan demikian perubahan yang diharapkan dapat dicapai 

sesuai dengan tujuan pembelajaran dan harapan peserta didik (Sumitro, 1982: 

107). 

e. Alat atau media Belajar 

Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen masukan 

yang dapat membantu pelaksanaan proses pembelajaran. Alat pendidikan 

terdiri dari alat material (papan tulis, gambar atau alat audio visual dll) dan non 

material (perintah, larangan hukuman atau hadiah). 

Media yang digunakan dalam pembelajaran harus yang sesuai dengan 

tujuan pembelajran, dalam pembelajaran media yang cukup memai dapat 
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mendukung kelancaran suatu kegiatan sehingga dibutuhkan media yang 

lengkap (Djamarah dan Zain, 2002: 54). 

f. Sumber Belajar 

Menurut Ardawinata dalam Djamarah dan Zain (2002: 55), sumber-

sumber bahan dan belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar 

seseorang. Sumber belajar itu merupakan bahan atau materi untuk menambah 

ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi sipelajar. 

Menurut Sudirman, dkk dalam Djamarah dan Zain (2002: 56), 

mengemukakan macam-macam sumber belajar sebagai berikut : 

1. Manusia (people), yang berupa tentor atau fasilitator belajar. 

2. Bahan (materials), berupa materi yang terdapat dalam modul. 

3. Lingkungan (setting), berupa dukungan keluarga/ masyarakat.  

4. Alat dan perlengkapan (tool and equipment), berupa sarana dan prasarana 

yang mendukung aktivitas belajar.  

5. Aktivitas (activities), melalui pengajaran berprogram, simulasi, karya 

wisata, dan sistem pengajaran modul. Aktivitas sebagai sumber belajar 

biasanya meliputi tujuan khusus yang harus dicapai siswa, bahan pelajaran 

yang harus dipelajari dan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran perlu memperhatikan kompnen 

belajar yaitu tujuan belajar harus jelas dan berorientasi pada penyelenggaraan 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran mengacu pada interaksi antara siswa 

dengan tentor, metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan 

materi pembelajaran, media atau sarana belajar digunakan seoptimal mungkin 

untuk menunjang kegiatan belajar.  
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2.2.1.3. Evaluasi  

Menurut Paulson dalam Sudjana (2000: 265), penilaian adalah proses 

pengujian berbagai obyek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-

ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang 

sesuai.  

Istilah evaluasi digunakan untuk menggambarkan berbagai proses dan 

tujuan. Knowles dalam Rifa’i (2003: 127) menyatakan dua tujuan penting dalam 

evaluasi yaitu : 1) Pertanggung jawaban, yang bertujuan memperoleh data tentang 

kualitas pembelajaran yang ditunjukkan melalui perubahan kinerja partisipan, 

disebut evaluasi sumatif. 2) Pembuatan keputusan, yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi atau data yang digunakan oleh penndidik untuk 

memperoleh kualitas rangsangan dan pelaksanaan pembelajaran, disebut evaluasi 

formatif.  

Menurut Knowles dalam Rifa’i (2003: 128), menyatakan bahwa ada 

empat macam evaluasi yang dipergunakan didalam pendidikan orang dewasa. 

Keempat evaluasi yang dimaksud yaitu: 

(1) Evauasi reaksi (reaction evaluation), idealnya terjadi secara periodik selama 

pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memperoleh data tentang 

perasaan yang diperoleh partisipan selama mengikuti pembelajaran.  

(2) Evaluasi belajar (learning evaluation), bertujuan untuk memperoleh data, 

idealnya melalui pretes dan postes, tentang pengetahuan, ketrampilan, sikap, 

dan nilai yang diperoleh partsipan. 

(3) Evaluasi kenerja (behavior evaluation), idealnya melalui pretes dan postes 

tentang perubahan kinerja aktual yang telah dihasilkan oleh partisipan, 

bertujuan untuk memperoleh data. 
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(4) Evaluasi hasil (result evaluation), bertujuan untuk memperoleh data tentang 

hasil pembelajaran yang berkaitan dengan biaya, kualitas, produktifitas, 

tingkat belajar partisipan, dan lain sebagainya. 

Evaluasi dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan, analisis data 

yang hasilnya digunakan untuk membuat keputusan. 

Setiap pendidik melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat 

pemahaman peserta didik tentang materi yang telah disampaikan, baik secara lisan 

maupun tertulis. Proses evaluasi terdiri dari beberapa tahap: 1) Merumuskan 

pertanyaan. 2) Mengumpulkan data. 3) Menganalisis dan menafsirkan data. 4) 

Pembuatan keputusan (Rifa’i, 2003: 128). Keputusan yang diambil berkaitan 

dengan kelayakan komponen-komponen dalam mendukung proses pembelajaran, 

dan kinerja partisipan selama dan setelah mengikuti pembelajaran. Beberapa 

macam keputusan tentang manfaat dari suatu program dibuat secara terus 

menerus. Dalam hal ini pendidik harus selalu mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran itu berlangsung. Itulah evaluasi harus bersifat kontinyu dan 

dilakukan secara sistematis. 

1. Pihak-pihak yang terlibat 

a. Partisipan  

Penilaian partisipan dapat diperoleh melalui tes, interview atau kuisioner 

secara individual, ataupun secara kelompok. 

b. Pendidik 

Pendidikan adalah orang-orang yang bertanggung jawab pada 

pertumbuhan partisipan dapat diminta menilai hasil pembelajaran. 

Penilaian pendidik melalui tes, interview, kuisioner ataupun pertemuan 

kelompok pendidik. 
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c. Pengelola Program  

Orang-orang yang bertanggung jawab pada administrasi program dapat 

melakukan pengamatan terhadap proses dan hasil pembelajaran secara 

menyeluruh (Rifa’i, 2003: 129). 

2. Pertanyaan Evaluasi 

Pertanyaan evaluasi dapat klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Pertanyaan yang mengarah pada system pembelajaran, mencangkup 

variabel: iklim dan struktur organisasi, rumusan tujuan program, rancangan 

pengalaman belajar, dan pengelolaan kegiatan belajar dan pembelajaran. 

b. Pertanyaan yang mengarah pada tujuan pembelajaran mencangkup 

perubahan kinerja yang harus diperoleh partisipan setelah mengikuti 

kegiatan memebelajarkan (Rifa’i, 2003: 129). 

Setiap penilaian yang dilakukan harus mencangkup seluruh kompetisi dasar 

dengan menggunakan indikator yang diterapkan oleh pendidik.  

Sistem penilaian yang dilakukan  adalah sistem penilaian berkelanjutan. 

Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis 

untuk menentukan kompetesi dasar yang telah dimiliki oleh warga belajar, serta 

untuk mengetahui kesulitan warga belajar. Untuk itu digunakan berbagai teknik 

penilaian dan ujian, yaitu pertanyaan lisan dikelas, ulangan harian, ujian 

praktek/lapangan, tugas rumah, dan sebagainya disesuaikan dengan karakteristik 

mata pelajarannya. 
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 Hasil penilaian kemudian dianalisis untuk menentukan tindakan perbaikan 

bagi peserta didik yang belum tuntas menguasai kompetensi dasar, ia akan diberi 

pengayaan atau diberi tugas untuk memepelajari kompetensi dasar berikutnya. 

2.3. Pengertian Alphabet  

Secara etimologi (bahasa) kata alphabet diambil dari bahasa Yunani, dari dua 

huruf pertama tulisan mereka yaitu alfa dan beta.  Alphabet adalah sebuah sistem 

tulisan yang berdasarkan lambang konsonan. Alphabet terdiri dari 26 huruf. 

Semuanya merupakan huruf-huruf yang sama dapat ditemui diberbagai negara 

hanya saja vocal yang berbeda. Bahasa tulisan merupakan salah satu indikator 

yang membedakan antara masa awal sejarah dan prasejarah. Perkembangan 

bahasa tulis bermula sejak sebelum Masehi, di mana manusia menggunakan 

bahasa gambar untuk berkomunikasi. Bangsa Afrika dn Eropa mengawali pada 

tahun 3500-400 sebelum Masehi dengan membuat tulisan di dinding gua. 

 Huruf atau biasa juga dikenal dengan istilah “Font” atau “Typeface” adalah 

salah satu elemen terpenting dalam Desain Grafis karena huruf merupakan sebuah 

bentuk yang universal untuk menghantarkan bentuk visual menjadi sebuah bentuk 

bahasa.  

Huruf (Tipo/Typeface/Type/Font) adalah bentuk visual yang dibunyikan 

sebagai kebutuhan komunikasi verbal adalah ilmu yang mempelajaritentang Huruf 

dan penggunaan Huruf dalam aplikasi desain komunikasi visual.  

Huruf adalah sebuah grafem dari suatu sistem tulisan, misalnya alfabet 

Yunani dan aksara yang dituunkannya. Dalam suatu huruf terkandung suatu 
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fonem, dan fonem tersebut membentuk suatu bunyi dari bahasa yang 

dituturkannya. Setiap aksara memiliki huruf dengan nilai bunyi yang berbeda-

beda. Dalam aksara jenis alfabet, abjad, dan abugia, biasanya suatu huruf 

melambangkan suatu fonem atau bunyi. Berbeda dengan logogram atau ideogram, 

yanghurufnya mewakili ungkapan atau makna suatu lambang, misalnya aksara 

Tionghoa. Dalam aksara jenis silabis atau aksara suku kata, suatu huruf 

melambangkan suatu suku kata, contohnya adalah Hiragana dan Katakan yang 

digunakan di Jepang.  

Beberapa aksara, misalnya alfabet Yunani dan keturunarnnya, memiliki 

varian dari satu huruf yang sama, disebut dengan istilah huruf besar dan huruf 

kecil. Huruf besar biasanya dipakai di awal kata,  sedangkan huruf kecil ditulis 

setelahnya. Perkembangan yang terpenting dari sistem alfabet ini adalah 

penerapan pada pola membaca dari arah kiri ke kanan (Alfabet phoenician dari 

kanan ke kiri. Istilah alfabet (berasal dari singkatan dua huruf pertama) dalam 

sistem alfabet yunani yaitu Alpha dan Beta. Sistem alfabet kemudian terus 

berkembang hingga akhirnya bangsa romawi menyempurnakan kedalam 

bentuk/rupa huruf yang sebagaimana kita kenal dan gunakan sekarang adalah 

abjad berbentuk huruf kapital seperti : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z. (id.wikipedia.org/wiki/rupa-huruf). 
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2.4. Pemberdayaan  

2.4.1. Pengertian Pemberdayaan  

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar ‘’daya’’ yang 

berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka 

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses 

untuk memperoleh daya atau kekuatan dan atau proses pemberian dari pihak yang 

memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Suryana, 2006: 10-

11). 

Simon dalam Hikmah (2001: 23) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah 

suatu aktifitas refleksif, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan 

hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri 

(self determination). Seperti halnya pendapat Thomas Davis dalam Hikmah  

(2001: 29) yang mengemukakan bahwa:  

Community empowerment is a concept That has both domestic and 

international resonance. In industrialised democraciesit is integral to 

debates over the participation of citizens in the political and policy 

process. Participatory development and community empowerment most 

clearly emerge in the Aftermath of radical development theory. They 

argue that individuals in their local communities have a critical role to 

play in emancipating themselves. They Argue That individuals in on 

their local Communities have a critical  role to play in emancipating 

Themselves.  

 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat 

adalah sebuah konsep dalam demokrasi industri yang merupakan bagian integral 

dari partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dan politik. Hal ini berkaitan 

dengan proses pengembangan masyarakat dan pembangunan partisipatif dimana 
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pemberdayaan masyarakat muncul sebagai teori perkembangan yaitu bahwa 

individu-individu dalam komunitas lokal memiliki peran penting untuk bermain 

dalam membebaskan diri mereka sendiri. Maksudnya adalah pemberdayaan 

masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam strategi pembangunan 

soaial. Masyarakat hendaknya berperan aktif, memiliki kesadaran, pengertian dan 

kepekaan tehadap kegiatan pembangunan sosial. Pembangunan sosial merupakan 

hasil dari perencanaan yang sistematis yang menempatkan masyarakat sebagai 

pelaksana atau subyek pembangunan. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat 

sangat penting untuk kelancaran pembangunan sosial.  

Pemberdayaan Suzanne Kindevater dalam Sudjana (2005: 78-79), di mana 

proses belajar atau pemberian kekuatan terdiri dari delapan pokok tahapan yaitu: 

1) Belajar dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. 2) Pemberian tanggung 

jawab yang lebih besar kepada peserta didikselama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 3) Kepemimpinan kelompok diperankan oleh warga belajar. 4) 

proses kegiatan belajar mengajar berlangsung secara demokratis. 5) Adanya 

kesatuan pandangan dan langkah dalam mencapai tujuan. 6) Menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat menimbulkan rasa percaya diri pada peserta 

didik. 7) Bertujuan akhir untuk meningkatkan status sosial, ekonomi, atau polotik 

waga belajar dalam masyarakat.  

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarmi 

dalam Suryana (2006: 12) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah 

meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya 

(empowering), terciptanya kemandirian. Hal ini berarti pemberdayaan tidak saja 
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terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada 

masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga 

mencapai kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan 

suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang 

(enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang 

sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan 

tetapi kadang-kadang mereka tidak menyandang, atau daya tersebut masih 

belumdiketahui secara eksplisit . Oleh karena itu daya harus digali, dan kemudian 

dikembangkan.  

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara 

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu pemberdayaan 

hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan 

(charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian 

(Suryana, 2006: 12-13). 

Menurut Rubins dalam Sumaryadi (2005: 94-95) secara konseptual ada lima 

prinsip dasar konsep pemberdayaan masyarakat. Pertama, untuk mempertahankan 

eksistensinya pemberdayaan masyarakat memerlukan break-event dalam setiap 

kegiatan yang dikelola. Namun berbeda dari organisasi bisnis, kendati 

pemungutan fee telah menjadi pertimbangan dalam pemberdayaan, masyarakat, 

akan tetapi keuntungan yang diperoleh dapat di distribusikan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya. Kedua, 

konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik 
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dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Ketiga, dalam 

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan 

pembangunan fisik (termasuk didalamnya kegiatan pengembangan usaha), 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keempat, dalam 

mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber 

daya (resources), khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, 

swasta, maupun sumber-sumber lainnya, seperti donasi, dan sponsor 

pembangunan sosial. Kelima, kegiatan pemberdayaan harus lebih dapat 

memfungsikan diri sebagai “katalis” yang menghubungkan antara kepentingan 

pemerintah yang bersifat makro, dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro. 

Menurut Sumaryadi (2005: 111) pemberdayaan masyarakat merupakan 

upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah-langkah upaya 

memperkuat masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, 

kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. 

Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak 

mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.  

Pemberdayaan sangat menekankan partisipasi masyarakat, baik pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap pengembangannya. Pemberdayaan 

masyarakat menurut Setiana (2005: 6) adalah upaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang tidak berdaya melepaskan 

diri dari kemiskinan dan keterbelakangan untuk diberdayakan mencapai 

kemandirian masyarakat.  
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2.4.2. Tujuan Pemberdayaan  

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat 

dan lapisan pribadi manusia.  Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat 

menjadi tergantung pada pemberian. Apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh 

usaha sendiri, dengan demikian manusia menjadi semakin mandiri dan bertumbuh 

dalam harga diri. Menurut Sumaryadi (2005: 115), adapun tujuan pemberdayaan 

masyarakat pada dasarnya sebagai berikut: 

a. Membantu  pengembangan manusiawi yang otentik dan integral  dari 

masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil, seperti petani,  

kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang 

terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok  wanita 

yang didiskriminir atau dikesampingkan.  

b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio 

ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam 

pengembangan masyarakat. 

Menurut Sutarto (2007: 153) pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk 

meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang 

lebih baik lagi bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. 

Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu 

mendidik diri mereka sendiri” atau “membantu masyarakat agar mampu 

membantu diri mereka sendiri”. 
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Kesimpulan yang dapat diambil bahwa tujuan dari pemberdayaan 

masyarakat adalah membantu membentuk dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki individu atau kelompok atau masyarakat dari segi kondisi sosial, ekonomi 

yang rentan, miskin kesuatu kondisi kearah integral menuju kemandirian baik 

kemandirian berpikir, bertindak serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup 

mereka. 

Menurut Sumaryadi (2005: 115-116) sasaran-sasaran program 

pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian adalah sebagai berikut:  

a. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar 

rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian 

bersama. 

b. Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah tidak 

berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pendapatan, dan 

usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi kearah swadaya. 

c. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam 

ketrampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan 

pendapatan mereka. 

Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

sosial di masyarakat, menghilangkan adanya kesenjangan sosial sehingga 

tercipta adanya suatu perkembangan yang maju dan mandiri dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini adalah 

memberikan berbagai pembinaan tentang pembelajaran mengenai pembelajaran 
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alphabet Inggris dalam program pemberdayaan masyarakat serta memperoleh 

pengetahuan mengenai pemahaman tentang cara menulis dan membaca alphabet 

yang benar yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi kehidupannya kearah 

yang lebih baik.  

2.4.3. Strategi Pemberdayaan 

 Menurut Raharjo (2005: 31-34), setiap perencanaan pembangunan yang 

diarahkan pada pemberdayaan masyarakat paling tidak harus memuat unsur-unsur 

pokok yaitu: 1) Srategi dasar pemberdayaan masyarakat yang merupakan acuan 

dari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. 2) Kerangka makro pemberdayaan 

masyarakat yang memuat berbagai sasaran yang harus dicapai. 3) Sumber 

anggaran pembangunan sebagai perkiraan sumber-sumber pembiyaan 

pembangunan. 4) Kerangka dan perangkat kebijakan pemberdayaan masyarakat.  

5) Program-program pemberdayaan masyarakat yang secara konsisten diarahkan 

pada pengembangan kapasitas masyarakat. 6) Indikator keberhasilan program 

yang memuat perangkat pencatatan sebagai dasar pemantauan evaluasi program 

dan penyempurnaan program. Proses pemberdayaan pada dasarnya memiliki 

empat karakteristik, yaitu: 1) Organisasi sosial masyarakat. 2) Manajemen dan 

kolaborasi pekerja. 3) Pendekatan partisipasi dalam pendidikan orang dewasa, 

risert dan pembangunan pedesaan. 4) Pendidikan terutama ditujukan untuk 

melawan kejanggalan dan ketidakadilan yang dialami oleh individu atau 

kelompok tertentu. 



41 
 

 
 

Hikmah (2001: 19) mengatakan bahwa ada tiga strategi utama 

pemberdayaan masyarakat, yaitu tradisional, direct action, dan strategi 

transformatif. a) Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih 

kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. b) Strategi direct 

action membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak 

yang terlibat. Dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. c) Strategi 

transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang 

dibutuhkan sebelum pengidentifikasi kepentingan diri sendiri.  

Strategi dasar dalam pemberdayaan (pendekatan pelayanan 

masyarakat/community service approach) pada umumnya dilandasi pada upaya 

mengoptimalkan fungsi manajemen Pendidikan Luar Sekolah. 

Adapun Fungsi Manajemen Luar Sekolah dapat di uraikan sebagai berikut:  

a. Perencanaan  

Skidmore (1990: 42-43) menyatakan bahwa suatu perencanaan 

diperlukan oleh lembaga atas dasar beberapa alasan, yaitu:  

(1) Efisiensi (efficiency). Tujuan dasar dari suatu efisiensi adalah usaha 

untuk mencapai tujuan dengan biaya dan upaya yang minimum tetapi 

mendapatkan hasil yang sama baiknya. Skidmore menyakini bahwa hal 

ini baru bisa terjadi bila dilakukan perencanaan secara seksama dan 

juga merupakan suatu proses antisipasi (anticipatory process) terhadap 

berbagai masalah yang akan muncul.  

(2) Keefektifan (effectiveness). Lewiss (1985: 10) melihat bahwa 

keefektifan diukur berdasarkan variabel-variabel kriteria (eriterion 
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variables) yang diciptakan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan. 

Berdasarkan kriteria-kriteria ini petugas dapat menilai apakah program 

yang telah mereka jalankan dapat dikategorikan sebagai berhasil 

ataukah tidak. Akan tetapi, hasil yang diinginkan mungkin tidak dapat 

dicapai bila tidak dilakukan perencanaan terlebih dahulu.  

(3) Akuntabilitas (accountability). Skidmore (1990: 82-84), ada dua 

akuntabilitas yang perlu diperhatikan yaitu akuntabilitas lembaga dan 

akuntabilitas individu. Dimanapun akuntabilitas itu mengarah, suatu 

perencanaan yang seksama dapat mengarahkan para tenaga profesional 

untuk mengoperasionalisasikan pekerjaan mereka.  

(4) Morale (morale). Skidmore (1990: 43) percaya bahwa perencanaan 

yang dilakukan merupakan hal yang sangat penting untuk 

meningkatkan moral lembaga. Para staf organisasi membutuhkan 

penyaluran kreatifitas, perasaan dapat mencapai suatu (being of 

achievement), dan kepuasan dalam upaya meningkatkan kinerja 

mereka.  

b. Pelaksanaan  

Kegiatan pelaksanaan program merupakan suatu proses yang 

dimulai dari implementasi awal atau pre-implementasi, implementasi dan 

implementasi akhir. Implementasi awal mencakup kegiatan-kegiatan 

persiapan sebelum program kegiatan dilakukan. Implementasi kegiatan 

merupakan semua aspek kegiatan teknis yang dilakukan pada sesi kegiatan 

termasuk koordinasi administratif, dokumentasi, dan dukungan finansial 
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sedangkan implementasi akhir (post-implementation) mencakup kegiatan-

kegiatan administratif dan finansial yang diperlukan sesudah program 

dilaksanakan, termasuk kegiatan pelaporan, proses, dan hasil program 

kegiatan.  

c. Evaluasi  

Evaluasi menunjukkan suatu usaha untuk memperoleh informasi 

atau keterangan dari hasil suatu program dan menentukan nilai (value) 

dipandang dari sudut informasi tersebut. Evaluasi terhadap setiap kegiatan 

adalah penting, karena dalam evaluasi orang berusaha menentukan nilai 

atau manfaat dari pada kegiatan, dengan menggunakan informasi yang 

tersedia. 

Setiap penyelenggaraan suatu program pelatihan biasanya 

diperlukan biaya yang cukup besar, agar biaya yang dikeluarkan tidak sia-

sia dan pelatihan yang diselenggarakan itu dapat mencapai sasarannya, 

maka pelatihan perlu dinilai atau dievaluasi. 

Menurut Krikpatrick rencana keseluruhan evaluasi pelatihan 

memberikan suatu kerangka untuk mengukur perubahan yang diinginkan 

pada tiap tingkat evaluasi, yakni perubahan pada tingkat belajar, tingkat 

perilaku dan tingkat hasil dengan menggunakan kriteria yang tepat.   

d. Pengembangan  

Pengembangan program pendidikan luar sekolah bertujuan untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program serta 
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memperluas jangkauan pelayanan program kepada masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan belajar yang diinginkan. 

Agar pengembangan program pendidikan luar sekolah dapat tercapai 

perlu adanya kontroling atau monitoring yang berfungsi sebagai berikut:  

(1) Menghentikan kesalahan, penyimpangan, pemborosan, hambatan yang 

mengakibatkan ketidakefektifan program.  

(2) Mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan yang 

menghambat program 

(3) Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik untuk 

tujuan pencapaian program.  

2.5. Kerangka Berfikir  

Pengelolaan pembelajaran alphabet Inggris dalam program pemberdayaan 

masyarakat, merupakan suatu siklus yang berlangsung terus-menerus selama 

terdapat kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran dalam penelitian ini meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga aspek tersebut 

merupakan suatu rangkaian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. 

Aspek perencanaan melibatkan fasilitator dan peserta didik. Sedangkan pengelola 

sebagai pelindung, serta penyedia sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. 

Aspek perencanaan merupakan tahap awal sebelum fasilitator melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan belajar, 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, 

media pembelajaran, sumber belajar, tempat pembelajaran.  
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Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar dimana 

fasilitator sebagai pembelajar. Biasanya dalam pembelajaran fasilitator 

menyampaikan materi dengan bermacam-macam metode yaitu metode ceramah, 

tanya jawab, demonstrasi, pengamatan, pemberian tugas dan praktek langsung.  

Evaluasi merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan 

fasilitator serta untuk mengetahui apakah metode/teknik mengajar yang digunakan 

berhasil atau tidak. Materi evaluasi sesuai dengan materi yang telah disampaikan 

kepada peserta didik. Hasil belajar akan dijadikan umpan balik dalam perencanaan 

pembelajaran selanjutnya. Kerangka berfikir pengelolaan pembelajaran ini dapat 

dilihat sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan:  

Penyampaian Materi  

Metode 

Media 

Komunikasi atau Interaksi 

Pemberian Motivasi  

Waktu 

Pemberian Penguatan 

Menciptakan iklim pembelajaran 

Memberikan Umpan Balik 

Mengembangkan Kerja Sama  

 

Perencanaan:  

Identifikasi Kebutuhan 

Belajar  

Tujuan Pembelajaran 

Materi 

Metode  

Media  

Sumber Belajar 

Tempat Pembelajaran 

Evaluasi:  

Evaluasi Formatif  

-Teori  

- Praktik 

Evaluasi Sumatif  

-Teori 

- Praktik 

Keterangan : 

   : Siklus Pengelolaan Pembelajaran 



 
 

104 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengelolaan pembelajaran alphabet Inggris dalam program pemberdayaan 

masyarakat meliputi unsur-unsur perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi. 

Dalam perencanaan pembelajaran, untuk mengidentifikasi kebutuhan 

peserta didik dengan cara mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang 

kebutuhan pembelajaran, supaya bisa mengetahui segala kebutuhan peserta 

didik. Proses pelaksanaan pembelajaran pemberdayaan dilihat dari 

penyampaian materi yang diberikan, dengan menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, ada interaksi dan komunikasi antara fasilitator dan peserta didik 

baik dalam teori ataupun praktek. Untuk evaluasinya dilakukan dengan teori 

dan praktek secara Formatif dan Sumatif. Evaluasi praktek dalam bentuk 

menulis dan bentuk praktek berbicara. Hal ini dilakukan agar para peserta 

didik lebih bisa memahami secara mudah dan bertahap.  

2. Faktor pendukung dan penghambat dari pengelolaan pembelajaran alphabet 

inggris dalam program pemberdayaan masyarakat.  

Dari ketiga tahapan pengelolaan pembelajaran alphabet inggris yang 

dominan menjadi faktor pendukung antara lain: Lingkungan sosial yang 
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mendukung dengan adanya Asean Community Center serta partisipasi aktif 

masyarakat, hal ini bisa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas, 

khususnya anak usia sekolah untuk bisa mengikuti proses pembelajaran 

alphabet inggris. Sumber dana pembelajaran di Asean Community Center 

berasal dari departemen pendidikan. Sedangkan yang dominan masuk faktor 

penghambat Sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan kurang memadai 

dalam proses pembelajaran, hal ini perlu adanya pengembangan atau 

kelengkapan sarana dan prasarana untuk bisa menunjang jalannya suatu 

proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran belum terstruktur oleh 

fasilitator  karena proses pembelajaran berjalan aktif ketika kedatangan 

volunteer asing saja, jadi proses pembelajaran vakum ketika tidak ada 

volunteer yang berkunjung.   

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa sara 

sebagai berikut :  

5.2.1. Dalam perencanaan pembelajaran, tujuan dari pembelajaran alphabet 

adalah untuk mempelajari bahasa asing terutama bahasa Inggris, maka perlu 

adanya pemberian motivasi yang lebih untuk peserta didik supaya lebih 

termotivasi lagi untuk mengikuti proses pembelajaran alphabet inggris.  

5.2.2. Dalam pelaksanaan pembelajaran alphabet inggris untuk mendapatkan 

output yang tepat sesuai sasaran, pemilihan metode mengajar merupakan faktor 

yang terpenting, untuk itu dalam pembelajaran perlu meningkatkan penggunaan 

metode yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  
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5.2.3. Dalam penyelenggaraan evaluasi pembelajaran pada dasarnya sudah baik, 

yaitu dengan evaluasi pembelajaran teori dan praktek, tetapi disamping itu 

evaluasi juga perlu dilakukan dengan pengamatan terhadap apa yang telah 

dilakukan oleh peserta didik pada saat berperilaku dikelas, baik teori dan praktek 

maupun hubungan dengan temannya dan bagaimana cara peserta didik 

menghormati sesama temannya dan kepada fasilitator.  
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