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SARI
Fatkhulina, Afina. 2011. Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Program
Paket C di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.
Skripsi, Jurusan Geografi, Faultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
Kata Kunci : Partisipasi, Program Paket C.
Tingkat Pendidikan masyarakat di Kecamatan Wonokerto masih rendah.
Berdasarkan data Kecamatan Wonokerto dalam angka, menunjukan warga atau
lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/MA sebanyak 2.130 dari
5.188 untuk jumlah penduduk usia 15-19 tahun. Hal ini dikarenakan selain
masalah biaya dan status sosial yang dipandang rendah, mereka juga
berpandangan sempit bahwa pendidikan bukanlah segalanya. Guna meningkatkan
Pendidikan masyarakat pedesaan di Kecamatan Wonokerto, pemerintah
mengadakan Program Paket C, yaitu program pendidikan menengah pada jalur
nonformal setara SMA/MA bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal.
Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pelaksanaan Program Paket C
di PKBM Baiturrahman?, (2) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pedesaan
dalam Program Paket C?, (3) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C?. Tujuan penelitian ini:
(1) Mengetahui pelaksanaan Program Paket C di PKBM Baiturrahman (2)
Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C, serta
(3) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
pedesaan dalam Program Paket C.
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pedesaan di Kecamatan
Wonokerto yang ikut serta dalam Program Paket C yang terdiri dari pengelola,
tutor, dan warga belajar yang berjumlah 161 responden. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik Proporsional Random Sampling. Sedangkan besarnya
sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 35% dari jumlah populasi yaitu
sebanyak 57 responden. Variabel dalam penelitian ini antara lain (1) Tingkat
partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C (2) Faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat. Selain kedua variabel tersebut, adapula
variabel pendukung yaitu pelaksanaan Program Paket C. Teknik pengumpulan
data yaitu dengan observasi, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah Deskriptif Persentase yang akan mengukur tingkat partisipasi
dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pedesaan dalam
Program Paket C, serta pelaksanaan Program Paket C itu sendiri.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Paket C
secara keseluruhan dari ketiga tahapan 84% dilaksanakan oleh penyelenggara atau
pengelolah dengan baik meskipun belum maksimal. Untuk tingkat partisipasi
masyarakat pedesaan dalam Program Paket C di PKBM Baiturrahman Kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan pada tahap persiapan sebanyak 33 responden
(57,89%) memiliki tingkat partisipasi tinggi, pada tahap pelaksanaan sebanyak 45
responden (78,95%) memiliki tinhgkat partisipasi tinggi, dan pada tahap pasca
pembelajaran sebanyak 41 responden (71,93%) juga memiliki tingkat partisipasi
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tinggi dalam Program Paket C. Sedangkan untuk faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C ada 3
faktor, antara lain: jenis kelamin, umur/usia, dan mata pencaharian seseorang.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan
tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C masuk dalam
kriteria tinggi, meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat
partisipasi masyarakat tersebut.
Saran yang diajukan adalah untuk rancangan program/kegiatan yang
berhubungan dengan Program Paket C harus sederhana dan mudah dipahami oleh
masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi atau
melibatkan diri. Untuk semua pihak yang terlibat/ikut serta dalam Program Paket
C Perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi Program Paket C dan dapat
memanfaatkan waktu luang dengan baik dan semaksimal mungkin untuk
meningkatkan partisipasinya dalam Program Paket C. Selain itu diharapkan dapat
memberikan motivasi kepada masyarakat pedesaan yang belum ikut serta dalam
Program Paket C untuk berpartisipasi agar program tersebut dapat dilaksanakan
dengan lebih maksimal.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan Nasional sangat membutuhkan sumber daya manusia yang
berkualitas, yaitu yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk
menciptakan manusia yang berkualitas harus dibekali dengan pendidikan, baik
pendidikan di sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Pendidikan merupakan
aspek yang penting bagi pengembangan sumber daya manusia sebab pendidikan
merupakan wahana atau salah satu instrumen yang digunakan bukan saja untuk
membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan
dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi
semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan ketrampilan baru sehingga
dapat diperoleh manusia produktif (Hadikusumo, 1996:1)
Dalam rangka memperluas pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan
perlu diperhatikan kesempatan bagi anak yang bertempat tinggal di desa
terpencil, berasal dari keluarga yang kurang mampu atau penyandang cacat.
Dalam bidang pendidikan pemerintah membuat kebijaksanaan yaitu membuat
UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu; Pendidikan
Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
1
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab (Departemen Pendidikan Nasioanl, 2003:1)
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
nomor 14 Tahun 2007 tentang standar isi untuk program Paket A, Paket B dan
Paket C menerangkan bahwah Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermatabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah
menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional sebagimana tercantum
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendikan Nasional yang selanjutnya akan disingkat sebagai UU
Sisdiknas 20/2003.
Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen
pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam progam
wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk
meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir,
olahraga, dan olahkarya agar memiliki daya saing dalam menghadapai tantangan
global. Peningkatan relevensi dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang

3

sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumbar daya alam dan
sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan
dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis masyarakat dan otonomi
perguruan tinggi serta pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana,
terarah, transparan, demokratis, dan berkesinambungan.
Peningkatan mutu manusia Indonesia melalui perbaikan mutu pendidikan
sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 jalur pendidikan
yang dapat ditempuh dapat berupa pendidikan formal (sekolah) maupun
pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah). Usaha melalui jalur
pendidikan formal dapat ditempuh melalui proses belajar di bangku sekolah,
mulai dari jenjang TK sampai dengan perguruan tinggi (PT), sedangkan untuk
peningkatan mutu SDM melalui jalur pendidikan non formal (pendidikan luar
sekolah) dapat ditempuh lewat pendidikan kesetaraan yang meliputi Kejar Paket
A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, dan Kejar Paket C setara SMA.
Program ini ditujukan bagi peserta didik berasal dari masyarakat yang kurang
beruntung, tidak sekolah, putus sekolah dan putus lanjutan, serta usia produktif
yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga
masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan
belajarnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki posisi yang
strategis dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal atau dulu
dikenal dengan pendidikan luar sekolah. Hal ini ditunjukkan pada Undang-
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undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menetapkan PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan non formal. Kejar
Paket C merupakan salah satu PKBM pendidikan berjenjang setara SMA.
Program ini dikembangkan mengingat banyaknya warga masyarakat lulusan
Paket B dan SMP yang tidak melanjutkan, serta putus sekolah SMA/ Madrasah
Aliyah, dan usia produktif yang ingin mengembangkan diri dalam kecakapan
hidup sehingga perlu diadakan pola pelayanan yang dapat memberikan kepada
mereka untuk siap memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih
tinggi.
Suharno, http://www.ums.ac.id/etd/eprints/pdf. (25 Februari 2011).
Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar
pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Pandangan hidup, citacita bangsa, sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuanakan mewarnai
keadaan masyarakat tersebut. Masyarakat mempunyai peranan yang penting
dalam mencapai tujuan nasional. Dalam pendidikan masyarakat merupakan
lembaga pendidikan ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan
penndidikan di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur
hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat
terbatas, dimasyarakatlah orang akan meneruskannya hingga akhir hidupnya.
Segala pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan
keluarga dan di lingkungan sekolah akan dapat berkembang dan dirasakan
manfaatnya dalam masyarakat (Ihsan, 1995:33 dan 58).
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Selama ini penyelennggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia terbatas
pada keikutsertaan Anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan
program-program pembangunan. Hal ini dipahami sebagai upaya mobilisasi
untuk kepentingan pemerintah dan negara. Dalam implementasi partisipasi
masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi
objek dari kebijakan pemerintah namun harus dapat mewakili masyarakat itu
sendiri dengan kepentingan mereka.
Suyatno, http://www.kafeilmu.co.cc/topic/php (20 Januari 2011).
Dewasa ini, penting bagi setiap warga negara beserta pemerintah untuk
saling bekerjasama memfokuskan perhatian mereka pada masyarakat pedesaan
dimana mereka banyak menghadapi dan dihadapi oleh beragam masalah yang
terjadi, diantaranya adalah kurangnya peran serta pemerintah secara nyata dalam
‘mengurus’ kepentingan dan kebutuhan masyarakat pedesaan, wilayah tempat
tinggal mereka yang terisolasi baik terhadap dunia luar maupun terhadap aksesakses yang seharusnya mereka nikmati sebagai fasilitas negara terutama akses
akan sumber daya terlebih pendidikan, sehingga berdampak pada pertumbuhan
dan kemajuan desa menjadi relatif lambat.
Masyarakat pedesaan sudah mengenali pendidikan pada saat jaman
penjajahan, hanya saja pendidikan ini sulit diakses bagi tiap masyarakat terutama
yang berdomisili di pedesaan, karena selain masalah biaya dan status sosial yang
dipandang ‘rendah. Selain itu, mereka berpandangan sempit bahwa pendidikan
bukanlah segalanya. Hal ini, menyebabkan mereka mengalami krisis motivasi
dan keinginan akan kebutuhan pendidikan yang berujung pada rendahnya
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kualitas dan kuantitas pendidikan di tingkat masyarakat pedesaan. Selain itu
masih banyak masyarakat Indonesia khususnya mereka yang berada di pedesaan
belum mengenyam pendidikan. Padahal, secara bersama-sama pemerintah pusat
dan pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya
mencerdaskan bangsa.
Prabancono, http://www.macheda.blog.uns.ac.id. (20 Januari 2011).
Kecamatan Wonokerto merupakan wilayah pedesaan yang langsung
berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara. Mayoritas penduduk Kecamatan
Wonokerto bergantung pada sektor perikananan untuk menopang perekonomian
keluarga. Baik sebagai nelayan, petani tambak, pedagang ikan, atau pengelolaan
hasil tangkapan. Semua profesi tersebut dipandang masyarakat sekitar tidak
membutuhkan ijazah formal. Kegiatan perekonomian tersebut memicu anak-anak
tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan menyebabkan tingkat
pendidikan penduduknya masih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari
Kecamatan dalam angka tahun 2010, warga atau lulusan SMP tidak melanjutkan
pendidikannya ke jenjang SMA/MA sebanyak 2.130 dari 5.188 jumlah penduduk
usia 15-19 tahun.
Atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui
partisipasi masyarakat pedesaan dalam program Paket C di PKBM (Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat) Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan, yaitu dengan judul : “Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam
Program Paket C Di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan Tahun 2010/2011”.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana pelaksanaan Program Paket C Di PKBM (Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat) Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan ?

2.

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C
Di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Baiturrahman Kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan ?

3.

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pedesaan
dalam Program Paket C Di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1.

Untuk mengetahui pelaksanaan Program Paket C Di PKBM (Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat) Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan.

2.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program
Paket C Di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Baiturrahman
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.
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3.

Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat pedesaan dalam Program Paket C Di PKBM (Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat) Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.
a.

Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
pengetahuan tentang pendidikan dan pembelajaran.

b.

Dapat menjadi bahan informasi, memberikan khasana atau pengetahuan
khususnya Paket C bagi masyarakat pedesaan Kecamatan Wonokerto
Kabupaten Pekalongan.

2.
a.

Manfaat Praktis
Diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang
berkompeten

seperti

pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

dalam

merumuskan kebijakan tentang pendidikan di daerahnya.
b.

Memberikan informasi tentang partisipasi masyarakat pedesaan dalam
Progam Paket C, sehingga dapat memberikan saran bagi masyarakat
pedesaan di kecamatan tersebut akan arti pentingnya pendidikan dalam
masyarakat untuk masa depan masyarakat itu sendiri maupun dapat
menunjang kemampuan suatu wilayah.
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E. Penegasan Istilah
Agar ruang permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan
menghindari adanya perbedaan penafsiran, maka perlu adanya penegasan istilah
dari masing-masing istilah sesuai dengan judul yang diambil. Adapun penegasan
istilah itu adalah sebagai berikut :
1.

Partisipasi
Partisipasi adalah keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Jadi Partisipassi

adalah keterlibatan sejumlah besar orang dalam usaha meningkatkan
kesejahteraan sosial (Joyomartono, 1991:63). Partisipasi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah berbagai usaha atau kegiatan yang dilakukan masyarakat
pedesaan dalam mendukung Program Paket C di PKBM (Pusat Kegiatan
Belajar

Masyarakat)

Baiturrahman

Kecamatan

Wonokerto

Kabupaten

Pekalongan.
2.

Masyarakat Pedesaan
Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan

kebudayaan (Soekanto, 2002:171). Desa merupakan perwujudan atau kesatuan
geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di tempat itu (suatu
daerah), dalam hubunganya dan pengaruhnya secara timbale balik dengan
daerah lain (Bintarto, 1983:11). Masyarakat pedesaan yang di maksud dalam
penelitian ini adalah masyarakat atau warga desa Kecamatan Wonokerto
Kabupaten Pekalongan yang ikut serta atau terlibat dalam Program Paket C di
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Baiturrahman Kecamatan
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Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam hal ini pengelola, tutor, dan warga
belajar.
3.

Program Paket C
Program Paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur

nonformal setara SMA/MA bagi siapapun yang terkendala ke Pendidikan
formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan
Pendidikan menengah. Adapun Program Paket C yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah Progam Pendidikan Kesetaraan yang ditujukan bagi warga
masyarakat pedesaan di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan yang
karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografis tidak
dapat mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
4.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar massyarakat) merupakan institusi

pendidikan nonformal yang dimiliki dan dikelolah oleh masyarakat atau ormas,
orsosmass atau organisasi keagamaan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator
(PNFI, 2003:8). PKBM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PKBM
Baiturrahman yang merupakan lembaga pendidikan nonformal yang terdapat di
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, melayani berbagai pendidikan
nonformal, salah satunya adalah Program Paket C.
Jadi skripsi dengan judul Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam
Program Paket C di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan tahun 2010/2011 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
berbagai usaha atau kegiatan yang dilakukan masyarakat pedesaan di Kecamatan
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Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam mendukung Program Paket C di
PKBM

Baiturrahman tahun 2010/2011,

baik dalam tahap

persiapan,

pelaksanaan, maupun pasca pembelajaran.

F. Sistematika Skripsi
Sistematika skripsi yang berjudul, Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam
Program Paket C di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, terdiri dari
tiga bagian yang mencakup lima Bab yang disusun berdasarkan sistematika
sebagai berikut ;
1.

Bagian Awal Skripsi
Bagian awal skripsi ini terdiri atas : Sampul berjudul, Lembar berlogo

(sebagai halaman pembatas), Halaman judul dalam, Persetujuan pembimbing,
Pengesahan kelulusan, Pernyataan (keaslian karya ilmiah), Halaman motto dan
persembahan, Prakata, Sari, Daftar isi, Daftar tabel, Daftar gambar dan Daftar
lampiran.
2.

Bagian Pokok Skripsi
Bagian Pokok Skripsi, terdiri dari beberapa bagian:

BAB I

Pendahuluan
Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika
skripsi.
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BAB II

Landasan Teori
Landasan teori berisi kajian pustaka (pastisipasi, karakteristik
masyarakat pedesaan, dan Program Paket C) dan kerangka berfikir.

BAB III

Metode Penelitian
Bab ini berisi mengenai populasi, sampel dan teknik sampling,
variabel penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan
reliabilitas, metode analisis data.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V

Penutup
Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

3.

Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi, terdiri dari Daftar pustaka dan Lampiran-lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori
1.

Partisipasi

a.

Pengertian Partisipasi
Memperhatikan berbagai karakteristik dari strategi pembangunan,

maka dalam pelaksanaannya terkandung suatu unsur yang boleh dikatakan
mutlak,

yaitu

partisipasi masyarakat

lokal.

Sebagaimana

diketahui,

pembangunan pada dasarnya proses perubahan yang diharapkan adalah
perunbahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin
meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu
perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Dalam hal ini
aktivitas lokal merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam
melaksanakan partisipasinya. Agar proses pembangunan dapat berlaku secara
berkelanjutan, maka perlu diusahakan agar ada kesinambungan dan
peningkatan yang bersifat kumulatif dari pertisipasi masyarakat melalui
berbagai tindakan bersama dan aktivitas lokal tadi. Berikut merupakan
beberapa definisi mengenai partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli.
1) Joyomartono (1991:63)
Partisipasi merupakan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Jadi
partisipasi adalah keterlibatan sejumlah besar orang dalam usaha
meningkatkan kesejahteraan sosial. Partisipasi sebagai suatu dampak dari
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sosialisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi yang dimaksud
adalah keterlibatan masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan
pendidikan.
2) Abdullah dalam Usman (1998:54).
Partisipasi juga diartikan sebagai suatu sikap tanggap masyarakat
lokal terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara baru
pemakaian teknologi dan memberikan pengorbanan (dalam arti unvestasi),
modal, waktu, tenaga, dan uang untuk tercapainya tujuan pembangunan.
3) Suherlan dalam Khadiyanto (2007:29)
Partisipasi diartikan sebagai dana yang dapat disediakan atau dapat
dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat pada proyek-proyek
pemerintah. Selain itu, partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan
masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam
memikul dan memetik hasil atau manfaat pembangunan.
4) Khadiyanto (2007:31)
partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/pelibatan masyarakat
dalam

kegiatan

pelaksanaan

pembangunan

dalam

merencanakan,

melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan
kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara
langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan,
kebijaksanaan hingga pelaksanaan program.

perumusan

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli
di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan/sikap
tanggap masyarakat dalam suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan meningkatkan
kesejahteraan sosialnya, khususnya dalam bidang pendidikan.
b.

Tahap-Tahap Partisipasi
Prinsip yang menempatkan masyarakat lebih sebagai subjek

dibandingkan objek semestinya menjiwai dan mewarnai setiap tahap dari
proses pelaksanaan sebuah program. Salah satu bentuknya adalah partisipasi
dalam program yang berjalan sejak tahap persiapan dan perencanaan,
pelaksanaan, serta evaluasi dari program yang dilaksanakan.
Partisipasi

dalam

sosialisasi

lebih

menjamin

program

yang

dirumuskan akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat. Dalam proses ini,
diperlukan situasi kondusif yang dapat dilakukan sosialisasi secara
menyeluruh serta menghilangkan berbagai hambatan warga masyarakat
dalam mengungkap permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan. Hal ini
mengakibatkan masyarakat mersa ikut memiliki program tersebut, sehingga
kemudian juga memiliki tanggung jawab bagi keberhasilan program tersebut.
Oleh sebab itu masyarakat juga memiliki motivasi dalam partisipasi pada
tahap-tahap berikutnya.
Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan akan membawa
dampak positif dalam jangka panjang. Kemandirian masyarakat akan lebih
cepat terwujud karena masyarakat menjadi terbiasa untuk mengolah program-

program yang dilaksanakan. Apalagi hal tersebut dilakukan berulang-ulang
sehingga memacu terwujudnya proses instusionalisasi atau terlembagakannya
perilaku membangun dalam masyarakat.
Partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi akan membawa dampak
positif bagi penyempurnaan dan pencari alternatif yang terus menerus. Hasil
evaluasi akan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan
program-program berikutnya. Dengan demikian, melalui partisipasi akan
terjadi proses bekerja sambil belajar secara berkesinambungan (Soetomo
dalam Findayani, 2010:15-16).
c.

Tingkat Kesukarelaan Partisipasi
Dusseldorp dalam Findayani (2010:17-18), membedakan adanya

beberapa jenjang kesukarelaan sebagai berikut :
1) Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi
instrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan sendiri.
2) Partisipasi terinduksi, berupa peran serta yang tumbuh karena termasuki
oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan)
dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh
untuk berpartisipasi.
3) Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena
tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat
umumnya, atau peran serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan,
nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak
berperanserta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakat.

4) Partisipasi tertekan ole alasan sosial-ekonomi, yaitu peran serta yang
dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita
kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat

dari kegiatan

yang

dilaksanakan.
5) Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang dilakukan
karena takut menerima hukuman dari peraturan atau ketentuan-ketentuan
yang sudah diberlakukan.
d.

Syarat Perwujudan Partisipasi
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan terwujud bila :

1) Program yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan individu-individu
dalam masyarakat.
2) Individu-individu dalam masyarakat target merasa butuh untuk
mengadakan perubahan.
3) Individu-individu di dalam masyarakat sasaran itu mendapat informasi
yang jelass mengenai bagaimana cara melakukan perubahan atau
pembangunan, dan dimana mendapat informasi tambahan jika apa yang
pernah diterima masih kurang jelas.
4) Program yang diperkenalkan itu didukung oleh sarana dan kemampuan
Individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Didukung oleh
sarana yang dimaksudkan bahan yang diperkenalkan itu tersedia di
daerahnya atau barang itu mudah didapatkan. Dan didukung oleh
kemampuan yang dimaksudkan adalah bahwah Individu-individu dalam
masyarakat itu mampu untuk membelinya.

5) Individu-individu dalam masyarakat target (sasaran) itu melihat atau tahu
keuntungan yang akan diperoleh dengan digunakannya hal-hal yang baru
itu. Keuntungan dalam hal ini menyangkut keuntungan sosial dan
ekonomis.
6) Program-program yang diperkenalkan tidak bertentangan dengan nilainilai budaya masyarakat sasaran.
7) Program itu didukung oleh tokoh masyarakat dan penguasa setempat.
8) Agen pembangunan menyediakan dana dan tenaga untuk pelaksanaan
pembangunan (Joyomartono, 1991:63)
e.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi
Menurut Slamet dalam Chusnah (2008:78-79), faktor-faktor yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat
pendidikan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian.
1) Jenis Kelamin
Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria akan berbeda dengan
partisipasi yang diberikan oleh seorang wanita. Hal ini disebabkan karena
adanya system pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang
membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita, sehingga
menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban.
2) Umur/Usia
Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar
senioritas, sehingga memunculkan golongan tua dan golongan muda yang

berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan
mengambil keputusan.
3) Tingkat Pendidikan
Faktor pendidikan mempengaruhi dalam berpartisipasi karena dengan latar
belakang

pendidikan

yang

diperoleh,

seseorang

lebih

mudah

berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi.
4) Tingkat Penghasilan
Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi
masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi
kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi.
5) Mata Pencaharian
Jenis pekerjaan seseorang akan menentukan tingkat penghasilan dan
mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan dalam
berpartisipasi.
f.

Upaya Menumbuhkan Partisipasi
Usaha menggerakan partisipasi masyrakat merupakan suatu keharusan
dalam pelaksanaan sebuah program. Partisipasi masyarakat dapat dibagkitkan
melalui upaya-upaya sebagai berikut:
1) Menggunakan prinsip pertukaran dasar, yaitu pendekatan timbale balik
manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat.
2) Memberikan bimbingan dan kepercayaan pada masyarakat melalui
lembaga kemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi sosial sehingga

motivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi dan swadaya
masyarakat.
3) Kegiatan /Program yang dilakukan harus bersifat dan berfungsi sebagai
simultanm yang mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya
masyarakat.
4) Rancangan program kegiatan harus sederhana dan mudah dipahami oleh
masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melibatkan diri.
5) Melibatkan masyarakat dalam membuat suatu rencana dan keputusan
(Kusnaedi, 1995:48-49).

2.

Karakteristik Masyarakat Pedesaan
Sebuah masyarakat dengan berbekal kesadaran sosial tertentu

membentuk komunitas tertentu kemudian menentukan konvensi-konvensi
didalamnya sebagai system pengikat perilaku sosial untuk saling menghargai
hak dan kewajibannya serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya.
Menurut Koentjaraningrat dalam Gazalba

(1974:33) masyarakat adalah

sekelompok besar dari makhluk-makhluk manusia, dimana hidup terjaring
suatu kebudayaan yang oleh masyarakat tadi dirasakan sebagai suatu
kebudayaan. Koentjaraningrat (2005:121-122), mengemukakan ciri-ciri dari
sebuah masyarakat yaitu :
a.

Adanya interaksi antar warga

b.

Adanya adat istiadat, norma-norma, hokum serta aturan aturan yang
mengatur semua pola tingkah laku warga

c.

Kontinuitas dalam waktu

d.

Rasa identitas yang kuat dan mengikatsemua warga
Sehingga dari ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat

adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan system adatistiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan, dan terikat oleh suatu rasa
identitas bersama. Menurut Bintarto

(1983:11-12) mendefinisikan desa itu

adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan
lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan
dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi,
politikdan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebutdan juga dalam
hubungannya dengan daerah-daerah lain.
Masyarakat desa merupakan sekelompok individu yang bertempat
tinggal dan mengembangkan budaya, system kekuasaan, teknologi pertanian
dan meningkatkan kualitas hidupnya secara swasembada di daerah pedesaan.
Dalam masyarakat juga dikenal istilah masyarakat setempat yakni suatu
wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial
tertentu (Soekanto, 2002:149). Masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran
untuk menggaris bawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial dengan
suatu wilayah geografis tertentu.
Mendasarkan

pada

tingkat

pendidikan

dan

tingkat

teknologi

penduduknya yang masih tergolong belum berkembang, maka kenampakannya
adalah :

a.

Suatu wilayah yang tidak luas, dengan corak kehidupannya yang sifatnya
agraris dengan kehidupannya yang sederhana.

b.

Jumlah penduduknya tidak besar dan letak wilayah ini relative jauh dari
kota.

c.

Wilayah ini pada umumnya terdiri dari pemukiman penduduk, pekarangan
dan persawahan.

d.

Jaringan jalan belum begitu padat dan sarana transpotasi masih langka.
Desa mempunyai potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik

meliputi antara lain :
a.

Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang
merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.

b.

Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk
kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.

c.

Iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.

d.

Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber
bahan makan dan sumber keuangan.

e.

Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai
produsen.
Sedangkan potensi non fisik antara lain meliputi :

a.

Mayarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat
merupakan kekuatan berproduksi dan kekuatan kekuatan membangun atas
dasar kerjasama dan saling pengertian

b.

Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial
serta bimbingan dalam arti positif

c.

Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya
pemerintahan desa.
Potensi setiap desa tidak sama, karena lingkungan geografis dan

keadaan penduduknya berbeda, luas tanah dan macam tanah, tingkat kesuburan
tanah tidak sama serta sumber air dan tata air yang berlainan menyebabkan
cara penyesuaian atau corak kehidupannya berbeda. Keadaan penduduk dan
dasar hidup mayarakat yang berbeda mengakibatkan adanya berbagai
karakteristik dan berbagai tingkat kemajuan desa. (Bintarto, 1983:17-18).
Siagian dalam Yuliati (2003: 28-29) menyatakan bahwa kehidupan
masyarakat desa umumnya tergantung dari usaha tani, nelayan, dan sering
disertai dengan usaha kerajinan tangan dan dagang kecil-kecilan. Kegiatan
perekonomian di desa umumnya terjalin erat dengan kegiatan-kegiatan bidang
sosial lainnya.
Pada umumnya masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari masih
patuh pada tradisi dan adat-istiadat turun-temurun. Bukan berarti tradisi dan
adat-istiadat semuanya tidak menunjang pembangunan, sebagian justru
dibutuhkan dan berguna dalam proses pembangunan. Tapi harus diakui
sebagian dari tradisi dan adat-istiadat yang dianut dapat menghalangi usaha
pembangunan.
Menurut Yuliati (2003:30) masyarakat dipedesaan mempunyai cirri
khas, yaitu:

a.

Kehidupan di desa erat hubungannya dengan alam, mata pencaharian
tergantung dari alam serta terikat pada alam.

b.

Umumnya semua anggota keluarga mengambil bagian dalam kegiatan
bertani, walaupun keterlibatannya berbeda.

c.

Orang desa sangat terikat pada desa dan lingkungannya, apa yang ada di
desa sukar dilupakan sehingga perasaan rindu akan desanya merupakan
cirri yang Nampak.

d.

Di pedesaan segala sesuatu seolah-olah membawa hidup yang rukun,
perasaan sepenanggungan dan jiwa tolong menolong sangat kuat dihayati.

e.

Corak feodalisme masih Nampak walaupun derajatnya sudah mulai
berkurang.

f.

Hidup di pedesaan banyak bertautan dengan adat-istiadat dan kaidahkaidah yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga
sering dicap statis.

g.

Di beberapa daerah jiwa masyarakat terbuka kepada perkara-perkara
rohani sehingga mereka tidak mudah melepaskan keterikatan dan
ketakutanya terhadap ilah-ilah dalam kehidupan sehari-hari.

h.

Karena keterikatan pada lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada
mereka mudah curiga terhadap sesuatu yang laindari pada yang biasa,
terutama terhadap hal-hal yang menuntut rasionalita.
Akibat letak, hubungan ekonomi, hubungan sosial dan kekerabatan,

desa merupakan kesatuan adat yang sangat erat. Beberapa kesamaan
pandangan terhadap kehidupan biasanya selalu dijaga untuk mempertahankan

solidaritas. Gugur gunung atau sambatan, bersih desa dan berbagai kegiatan
bersama merupakan instrument adat untuk tetap mengeratkan pertalian
individu diantara mereka.

3.

Program Paket C

a.

Pengertian
Program Paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur

nonformal setara SMA/MA bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan
formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ketuntasan
pendidikan menengah. Pemegang ijazah program Paket C memiliki hak
eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMA/MA (PNFI,2000:2)
b. Landasan Hukum
Program kesetaran Paket C dilaksanakan berdasarkan landasan yuridis
dan

filosofis.

Landasan

yuridis

yang

terkait

langsung

dengan

penyelenggaraan program kesetaraan Paket C antara lain
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pasal 26 ayat 3.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar
sekolah.
4) Peraturan Pemerintah No.38 tentang Tenaga Kependidikan
5) Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 21993 tentang Peran Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional

6) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
7) Pernyataan Mendiknas pada 22 juni 2000 tentang pelaksanaan Paket C
8) Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 tentang Paket C
9) Keputusan Mendiknas No. 86/U/2003
10) SE Mendiknas No. 107/MPN/MS/2006, tentang Hak Eligibilitas yang
Sama Bagi Lulusan Program Kesetaraan (paket A,B,C) dengan lulusan
program Formal
11) Keputusan Mendiknas No. 86/U/2003 tentang penghapusan ujian
persamaan
12) Keputusan Mendiknas No. 0132/U//2004 tentang Program Paket C
13) Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
14) Peraturan Mendiknas No. 14

tahun 2007, tentang standar isi unit

program kesetaraan (Paket A,B,C)
15) Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tewntang Standar Kompetensi
Lulusan
16) Peraturan Mendiknas No. 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan
Kesetaraan
17) Kesepakatan bersama antara Mendiknass dan Menag no 01/KB/2007
tentang penyelenggaraan program-program Pendidikan Luar Sekolah di
Lembaga-Lembaga Keagamaan.
Landasan Filosofis :

1) Bahwa salah satu tujuan didirikan negara RI adalah untuk mencerdaskan
bangsa (pembukaan UUD 1945)
2) Bahwa memperoleh pendidikan adalah hak azasi setiap manusia
3) Bahwa pendidikan adalah kebutuhan primer setiap manusia hidup
4) Bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah sepanjang hayat.
c.

Tujuan
Tujuan penyelenggaraan program kesetaraan Paket C adalah untuk :

1) Memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur pendidikan
nonformal

Paket

C

setara

SMA/MA

yang

menekankan pada

keterampilan fungsional dan kepribadian professional.
2) Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan serta relevensi program dan
daya saing pendidikan kesetaraan progam Paket C.
3) Menguatkan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public terhadap
penyelenggaraan dan penilaian Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.
4) Memfasilitasi pendidikan bagi kelompok masyarakat yang karena
terkendala, tidak terlayani kebutuhan pendidikan pada jalur formal.
5) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelolah sumber daya
yang ada di lingkungannyauntuk meningkatkan taraf hidupnya (PNFI,
2000:2-4).
d. Sasaran
Sasaran program kesetaraan dapat dikelompokan menurut usia dan
status sosial. Menurut usia, sasaran pemberian layanan program kesetaraan
adalah anak usia wajib belajar, dan warga masyarakat diatas usia wajib

belajar yang membutuhkan pendidikan lanjut. Menurut status sosialnya
program kesetaraan Paket C dapat diikuti oleh siapa saja yang telah
berpendidikan untuk meningkatkan jenjang pendidikan, pengetahuan dan
keterampialannya.
1) Penduduk usia sekolah yang bergabung dalam komunitas learning,
sekolah rumah, dan sekolah alternatif, serta komunitas yang berptensi
khusus seperti pemusik, atlet, pelukis dll.
2) Penduduk usia sekolah yang terkendala ke jalur formal karena berbagai
hal berikut :
a)

Ekonomi seperti penduduk miskin

b) Waktu seperti pengrajin, buruh, dan pekerja lainnya.
c)

Geografis

d) Keyakinan

seperti

warga

pondok

pesantren

yang

tidak

menyelenggarakan pendidikan formal.
3) Penduduk usia SMA/MA yang berminat mengikuti program Paket C
terutama karena masalah ekonomi.
4) Penduduk diatas usia 18 tahun yang berminat mengikuti program Paket C
karena berbagai alasan
5) Penduduk berpotensi khusus.
e.

Penyelenggara
Penyelenggara program kesetaraan adalah organisasi atau lembaga

adalah yang sudah mendapat ijin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan
daerah setempat. Organisasi / lembaga tersebut berstatus badan hukum atau

menginduk atau pada organisasi permanen, dapat berupa : (1) Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM), (2) SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), (3)
Lembaga Pendidikan Kursus, (4) Pondok Pesantren, (5) Majlis Taklim, (6)
Lembaga Swadaya Masyarakat, (7) Kesusteran, (8) LPMD, (9) Organisasi
kemasyarakatan, (10) Organisasi keagamaan, (11) Diklat dan UPT di luar
Dinas Pendidikan, (12) Sekolah-rumah, (13) Komunitas Belajar Flexi
Learning, (14) Sekoalh Alam, dan (15) Sekolah Kelas Campuran (PNFI,
2000:8-12).
f.

Peserta didik (Warga Belajar)
Warga belajar atau peserta didik adalah warga masyarakat yang
menjadi sasaran program kesetaraan. Setiap warga masyarakat dapat menjadi
peserta didik program Paket C ini apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Lulus Paket B/SMP/MTs,
2) Putus SMA/M.A, SMK/MAK,
3) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri,
4) Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor (potensi, waktu, geografis,
ekonomi, sosial dan hukum, dan keyakinan) (PNFI, 2000:14-15).

g.

Tutor
Pendidik pada pendidikan kesetaraan harus memiliki kompetensi

pedagogic, personal, professional dan social serta didukung dengan
kualifikasi pendidikan yang sesuai;
1) Kompetensi Pedagogik, Personal, Profesional dan Sosial.

Pendidik pada pendidikan kesetaraan harus memiliki kompetensi
pedagogic dan andragogik. Dengan demikian dapat mengelola pembelajaran
nonformal menggunakan metode partisipatif, kelas campuran, ketuntasan
belajar, dan melayani perbedaan individual yang ada.
2) Kualifikasi Akademik
Syarat kualifikasi akademik yang harus dimiliki pendidik pada
pendidikan kesetaraan Paket C adalah sebagai berikut :
a)

Pendidikan minimal D-IV atau S1 dan yang sederajat untuk paket C.
namun untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya manusia (SDM)
yang sesuai, pendidikan minimal D-III dan yang sederajat.

b) Guru SD/MI
c)

Kyai, ustad di pondok pesantren dan tokoh masyarakat dengan
kompetensi yang sesuai dengan pelajaran yang berkaitan.

d) Nara sumber teknis (NST) dengan kompetensi/kualifikasi sesuai dengan
mata pelajaran keterampilan yang diampunya.
Tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan Paket C sekurangkurangnya terdiri atas pengelolah kelompok belajar, tenaga administrasi,
tenaga kepustakaan dan tenaga laboran.
Secara teknis persyaratan tutor kesetaraan sebagai berikut :
(a) Memiliki kompetensi personal dan social : berakhlak mulia, sabar,
dedikasi, mampu memotivasi, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi,
memiliki jiwa kebersamaan dan social.
(b) Memiliki kompetensi pengetahuan( basic knowledge)

(c) Memiliki kompetensi mengajar ( instructional skill)
(d) Memili kompetensi personal ( personal )
(e) Memiliki kompetensi social ( sosial skill )
(f) Memiliki kompetensi analisis kontekstual (PNFI, 2000:15-17).
h. Pelaksanaan Program
Dalam

Pelaksanaan program

Pendidikan

kesetaraan Paket

C,

dilaksanakan melalui tiga proses tahapan antara lain :
1) Tahap Persiapan
a) Kasubdin Kabupaten/Kota yang membidangi PLS (Pendidikan Luar
Sekolah) dan Penilik PLS di kecamatan mengadakan komunikasi
dengan tokoh-tokoh masyarakat; kepala desa/kelurahan, kyai, ulama,
ketua orsosmas, ketua LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) dan tokoh
masyarakat lain.
b) Kasubdin Kabupaten/Kota yang membidangi PLS dan penilik PLS di
Kecamatan dengan para tokoh masyarakat mengadakan sosialisasi
program kepada masyarakat luas.
c) Kasubdin Kabupaten/Kota yang membidangi PLS dan penilik PLS di
Kecamatan

dengan

para

tokoh

masyarakat

mengidentifikasi

penyelenggara program, tempat belajar, calon peserta didik dan
tutor/pendidik.
d) Penyelenggara

program

membuat

kesepakatan dengan tenaga

peendidik dan peserta didik tentang kegiatan belajar.

e) Penyelenggara program menyiapkan tempat kegiatan belajar, modul,
bahan dan peralatan praktek dan pendidikan ketrampilan, dan
perlengkapan lain.
2) Tahap Pelaksanaan
a) Tutor dan peserta didik memulai kegiatan belajar sesuai dengan
jadwal kegiatan.
b) Tutor dabn peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran.
c) Tutor memberi bimbingan baik secara individu maupun kelompok.
d) Tutor melaksanakan kegiatan evaluasi.
3) Pasca Pembelajaran/Evaluasi
a) Penyelenggara dan tutor membantu memfasilitasi peserta didik yang
akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
b) Penyelenggara dan tutor membantu peserta didik yang telah
lulus/tamat untuk menciptakan kegiatan usaha.
c) Penyelenggara

dan tutor membantu peserta didik yang telah

lulus/tamat untuk mendapatkan lapangan kerja.
d) Mendata peserta didik yang telah bekerja (DPNFI, 2007:27-29)

4.

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

a.

Pengertian
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu alternative

yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat, PKBM
adalah sentra seluruh kegiatan belajar masyarakat (Sihombing, 1999:104).

b. Tujuan
Tujuan

pelembagaan

PKBM

adalah

menggali,

menumbuhkan,

mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di dalam
masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat itu sendiri.
c.

Arah
Program-program yang ada pada PKBM selalu mengarah pada

pengembangan potensi masyarakat dengan misi mencerdaskan kehidupan
bangsa sehingga setiap anggota masyarakat lebih mampu membangun dirinya
dan masyarakatnya. Sedangkan arah pelembagaan PKBM adalah merubah
pola salaing ketergantungan satu arah menjadi pola saling ketergantungan
antara massyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan PKBM, dan
PKBM dengan pemerintah (Sihombing, 1999:108).
d. Fungsi
PKBM sebagai lembaga yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
masyarakat, secara kelembagaan padanya melekat beberapa fungsi yang
secara hakiki sulit dipisahkan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai
berikut ; sebagai wadah pembelajaran, sebagai tempat pusaran semua potensi
masyarakat, sebagai tukar-menukar keterampilandan pengalaman, sebagai
sentra pertemuan antar pengelolah dengan sumber belajar, sebagai tempat
belajar yang tidak pernah kering.
e.

Pengelolaan
Pengelolaan PKBM merupakann aktifitas seluruh pengelolah PKBM

yang sangat penting. Berhasil tidaknya PKBM dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya banyak tergantung dari pengelolaannya. PKBM sebagai institusi
memiliki tujuan yang telah ditetapkan, tujuan itu akan tercapai dengan efektif
dan

efisien

apabila

pengelolaannya

mantab,

melalui

perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang baik (Sihombing,
1999:128-138).
f.

Pola Pembiayaan
Langkah-langkah

strategis

agar

masyarakat

mau

dan

mampu

membiayai PKBM.
1) Setiap

PKBM

dibentuk

berdasarkan

kebutuhan

masyarakat.

Masyarakatlah yang membentuk dan menentukan perlu tidaknya program
diselenggarakan, dengan demikian mereka bertanggung jawab atas
keberhasilannya.
2) Setiap program yang dilaksanakan di PKBM benar-benar akan
memberikan manfaat bagi bagi massyarakat, sehingga masyarakat
tertarik dan termotivasi untuk terus mengembangkan program belajar di
PKBM yang telah ada.
3) Setiap PKBM hendaklah mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi dan
menjalin kemitraan dengan pelaku ekonomi.
4) Setiap pengelola atau petugas yang menjadi andalan PKBM hendaklah
dibekali

keterampilan

kewirausahaan.

manajemen

professional

serta

mental

5) Ciptakan jalinan kerja sama dan usaha diantara PKBM yang ada di satu
Kecamatan atau bahkan satu Kabupaten/ Kotamadya untuk menjadikan
PKBM sebagai kekuatan baru (Sihombing, 1999:146-151).
5.

Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Program Paket C
Partisipasi dalam penelitian ini diartikan sebagai tinggi rendahnya peran

serta masyarakat pedesaan kaitannya dengan Program Paket C maupun usaha
pemerintah dalam memperluas akses pendidikan menengah dengan tujuan
pemerataan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Partisipasi disini
meliputi beberapa hal yaitu partisipasi dalam tahap persiapan, partisipasi dalam
tahap pelaksanaan, dan partisipasi dalam tahap pasca pembelajaran.

B. Kerangka Berpikir
Program Paket C adalah progam pendidikan non formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum setara SMA/MA. Dengan demikian
progam kesetaraan Paket C adalah program pilihan yang ditujukan bagi
siapapun yang terkendala, baik keterbatasan ekonomi, social, waktu,
kesempatan, geografi, usia, maupun budaya untuk tetap memperoleh hak
pendidikan sebagai warga negara sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945
alenia 4. Salah satu pihak yang terkait adalah warga negara dalam hal ini
adalah masyarakat pedesaan.
Masyarakat pedesaan merupakan warga negara yang umumnya kurang
berpartisipasi dalam hal pendidikan. Dengan adanya partisipasi masyarakat
dalam Program Paket C ini diharapkan pelaksanaan Progam Paket C dapat

berjalan dengan lebih baik dan lebih meningkatkan mutu dan kualitas
pendidikan masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah pedesaan.
Partisipasi dalam penelitian ini diartikan sebagai penilaian terhadap
keikutsertaan masyarakat pedesaan dalam Program Paket C dengan cara
mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C
dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
tersebut.

Program Paket C

Masyarakat pedesaan

Partisipasi

1. Pelaksanaan
2. Tingkat partisipasi
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Hasil
Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Program Paket C
di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto
Kabupaten Pekalongan
Gambar 1 : Bagan Skema Berfikir

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Populasi
Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. (Arikunto, 2006:130).
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pedesaan yang ikut serta
dalam Program Paket C di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan yang berjumlah
161 orang yang terdiri dari :
Tabel 1. Jumlah populasi masyarakat pedesaan yang ikut serta dalam Program
Paket C.
No
Responden
Jumlah
1.
Pengelola
8
2.
Tutor
11
3.
Warga Belajar
142
Jumlah Total
161
Sumber : Data Administrasi PKBM Baiturrahman, 2010.

B. Sampel dan Teknik sampling
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto,
2006:131). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah masyarakat
pedesaan yang ikut serta dalam program pendidikan kesetaraan Paket C di
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Baiturrahman Kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan . Teknik sampling yang digunakan adalah
Proporsional Random Sampling, sampel yang digunakan diambil 35% dari
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jumlah populasi 161, ini dimaksudkan agar semua masing-masing populasi
dapat terwakili sebagai responden.
Proporsional sampling adalah teknik sampling yang memperhatikan
proporsi/perimbangan sub populasi, penggunaan teknik ini akan diperoleh
proporsional sampel. Jadi menggunakan proporsional sampling, maka proporsi
atau perimbangan besarnya sampel akan diambil dari masing-masing sub
populasi dapat ditentukan, yaitu sebesar 35% dari jumlah individu untuk tiaptiap sub populasi.
Random sampling adalah pengambilan secara random atau acak. Dalam
random sampling semua individu dalam populasi memiliki hak yang sama untuk
dijadikan sampel (Hadi, 1990:75). Cara random yang digunakan untuk
menentukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara undian.
Langkah-langkah yang akan ditempuh dengan cara random dalam
penelitian ini adalah :
1.

Menetapkan bahwa sampel yang diambil proporsionalnya 35% dari jumlah
populasi yang ada.

2.

Membuat nomor urut sejumlah populasi yang sudah ditetapkan.

3.

Menggulung nomor undian tersebut dan mencampurnya dalam satu wadah.

4.

Mulai mengundi dengan cara dikocok.

5.

Setiap undian yang keluar harus dicatat, harus dicatat nomor undiannya
telah ditetapkan sebagai responden.
Untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi secara

keseluruhan, maka sampel yang digunakan adalah 35% atau sekitar 57

responden dari jumlah populasi 161. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 di
bawah ini :
Tabel 2. Jumlah sampel masyarakat pedesaan yang ikut serta dalam Program
Pendidikan Kesetaraan Paket C.
No
Responden
Populasi
Sampel (35%)
1
Pengelola
8
3
2
Tutor/Pendidik
11
4
3
Warga Belajar
142
50
Jumlah
161
57
Sumber : Kantor PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto, 2010.

C. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah objek penelitian atau yang menjadi titik
perhatian dalam penelitian (Arikunto, 2006:118). Adapun variabel yang diteliti
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Paket C
Tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C, dibagi

menjadi tiga tahapan antara lain :
a.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Persiapan

b.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan

c.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pasca pembelajaran

2.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

a.

Jenis Kelamin

b.

Umur/Usia

c.

Tingkat Pendidikan

d.

Tingkat Kesehatan

e.

Mata Pencaharian
Selain kedua variabel diatas, dalam penelitian ini juga ingin mengetahui

gambaran pelaksanaan Program Paket C di PKBM Baiturrahman Kecamatan
wonokerto kabupaten Pekalongan.

D. Metode Pengumpulan Data
1.

Metode Observasi
Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena
yang ada pada objek penelitian (Pabundu, 2005:44). Dalam penelitian ini,
metode observasi digunakan untuk memperoleh data tentang :
a.

Gambaran umum lokasi penelitian

b.

Pelaksanaan Progam Paket C.

2.

Metode Angket
Kuesioner (angket) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang
pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2006:151). Tujuan
penggunaan metode angket ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi
masyarakat pedesaan dalam Program Paket C dan mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi partisipasi.
Dalam penelitian ini digunakan jenis angket tertutup yaitu kuesioner
yang disusun dengan menggunakan pilihan jawaban yang lengkap. Dalam
angket ini diharapkan responden mudah memberikan jawaban karena alternatif

jawaban sudah disediakan berupa multi choise seperti butir a, b, c, dan d
sehingga membutuhkan waktu singkat dalam menjawabnya.
3.

Metode Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkri, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan
sebagainya (Arikunto, 2006:158). Metode dokumentasi ini digunakan untuk
melengkapi data-data dalam penelitian, yaitu mengenai data jumlah masyarakat
pedesaan yang ikut dalam Program Paket C, data pengelolah PKBM
Baiturrahman, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Validitas dan Reliabilitas
1.

Validitas
Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2006:168). Validitas yang digunakan
dalam penelitian ini adalah validitas logis. Validitas logis untuk sebuah
instrument evaluasi menunjuk pada kondisi sebuah instrument yang memenuhi
persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Dikatakan validitas logis
dikarenakan validitas ini diperoleh dengan usaha hati-hati melalui cara yang
benar sehingga menurut logika akan dicapai suatu tingkat validitas yang
dikehendaki (Arikunto, 2006:169).
Untuk mengetahui validitas suatu instrument digunakan rumus korelasi
product moment yang dikemukakan oleh pearson. Rumus Product Moment
yang dimaksud sebagai berikut :

rxy =

NSCU- (SC)(SU)

{NSC - (SC) }{NSU - (SU) }
2

2

2

2

Keterangan :
rxy = Koefisien korelasi
X = Skor tiap butir soal
Y = Skor total yang benar dari tiap subjek
N = Jumlah subjek
(Arikunto, 2006:170)
Hasil perhitungan r xy dihitung kemudian dikonsultasikan dengan r tabel
dengan taraf signifikan 5% jika didapatkan harga r xy > r tabel , maka butir
instrument dapat dikatakan valid, akan tetapi jika harga r xy < r tabel , maka
dikatakan bahwa instrument tersebut tidak valid.
Berdasarkan hasil uji validitas partisipasi masyarakat pedesaan dalam
program Pendidikan Kesetaraan Paket C, menunjukkan bahwa dari 35 butir
pertanyaan

pada variabel tingkat partisipasi dan

faktor-faktor yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat, diperoleh keterangan seluruh nilai rxy>
rtabe, dengan demikian dapat dikatakan semua item pertanyaan valid.
2.

Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah
baik (Arikunto: 2006:178). Dalam hal ini suatu alat ukur dikatakan mempunyai

reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur tetap atau stabil, dapat
diandalkan dan dapat diramalkan.
Dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas internal, yaitu diperoleh
dengan cara menganalisa data dari satu kali hasil pengetesan.
Teknik pengujian menggunakan rumus Alpha (Arikunto, 2006:196)

é k ù
r xy = ê
ú
ë (k - 1) û

é ås b 2 ù
ê1 ú
s 2 t úû
êë

Keterangan :
r xy r 11

= Reliabilitas instrument

k

= Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

ås b

2

= Jumlah varian butir

s 2t

= Varians total
Sebelum masuk ke rumus alpha, maka perlu dicari varian tiap butir

angket dengan rumus:

sb 2 =

(SY )2

SX 2 -

N

N

Varian total dapat dicari dengan rumus :

s 12 =

SY 2 -

(SY )2

N

N

Setelah diperoleh nilai varian butir dan varian total kemudian
dimasukkan kedalam rumus alpha, harga r 11 yang diperoleh dikonsultasikan
dengan r tabel dengan s = 5%.
hasil perhitungan reliabilitas dari 20 responden diperoleh nilai r11 = 0,96
>0,6 maka instrument penelitian reliabel. Sehingga angket tersebut dapat
digunakan sebagai alat penelitian.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan
permasalahan dan tujuan masing-masing yaitu sebagai berikut :
1. Sebelum dilakukan analisis data, dilakukan dua tahap pengolahan data, yaitu
scoring dan tabulasi.
a.

Skoring
Skoring dimaksudkan memberikan kemudahan dalam pengujian atau

analisis data. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat
positif sampai sangat negatif, maka jawaban itu diberi skor yaitu :
1) Pelaksanaan Program Paket C
“Ya”

: diberi skor 1

“Tidak” : diberi skor 0
2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Paket C
A : diberi skor 4
B : diberi skor 3
C : diberi skor 2

D : diberi skor 1
Setelah dilakukan tahap ini, kemudian dihitung skor penilaian terhadap
setiap butir soal, sehingga nantinya mempermudah peneliti dalam menghitung
skor total pada jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden.
b.

Tabulasi
Tabulasi adalah memasukkan data dalam tabel-tabel untuk mempermudah

analisis data. Tujuan dari tabulasi ini adalah untuk menyederhanakan data ke
dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Tabulasi ini berdasarkan
variabel.
2. Setelah dilakukan tahap pengolahan data, dilakukan analisis data.
Dimana analisis data ini sesuai dengan tujuan yang ada yaitu untuk
mengetahui pelaksanaan Program Paket C, tingkat partisipasi masyarakat
pedesaan dalam Program Paket C dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi partisipasi tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode
analisis statistik deskriptif (analisis frekuensi).
Data yang diperoleh berdasarkan tabulasi yang telah dibuat, dibuat atau
dimasukkan dalam tabel frekuensi. Metode ini digunakan sebagai bahan dasar
bagi anlisis selanjutnya, yaitu untuk identifikasi karakteristik sekaligus
distribusinya. Untuk menghitung persentase tiap variabel digunakan rumus
sebagai berikut:
Rumus Deskriptif Persentase

DP =

x 100%

Keterangan :
DP

= Deskriptif Persentase atau persentase nilai yang diperoleh (%)

n

= skor yang diperoleh

N

= Skor maksimal/skor ideal (Ali, 1993:186)

Perhitungan Persentase :
Presentase maksimal

= (Skor jawaban maksimal : skor maksimal)x100%
(4:4) x 100% = 100%

Presentase minimal

= (Skor jawaban minimal : skor maksimal)x100%
(1:4) x 100% = 25 %

Rentang

= 100% - 25% = 75 %

Panjang kelas interval

= 75% : 4 = 18,75% (Ali, 1993:186)

Dengan panjang kelas interval 18,75% dan persentase terendah 25% dapat
dibuat kriteria sebagai berikut :
Tabel 3. Kriteria Deskriptif Persentase
Kelas Interval

Kriteria

81,26 – 100
62,51 – 81,25
43,76 – 62,50
25,00 – 43,75

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1.

Gambaran Umum Daerah dan Lokasi Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di PKBM Baiturrahman yang

terletak di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan tepatnya di Desa
Api-Api. Gambaran dari kondisi wilayah Kecamatan Wonokerto dan kondisi
PKBM Baiturrahman tersebut adalah sebagai berikut :
a.

Gambaran Letak Daerah dan Lokasi Penelitian
Gambaran letak daerah dan lokasi penelitian meliputi letak astronomis,

letak administrasi, letak geografis, dan luas wilayah. Berikut ini adalah
gambaran letak daerah dan lokasi penelitian :
1) Letak Astronomis Daerah dan Lokasi Penelitian
Letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan garis
lintang dan garis bujur. Kecamatan Wonokerto merupakan salah satu
kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pekalongan
Provinsi Jawa Tengah. Bila dilihat dari letak bujur dan lintang, Kecamatan
Wonokerto terletak antara 6 o50’27”LS – 6 o53’16”LS dan 109 o35’44”BT 109o39’29”BT.
Secara keruangan letak dari Kecamatan Wonokerto dapat dilihat pada
gambar 2 yaitu peta lokasi penelitian PKBM Baiturrahman. Untuk letak
astronomis Desa Api-Api terletak antara 6 o37’55” – 6 o38’10”LS dan
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109o37’42” – 109o38’33”BT. Sedangkan Lokasi penelitian PKBM
Baiturrahman berada pada 6 o52’02”LS dan 109 o37’57”BT.
2) Letak Administrasi Daerah Penelitian
Berdasarkan letak administrasinya Kecamatan Wonokerto terletak di
wilayah Kabupaten pekalongan sebelah utara dengan batas-batas sebagai
berikut :
sebelah Utara

: Laut Jawa

Sebelah Timur

: Kecamatan Tirto

Sebelah Selatan

: Kecamatan Wiradesa

Sebelah Barat

: Kecamatan Siwalan

3) Letak Geografis Daerah Penelitian
Wilayah

Kecamatan

Wonokerto

memiliki

jarak

dari

pusat

pemerintahan sebagai berikut.
Ø Jarak dari IbuKota Kabupaten : 36 Km
Ø Jarak dari IbuKota Provinsi

: 199 km

Ø Jarak dari IbuKota Negara

: 479 Km

Secara geografis wilayah Kecamatan Wonokerto merupakan wilayah
dengan topografi berupa dataran rendah dengan ketinggian sekitar 0,1 m di
atas permukaan air laut, yang menyebabkan wilayah ini sering terjadi banjir
rob karena letaknya yang berbatasan langsung dengan laut Jawa. Wilayah
ini memiliki suhu udara rata-rata 27o C dengan curah hujan 1300 mm/thn.
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Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto
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4)

Luas Wilayah Daerah Penelitian
Kecamatan Wonokerto memiliki luas wilayah sekitar 1.591.352 Km2

yang terbagi dalam 11 desa, antara lain : Desa Pecakaran, Desa
Pesanggarahan, Desa Api-api, Desa Sijambe, Desa Bebel, Desa Wonokerto
Wetan, Desa Wonokerto Kulon, Desa Tratebang, Desa Semut, Desa
Rowoyoso dan Desa Werdi dengan penggunaan lahan sebagai berikut.
Tabel 4. Luas dan Penggunaan Lahan Keamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan.
No
Luas (Km2)
Jenis Tanah
1. Lahan sawah
Teknis
269.000
Tadah hujan
187.681
Bangunan dan
hal
2. Lahan kering
333.938
sekitar
Tegalan/kebun
280.553
Kolam/Tambak
446.985
Lainnya
73.195
Total Luas Wilayah
1.591.352
Sumber : Kecamatan Wonokerto Dalam Angka, 2010.
b. Kondisi Sosial dan Sarana pemerintah
1) Kondisi Sosial Ekonomi
Keadaan sosial ekonomi dalam hal ini adalah mata pencaharian
penduduk. Mata pencaharian merupakan suatu upaya manusia untuk
mempertahankan diri dalam kehidupan, karena dengan bekerja manusia
dapat memenuhi kebutuhan hidup. Mayoritas mata pencaharian penduduk
Kecamatan Wonokerto bergantung pada sektor perikanan untuk menopang
perekonomian keluarga. Berikut merupakan tabel kompossisi penduduk di
Kecamatan Wonokerto berdasarkan mata pencahariannya.
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Tabel 5. Komposisi Penduduk Kecamatan Wonokerto Berdasarkan Mata
Pencaharian
No
Mata Pencaharian
Jumlah
1. Pertanian
1.950
2. Perkebunan
68
3. Perikanan
7.281
4. Peternakan
84
5. Pert.lainnya
1.240
6. Industri
6.124
7. Perdagangan
6.606
8. Jasa
6.657
9. Keuangan
9
10 Lainya
1.440
Jumlah
31.458
Sumber : Kecamatan Wonokerto dalam Angka, 2010.
2) Kondisi Penduduk
Berdasarkan data Kecamatan Wonokerto dalam Angka tahun 2010,
penduduk Kecamatan Wonokerto berjumlah 45.939 Jiwa yang terdiri atas
penduduk laki-laki 23.290 jiwa dan penduduk perempuan 22.649 Jiwa.
Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kecamatan wonokerto tahun 2010.
Kelompok Umur
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
0-4
2.454
2.171
4.625
5-9
2.539
2.362
4.901
10-14
2.555
2.400
4.955
15-19
2.670
2.518
5.188
20-24
2.062
2.042
4.104
25-29
1.769
1.910
3.679
30-34
1.627
1.739
3.366
35-39
1.767
1.688
3.455
40-44
1.451
1.310
2.761
45-49
1.145
967
2.112
50-54
907
833
1.740
55-59
594
624
1.218
60-64
643
797
1.440
65-69
484
576
1.060
70+
623
712
1.355
Jumlah
23.290
22.649
45.939
Sumber : Kecamatan Wonokerto Dalam Angka, 2010.
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3) Kondisi Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu bagiann yang tidak dapat dipisahkan
dalam pembangunan dan pemngembangan masyarakat. Kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat lebih domonan dilihat dari aspek tingkat
pendidikan suatu masyarakat.
Tingkat pendidikan Kecamatan Wonokerto sangat bervariasi ada yang
tidak atau belum tamat Sekolah Dasar (SD), SD, SMP/Sederajat,
SMA/Sederajat, Diploma I/II, Akademi/Diploma III, maupun Perguruan
Tinggi. Oleh karena itu PKBM atau Program Pendidikan Kesetaraan Paket
C diharapkan mampu memberikan keterampilan yang sesuai malalui
kegiatan yang diberikan.
Komposisi tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Wonokerto untuk
lebih jelasnya dapat digambarlkan dalam tabel berikut :
Tabel 7. Distribusi Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan
No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1.
Perguruan Tinggi
261
Akademi/Diploma III
2.
174
Diploma I/II
3.
146
SMA/Sederajat
4.
3.058
SMP/Sederajat
5.
4.673
Sekolah Dasar/SD
6.
15.142
Tidak/Belum Tamat SD
7.
17.860
Total
41.314
Sumber :Kecamatan Wonokerto Dalam angka, 2010.
Berdasarkan tabel 7 terlihat sebagian besar masyarakat di Kecamatan
Wonokerto memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal ini
dikarenakan massih banyak masyarakat di Kecamatan Wonokerto belum
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menuntaskan wajib belajar sembilan tahunyang dicanangkan pemerintah
dan kurangnya kesadaran masyarakat akan ari pentingnya pendidikan.
Di Kecamatan Wonokerto sendiri terdapat 18 Taman Kanak-kanak
dengan jumlah siswa 1.138 orang, 24 buah Sekolah Dasar dengan jumlah
siswa 4.962 orang, 4 Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah siswa
sebanyak 2.230 orang. Tetapi di Kecamatan Wonokerto tidak terdapat
Sekolah Menengah Atas sehingga banyak warga lulusan Sekolah Menengah
Pertama yang tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi karena
letaknya yang jauh dari kecamatan tersebut.
4) Sarana Prasarana
Dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakatmaka perlu
pula memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada. Ini terkait
dengan kelancaran akses mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
hidup, salah satunya dalam hal pendidikan.
a)

Transpotasi
Transpotasi yang ada di Kecamatan Wonokerto menyangkut kondisi

jalan dan jembatan cukup memadai, tetapi untuk sarana transpotasinya
belum memadai.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Wonokerto

menggunakan sepeda sebagai sarana transpotasi guna melakukan aktifitas
sehari-hari maupun untuk bekerja dan sekolah. Sedangkan untuk sarana
transpotasi umum diantaranya adalah dokar dan becak.
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b) Komunikasi
Sarana prasarana komunikasi yang tersedia di Kecamatan
Wonokerto juga cukup memadai. Di Kecamatan Wonokerto terdapat
jaringan telepon dari Telkom, wartel, warnet dan kantor pos.
Fasilitas-fasilitas

tersebut dirasa

mampu

untuk

menunjang

mobilitas masyarakat Kecamatan Wonokerto dalam memenuhi kebutuhan
dan meningkatkan kesejahteraan, selain itu juga bermanfaat dalam
menunjang kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
c.

Profil PKBM Baiturrahman

1.

Deskripsi Singkat PKBM Baiturrahman
PKBM Baiturrahman didirikan pada tanggal 17 Mei 2007, yang

diselenggarakan oleh Yayasan Baiturrahman. Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) Baiturrahman merupakan salah satu lembaga
pendidikan non formal yang ada di Kabupaten Pekalongan tepatnya terletak
di Kecamatan Wonokerto. PKBM ini didirikan karena kepedulian pemuda
akan persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, baik itu sosial,
lingkungan, ekonomi maupun pendidikan yang rata-rata masih rendah.
Dengan bantuan dari Pemerintah Pusat dan partisipasi dari masyarakat
sekitar, akhirnya PKBM Baiturrahman dapat didirikan dan menempati
gedung pinjam pakai di SD Plus Baiturrahman yang bertempat di Jln.
Madrasah Rt/Rw 04/02 Desa Api-Api, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan.
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2.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terlibat dalam PKBM

Baiturrahman Api-api sebanyak 25 orang dengan kualifikasi pendidikan
sebagai berikut:
Tabel 8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan
Jumlah
1. Pasca Sarjana
2 orang
2. Sarjana
9 orang
3. Sarjana Muda
3 orang
4. SMA/ Setara
11 orang
5. SMP/ Setara
Jumlah
25 orang
Sumber : Data Administrasi PKBM Baiturrahman, 2010.
3.

Peserta atau Warga Belajar
Jumlah peserta atau warga belajar PKBM Baiturrahman sampai Tahun

2010 berjumlah 481 orang, meliputi :
Tabel 9. Jumlah Peserta atau Warga Belajar
Program
Jumlah
1. PAUD
124 orang
2. KF
87 orang
3. KPA
23 orang
4. KPB
76 orang
5. KPC
142 orang
6. Anak Binaan
18 orang
7. UKM
11 orang
Jumlah
481 orang
Sumber : Data Administrasi PKBM Baiturrahman, 2010.
4.

Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana Kantor merupakan milik lembaga PKBM yang

terletak di Jl. Pasar Urang No.40 Desa Api-api. Namun sarana dan prasarana
dalam pembelajaran KPB dan KPC menggunakan fasilitas Lembaga
Pendidikan di bawah Yayasan Baiturrahman Api-api. Berikut merupakan
rincian bangunan yang ada di PKBM Baiturrahman.
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Tabel 10. Rincian Bangunan
No
Rincian Bangunan
Jumlah
Luas
1. Ruang Tamu
1
8 m2
2. Ruang Sekretariat
1
8 m2
3. Ruang Belajar Teori
8
64 m2
4. Ruang Praktek Keterampilan
2
16 m2
5. Ruang Perpustakaan
1
8 m2
6. Dapur
1
8 m2
Jumlah
14
112m2
Sumber: Data Administrasi PKBM Baiturrahman, 2010.

Satuan
Ruang/m2
Ruang/m2
Ruang/m2
Ruang/m2
Ruang/m2
Ruang/m2
Ruang/m2

Sedangkan untuk rincian sarana pembelajaran atau keterampilan dapat
dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut.
Tabel 11. Sarana Pembelajaran/Keterampilan
Jenis Sarana
Kursi tamu
Meja/kursi/lemari sekretariat
Meja/kursi/lemari pengurus
Meja/kursi ruang belajar teori
Papan tulis
Komputer
Printer
Alat keterampilan sesuai program
Bahan ajar (buku/modul)
PAUD
Keaksaraan
Paket A
Paket B
Paket C

Jumlah
4
2
1
160
8
2
2
5
20
20
40
60
60

Satuan
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

Sumber: Data Administrasi PKBM Baiturrahman, 2010.
5.

Pengelola
PKBM Baiturrahman dikelola oleh masyarakat desa Api-api yang

terstruktur dalam kelembagaan PKBM.
a. Dewan Penasehat

: (1) Lukman Chakim, M.Pd.
(2) Penilik PLS Kec. Wonokerto

b. Dewan Pendiri

: (1) Abdul Basid, S.Pd.I
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(2) Abdul Wahid
(3) Ziaul Haq, S.Ag.
c. Pengelola
Kepala

: Abdul Basid, S.Pd.I.

Sekretaris

: Fadillah Umar S.

Bendahara

: Dewi Murniasih

Seksi Program
1) Pendidikan Anak Usia Dini

: Khuliyah,AMa

2) Pendidikan Kesetaraan

: a) Qurotul Aini, S.H.I.
b) Siti Farizah

3) Pendidikan Keaksaraan

: Mahmudah, S.Pd.I

4) Taman Bacaan Masyarakat

: Abdul Wakhid

5) Bidang Kewirausahaan

: Ziaul Haq, S.Ag.

6) Pendampingan Anak Jalanan

: Ahmad Ambali

7) Pendampingan Modal Usaha

: Amin Musyaffa' , S.Ag.

8) Lembaga Pelatihan dan Kursus

: (1) Fatkhurrahman
(2) Budi Priyanto

9) Pelatihan Life Skill

2.

: Anang Ghufron

Pelaksanaan Program Paket C di PKBM Baiturrahman Kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan.
Program Paket C yang merupakan program pendidikan menengah pada

jalur pendidikan non formal setara SMA/MA bagi siapapun yang terkendala ke
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pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk
ketuntasan pendidikan menengah. Dalam pelaksanaan Program Paket C
dilakukan melalui tiga proses tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan
pasca pembelajaran. Dan secara keseluruhan pelaksanaan Program Paket C dari
ketiga tahapan 76,92%% telah dilaksanakan dengan sangat baik meskipun
belum maksimal.
a.

Tahap Persiapan
Pada tahapan persiapan pelaksanaan Program Paket C 100 % telah

dilaksanakan dengan sangat baik, meskipun tidak sedikit masyarakat yang
kurang berpartisipasi dalam tahap persiapan pelaksanaan Program Paket C
tersebut. Pada tahap ini kasubdin Kabupaten Pekalongan yang membidangi
PLS dan penilik PLS di Kecamatan Wonokerto mengadakan pertemuan
dengan tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, kyai/ulama, ketua orsosmas dan
tokoh masyarakat lain untuk membahas Program Paket C yang akan
diselenggarakan di Kecamatan Wonokerto. Hal ini dilakukan mengingat
Program Paket C merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat
yang diselenggarakan oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yaitu
insitusi pendidikan non formal yang dimiliki dan dikelolah oleh masyarakat
atau orsosmas, dan pemerintah berperan sebagai fasilitator. PKBM didirikan
untuk untuk memberdayakan masyarakat, dalam aspek ekonomi, budaya, dan
sosial. Ia adalah tempat atau pusat belajar masyarakat, oleh, dari dan untuk
masyarakat yang netral dan fleksibel. PKBM sebagai lembaga pendidkikan
non formal, yang tersebar diberbagai desa dan kota, melayani berbagai
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program pendidikan non formal, yang diantaranya adalah pendidikan anak
usia dini, keaksaraan fungsional, kursus, dan pendidikan kesetaraan Paket A,
Paket B, dan Paket C.
Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari
masyarakat, baik perangkat pemerintahan daerah serta berbagai pihak untuk
menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Program Paket C di
Kecamatan Wonokerto merupakan proyek pemerintah dalam upaya untuk
memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan
dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Pada program ini melibatakan
partisipasi dari masyarakat, sedangkan peran aparat pemerintah dimaksudkan
untuk memperlancar pelaksanaan proses pembangunan partisipatif. Di
kecamatan Wonokerto penumbuhkembangan partisipasi masyarakat diawali
oleh aparat pemerintah lokal dalam wujud terkecil yaitu PKBM, Kelurahan,
dan Kecamatan.
Setelah pihak kasubdin Kabupaten Pekalongan dan penilik PLS di
Kecamatan Wonokerto dengan para tokoh masyarakat mengadakan
perundingan tentang Program C, selanjutnya diadakan kegiatan sosialisasi
program tersebut kepada masyarakat luas. Sosialisasi ini dimaksudkan agar
masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jalur
pendidikan formal dapat mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam Program
Paket C yang akan diselenggarakan di Kecamatan Wonokerto.
Partisipasi dalam Program Paket C dibangun untuk menumbuhkan
rasa kepedulian dan kepemilikan, serta proses belajar kerja sama dengan
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semua pihak dan komponen masyarakat, sekolah negeri, madrasah, pondok
pesantren, perusahaan instansi pemerintahan, dan tokoh masyarakat demi
meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Wonokerto yang masih rendah.
Pada awal diadakan kegiatan sosialisasi tentang Program Paket C,
masyarakat cukup tertarik dengan program tersebut. Tidak sedikit dari warga
masyarakat menganggap bahwa Program Paket C merupakan program yang
cocok bagi siapapun yang tidak bisa melanjutkan ke SMA karena terkendala
beberapa faktor, baik usia, ekonomi, sosial maupun budaya di Kecamatan
Wonokerto yang sebagian besar warganya adalah seorang nelayan atau petani
tambak yang memiliki kehidupan keras dan kurang memperhatikan
pendidikan. Mereka cenderung lebih memilih bekerja dan menghasilkan uang
dari pada harus sekolah.
Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kasubdin
Kabupaten Pekalongan yang membidangi PLS dan penilik PLS di Kecamatan
Wonokerto

dengan

penyelenggara

tokoh

program,

masyarakat

tempat

belajar,

juga

melakukan

calon

peserta

identifikasi
didik,

dan

tutor/pendidik. Hal ini dilakukan agar pelksanaan Program Paket C dapat
berjalan dengan lancar dan maksimal., serta sesuai dengan kebutruhan
masyarakat sekitar. Selain itu juga dapat menarik perhatian masyarakat untuk
berpartisipasi baik sebagai pengelolah/penyelenggara Program Paket C,
menyediakan tempat belajar, menjadi calon peserta didik maupun menjadi
tutor/pendidik di dalam Program Paket C.
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Di Kecamatan Wonokerto Program Paket C diselenggarakan oleh
PKBM Baiturrahman dari yayasan Baiturrahman Desa Api-api Kecamatan
Wonokerto Kabupaten pekalongan yang didirikan pada tahun 2007. Untuk
tempat belajar menempati sekolah madrasah, dimana sekolah ini juga
merupakan milik yayasan Baiturrahman yang pada pagi sampai siang harinya
digunakan untuk untuk SD, pada sore harinya digunakan untuk madrasah, dan
pada malam harinya digunakan untuk pendidikan nonformal, baik Paket A,
Paket B, maupun Paket C. Masyarakat di Kecamatan Wonokerto yang
mengikuti Program Paket C adalah warga yang sebagian besar sudah bekerja
dan memiliki keluarga. Sedangkan untuk tutor/pendidik sebagian besar
memiliki kualitas akademik yang sudah cukup baik dan tinggi yaitu minimal
lulusan SMA/MA, tetapi untuk tutor yang pendidikan terakhirnya SMA harus
memiliki

nilai

akademik

serta

kemampuan

untuk

menyampaikan

informasi/materi kepada orang lain.
Pada tahap persiapan pelaksanaan Program Paket C berikutnya,
penyelenggara program membuat kesepakatan dengan tenaga pendidik dan
peserta didik tentang kegiatan belajar. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik
maupun pendidik membuat kesepakatan tentang kegiatan belajar yang akan
dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi peserta didik maupun pendidik.
Kegiatan pembelajaran Program Paket C di PKBM Baiturrrahman Kecamatan
Wonokerto dilaksanakan pada malam hari. Hal ini dikarenakan sebagian
besar warga belajar memiliki berbagai kepentingan dan terkendala oleh
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berbagai faktor, salah satunya adalah kurang memiliki waktu untuk kegiatan
belajar.
Tempat kegiatan belajar Program Paket C diselenggarakan dalam tiga
ruangan yaitu untuk kelas X, XI, dan XII. jumlah ruang kelas ada tiga
dikarenakan jumlah warga belajar yang mengikuti Program Paket C lebih
sedikit dibandingkan jumlah siswa yang ada pada pendidikan formal. Jumlah
warga belajar untuk masing-masing kelas berkisar 15-20 orang untuk
kegiatan pembelajaran, sedangkan pada waktu evaluasi atau ujian akhir
semester biasanya mencapai 30-40 orang/kelas.
Di dalam Program Paket C di PKBM Baiturrahman juga menyediakan
modul, bahan, maupun peralatan praktik untuk pendidikan keterampilan yang
disubsidi dari pemerintah. Untuk pendidikan keterampilan dalam Program
Paket C, terdapat berbagai kegiatan keterampilan, antara lain: kegiatan kursus
menjahit dan pengolahan ikan bagi warga belajar perempuan. Sedangkan
untuk warga belajar laki-laki diadakan keterampilan budidaya ikan bandeng.
Hal ini mengingat bahwa wilayah Kecamatan Wonokerto terletak berbatasan
langsung dengan laut, di mana sebagian besar warganya adalah seorang
nelayan atau petani tambak. Sehingga kegiatan keterampilan yang ada di
Program Paket C disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Hal ini
dilakukan juga agar masyarakat yang mengikuti kegiatan keterampilan
tersebut dapat

memanfaatkan

kondisi

lingkungan

yang

ada untuk

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berikut merupakan gambar kegiatan
keterampilan yang diajarkan dalam Program Paket C di PKBM Baiturrahman
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Gambar 3. Keterampilan Pengelolahan Kerupuk Kerang
dalam Program Paket C.
Gambar diatas merupakan gambar salah satu kegiatan keterampilan
pengelolahan kerang menjadi kerupuk yang diajarkan dalam Program Paket C
di PKBM Baiturrahman. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar
masyarakat

yang

memanfaatkan

mengikuti

kondisi

kegiatan

lingkungan

keterampilan

yang

ada

untuk

tersebut

dapat

meningkatkan

kesejahteraan hidupnya.
b. Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian menunjukan
bahwa 75% kegiatan berjalan dengan sangat baik, meskipun ada beberapa
kegiatan yang belum maksimal. Dalam Program Paket C, tutor dan peserta
didik memulai kegiatan belajar sesuai dengan jadwal kegiatan belajar. Jadwal
kegiatan belajar Program Paket C di PKBM Baiturrahman Kecamatan
Wonokerto dilaksanakan pada malam hari, yaitu: setiap malam Selasa, Rabu,
dan Kamis dari pukul 19.30-21.30 WIB, tetapi dalam pelaksanaannya kurang
sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Biasanya tutor dan
peserta didik baru memulai kegiatan belajar pada pukul 20.00 WIB dan
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berakhir pada pukul 21.00. Pelaksanaan jadwal kegiatan belajar kurang
maksimal karena sebagian besar warga belajar kurang menganggap penting
waktu dan kegiatan pembelajaran. Sebagian besar warga belajar datang untuk
memenuhi presensi, atau mendapatkan ijazah untuk meningkatkan status
sosialnya.

Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Program Paket C.
Dalam kegiatan belajar, tutor atau pendidik menggunakan berbagai
metode pembelajaran agar kegiatan belajar tidak membosankan dan warga
belajar lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Metode
kegiatan pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi warga belajar. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Program Paket
C

menggunakan

metode

ceramah,

dan

metode

diskusi.

Kegiatan

pembelajaran juga dilakukan secara tutorial.
Di dalam kegiatan pembelajaran, tutor memberikan bimbingan baik
secara individu maupun kelompok guna mengetahui kesulitan-kesulitan yang
dihadapai warga belajar ketika kegiatan pembelajaran dan menemukan solusi
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yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut agar pelaksanaan
pembelajaran

dapat

berjalan

dengan

maksimal.

Setelah

kegiatan

pembelajaran, biasanya tutor melaksanakan kegiatan evaluasi. Kegiatan
evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan warga belajar dan
membandingkannya dengan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menemukan solusi yang tepat dan
metode-metode yang sesuai guna meningkatkan kemampuan warga belajar,
baik pengetahuan maupun keterampilan yang dimilikinya. Kegiatan evaluasi
dilaksanakan setelah materi pembelajaran selesai, biasanya dilaksanakan pada
pertengahan bulan, akhir semester, dan ujian nasional pada akhir tahun untuk
kelas XII.
c.

Pasca Pembelajaran
Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pasca pembelajaran berbeda

dengan tahapan-tahapan sebelumnya, pada tahapan ini kegiatan pasca
pembelajaran Program Paket C 50% telah dilaksanakan dengan cukup baik,
meskipun mengalami penurunan dari tahap-tahap sebelumnya. Kegiatan
pasca pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan pihak penyelenggara
dan tutor. Pasca kegiatan pemebelajaran selama tiga tahun, penyelenggara
dan tutor memfasilitasi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya
ke jenjang yang lebih tinggi sesuai minat dan kemampuan peserta didik.
Pihak penyelenggara menyediakan dana untuk membantu peserta didik atau
warga belajar yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tetapi
terkendala biaya. Dana tersebut diperoleh dari kegiatan usaha yang diciptakan
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penyelenggara dan tutor melalui kegiatan keterampilan yang diajarkan selama
kegiatan pembelajaran Program Paket C. Sehingga, warga belajar yang telah
selesai menempuh Program Paket C mendapatkan ijazah setara pendidikan
formal, juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan
kegiatan usaha sesuai keterampilan yang dimiliki dan pendapat yang
diperoleh dapat dijadikan modal untuk kepentingan selanjutnya, baik
melanjutkan sekolah maupun bekerja.
Pasca pembelajaran, penyelenggara dan tutor membantu peserta didik
yang telah lulus untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan
yang dimiliki peserta didik, sekaligus melakukan pendataan peserta didik
yang telah bekerja. Tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut kurang maksimal,
dikarenakan kurangnya tenaga dan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut.
Selain itu, kurangnya partisipasi warga belajar juga menjadi kendala dalam
melakukan pendataan.

3.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Program Paket C
Partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C dibagi menjadi

beberapa tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pembelajaran.
Tingkat partisipasi massyarakat pedesaan dalam Program Paket C dalam tiap
tahapan dapat diketahui dari pembahasan berikut :
a.

Partisipasi dalam Tahap Persiapan/Perencanaan
Partisipasi Masyarakat pedesaan dalam tahap persiapan adalah

partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah pengelolah, tutor, dan warga
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belajar yang terlibat dalam Program Paket C dalam menerima dan
menyampaikan informasi, serta keterlibatan dalam beberapa kegiatan
pertemuan yang berkaitan dengan program tersebut. Tingkat partisipasi dalam
tahap persiapan program ini didapat dari angket untuk masyarakat pedesaan
(pengelolah, tutor, warga belajar) dengan jumlah soal 16 yang tertuang dalam
soal nomor 1 hingga nomor 16 (lihat lampira 3). Distribusi tingkat partisipasi
masyarakat pedesaan dalam tahap persiapan Program paket C di PKBM
Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 12. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam
Persiapan Program Paket C.
No
Tingkat Partisipasi
F
%
1.

Sangat Tinggi

6

10,53%

2.

Tinggi

33

57,89%

3.

Rendah

18

31,58%

4.

Sangat Rendah

0

0,00%

57

100,00%

Jumlah
Sumber : Analisis Data primer, 2011.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 6 responden
(10,53%) memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi dalam tahap persiapan
Program Paket C, sebanyak 33 responden (57,89%) memiliki tingkat
partisipasi tinggi, dan sebanyak 18 responden (31,58%) memiliki tingkat
partisipasi rendah.
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b. Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan
Partisipasi masyarakat pedesaan (Pengelolah,Tutor, dan Warga Belajar)
dalam pelaksanaan Program Paket C adalah keikutsertaan masyarakat dalam
melaksanakan

program-program

atau

kegiatan-kegiatan

yang

telah

direncanakan. Tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan program ini
didapat dari angket untuk masyarakat pedesaan (pengelolah, tutor, warga
belajar) dengan jumlah soal 14 yang tertuang dalam soal nomor 17 hingga
nomor 30 (lihat lampira 3). Distribusi tingkat partisipasi masyarakat pedesaan
dalam tahap pelaksanaan Program Paket C di PKBM Baiturrahman
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 13. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam
Pelaksanaan Program Paket C.
No
Tingkat Partisipasi
F
%
1.

Sangat Tinggi

4

7,02%

2.

Tinggi

45

78,95%

3.

Rendah

8

14,03%

4.

Sangat Rendah

0

0,00%

57

100,00%

Jumlah
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 4 responden
(7,02%) memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi dalam tahap pelaksanaan
Program Paket C, sebanyak 45 responden (78,95%) memiliki tingkat
partisipasi tinggi, dan sebanyak 8 responden (14,03%) memiliki tingkat
partisipasi rendah.
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c.

Partisipasi dalam Tahap Pasca Pembelajaran
Partisipasi masyarakat pedesaan (Pengelolah,Tutor, dan Warga Belajar)

pasca pembelajaran Program Paket C adalah keikutsertaan masyarakat dalam
menilai/mengevaluasi keberhasilan Program Paket C di PKBM Baiturrahman
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Tingkat partisipasi dalam
pasca pembelajaran program ini didapat dari angket untuk masyarakat
pedesaan (pengelolah, tutor, warga belajar) dengan jumlah soal 5 yang
tertuang dalam soal nomor 31 hingga nomor 35 (lihat lampiran 3). Distribusi
tingkat partisipasi masyarakat pedesaan pasca pembelajaran Program Paket C
di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 14. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan Pasca
Pembelajaran Program Paket C.
No
Tingkat Partisipasi
F
%
1.

Sangat Tinggi

0

0,00%

2.

Tinggi

41

71,93%

3.

Rendah

16

28,07%

4.

Sangat Rendah

0

0,00%

57

100,00%

Jumlah
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada responden
yang memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi dalam tahap pasca
pembelajaran Program Paket C, tetapi sebanyak 41 responden (71,93%)
memiliki tingkat partisipasi tinggi, dan sebanyak 16 responden (28,07%)
memiliki tingkat partisipasi rendah.
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d. Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Program Paket C.
Partisipasi masyarakat pedesaan (Pengelolah,Tutor, dan Warga Belajar)
dalam Program Paket C adalah tinggi rendahnya peran serta keikutsertaan
masyarakat dalam Program Paket C di PKBM Baiturrahman Kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Partisipasi disini adalah partisipasi
masyarakat secara keseluruhan yang meliputi beberapa hal yaitu partisipasi
dalam tahap persiapan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi pasca
pembelajaran. Tingkat partisipasi secara keseluruhan dalam program ini
didapat dari angket untuk masyarakat pedesaan (pengelolah, tutor, warga
belajar) dengan jumlah soal 35 yang tertuang dalam soal nomor 1 hingga
nomor 35 (lihat lampiran 3). Distribusi tingkat partisipasi masyarakat
pedesaan secara keseluruhan dalam Program paket C di PKBM Baiturrahman
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 15. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam
Program Paket C.
No
Tingkat Partisipasi
F
%
1.

Sangat Tinggi

4

7,02%

2.

Tinggi

42

73,68%

3.

Rendah

11

19,30%

4.

Sangat Rendah

0

0,00%

57

100,00%

Jumlah
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa
sebanyak 4 responden (7,02%) memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi
dalam Program Paket C, sebanyak 42 responden (73,68%) memiliki tingkat
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partisipasi tinggi, dan sebanyak 11 responden (19,30%) memiliki tingkat
partisipasi rendah.

4.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam
Pelaksanaan Program Paket C
Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat pedesaan dalam Program Paket C meliputi jenis kelamin,
umur/usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan mata pencaharian.
a.

Jenis Kelamin
Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria akan berbeda dengan

partisipasi yang diberikan oleh seorang wanita. Hal ini disebabkan adanya
sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan
kedudukan dan derajat antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan
perbedaan hak dan kewajiban. Distribusi jenis kelamin masyarakat pedesaaan
yang berpartisipasi dalam Program Paket C dapat dilihat pada tabel 16 berikut
ini.
Tabel 16. Distribusi Masyarakat Pedesaan yang Berpartisipasi dalam Program
Paket C Berdasarkan Jenis Kelamin
No
Jenis Kelamin
F
%
1.

Laki-Laki

32

56,14%

2.

Perempuan

25

43,86%

57

100,00%

Jumlah
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.

Berdasarkan tabel 16 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang
lebih banyak berpartisipasi dalam Program Paket C adalah responden dengan
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jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 32 responden (56,14%), sedangkan
responden perempuan sebanyak 25 responden (43,86%).
Selanjutnya perbedaan jenis kelamin responden tersebut dikategorikan
sesuai dengan tingkat partisipasinya dalam Program Paket C.
Tabel 17. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Program
Paket C berdasarkan Jenis Kelamin
Tingkat Partisipasi dalam Program Paket C
Jenis
Sangat
Sangat
No
Tinggi
Rendah
Kelamin
Tinggi
rendah
F
%
F
%
F
%
F
%
1.
Laki-Laki
3
5,26
22 38,60 7
12,28 0
0,00
2. Perempuan 1
1,75
20 35,09 4
7,02 0
0,00
Jumlah
4
7,01
42 73,69 11 19,30 0
0,00
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.
Berdasarkan Tabel 17 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang
memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi dalam Program Paket C untuk jenis
kelamin laki-laki sebanyak 3 responden (5,26%) dan perempuan sebanyak 1
responden (1,75%), dan responden yang memiliki tingkat partisipasi tinggi
untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 22 responden (38,60%) dan
perempuan sebanyak 20 responden (35,09%), sedangkan untuk responden
yang memiliki tingkat partisipasi rendah untuk jenis kelamin laki-laki
sebanyak 7 responden (12,28%) dan perempuan sebanyak 4 responden
(7,02%).
b. Umur/Usia
Distribusi umur/usia masyarakat pedesaan yang berpartisipasi dalam
Program Paket C dalam penelitian ini dapat dilihat dapat dilihat pada tabel 18
berikut ini.
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Tabel 18. Distribusi Masyarakat Pedesaan yang Berpartisipasi dalam Program
Paket C Berdasarkan Umur/Usia
No
Umur/Usia
F
%
1.
15 – 19
7
12,28
2.
20 – 24
23
40,35
3.
25 – 29
17
29,82
4.
30 – 34
7
12,28
5.
35 - 39
3
5,26
Jumlah
57
100,00
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.
Berdasarkan tabel 18 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang
berpartisipasi dalam Program Paket C memiliki jenjang umur/usia 15-19
tahun sebanyak 7 orang (12,28%), responden yang memiliki umur/usia 20-24
tahun yaitu sebanyak 23 orang (40,35%), umur/usia 25-29 tahun sebanyak 17
orang (29,82%), umur/usia 30-34 tahun sebanyak 7 orang (12,28%),
sedangkan umur/usia 35-39 tahun sebanyak 3 orang (5,26%).
Selanjutnya Umur/Usia responden tersebut dikategorikan sesuai dengan
tingkat partisipasinya dalam Program Paket C, sehingga diperoleh hasil
seperti disajikan dalam tabel 19 berikut ini.
Tabel 19. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Program
Paket C berdasarkan Umur/usia
Tingkat Partisipasi dalam Program Paket C
Sangat
Tinggi
Tinggi
F
%
F
%
1.
15 – 19
0
0,00
6 10,53
2.
20 – 24
0
0,00
18 31,58
3.
25 – 29
1
1,75
13 22,81
4.
30 – 34
3
5,26
3
5,26
5.
35 - 39
0
0,00
2
3,51
Jumlah
4
7,02
42 73,68
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.
No

Umur/Usia

Rendah
F
1
4
4
1
1
11

%
1,75
7,02
7,02
1,75
1,75
19,30

Sangat
rendah
F
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
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Berdasarkan Tabel 19 diatas, dapat diketahui bahwa dapat diketahui
bahwa responden yang memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi dalam
Program Paket C untuk responden yang memiliki usia berkisar 15-19 tidak
ada, responden yang memiliki usia berkisar 20-24 juga tidak ada, responden
yang memiliki usia berkisar 25-29 sebanyak 1 responden (1,75%), responden
yang memiliki usia berkisar 30-34 sebanyak 3 orang (5,26%), dan responden
yang memiliki usia berkisar 35-39 tidak ada.
Untuk responden yang memiliki tingkat partisipasi tinggi untuk
responden yang memiliki usia berkisar 15-19 sebanyak 6 responden
(10,53%), responden yang memiliki usia berkisar 20-24 sebanyak 18
responden (31,58%), responden yang memiliki usia berkisar 25-29 sebanyak
13 responden (22,81%), responden yang memiliki usia berkisar 30-34
sebanyak 3 orang (5,26%), dan responden yang memiliki usia berkisar 35-39
sebanyak 2 responden (3,51%).
Sedangkan untuk responden yang memiliki tingkat partisipasi rendah
untuk responden yang memiliki usia berkisar 15-19 sebanyak 1 responden
(1,75%), responden yang memiliki usia berkisar 20-24 sebanyak 4 responden
(7,02%), responden yang memiliki usia berkisar 25-29 sebanyak 4 responden
(7,02%), responden yang memiliki usia berkisar 30-34 sebanyak 1 orang
(1,75%), dan responden yang memiliki usia berkisar 35-39 sebanyak 1
responden (1,75%).
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c.

Tingkat Pendidikan
Batasan pendidikan yang diselesaikan menurut penelitian ini adalah

tingkat pendidikan terakhir yang pernah diikuti atau memiliki ijazah terakhir
dalam jenjang pendidikannya. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini
yakni SMP, SMA, Diploma, dan Perguruan Tinggi. Distribusi tingkat
pendidikan masyarakat pedesaan yang berpartisipasi dalam Program Paket C
dalam penelitian ini dapat dilihat dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini.
Tabel 20. Distribusi Tingkat Pendidikan Masyarakat Pedesaan yang
Berpartisipasi dalam Program Paket C
No
Tingkat Pendidikan
F
%
1.
Tamat SMP
50
87,72
2.
Tamat SMA
0
0,00
3.
Tamat Diploma
2
3,51
4.
Tamat Perguruan Tinggi
5
8,77
Jumlah
57
100,00
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.
Berdasarkan Tabel 20 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang
berpartisipasi dalam Program Paket C untuk tingkat pendidikan SMP
sebanyak 50 orang (87,72%), responden dengan tingkat pendidikan SMA
tidak ada, responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 2 orang
(3,51%), sedangkan untuk responen dengan tingkat pendidikan Sarjana
sebanyak 5 orang (8,77%).
Selanjutnya tingkat pendidikan responden tersebut dikategorikan sesuai
dengan tingkat partisipasinya dalam Program Paket C, sehingga diperoleh
hasil seperti disajikan dalam tabel 21 berikut ini.
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Tabel 21. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Program
Paket C berdasarkan Tingkat Pendidikannya
Tingkat Partisipasi dalam Program Paket C
Tingkat
Sangat
Sangat
No
Tinggi
Rendah
Pendidikan
Tinggi
rendah
F
%
F
%
F
%
F
%
1.
2.
3.
4.

Tamat SMP 0
0,00
39
Tamat SMA 0
0,00
0
Diploma
1
1,75
1
Perguruan
3
5,26
2
Tinggi
Jumlah
4
7,02
42
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.

68,42
0,00
1,75
3,51

11
0
0
0

19,30
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

73,68

11

19,30

0

0,00

Berdasarkan Tabel 21 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang
memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi dalam Program Paket C untuk
responden dengan tingkat pendidikan SMP tidak ada, responden dengan
tingkat pendidikan SMA juga tidak ada, responden dengan tingkat pendidikan
Diploma sebanyak 1 responden (1,75%), dan responden dengan tingkat
pendidikan Sarjana sebanyak 3 responden (5,26%).
Untuk responden yang memiliki tingkat partisipasi tinggi, untuk
responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 39 responden (68,42%),
responden dengan tingkat pendidikan SMA tidak ada, responden dengan
tingkat pendidikan Diploma sebanyak 1 responden (1,75%), dan responden
dengan tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 2 responden (3,51%).
Sedangkan untuk responden yang memiliki tingkat partisipasi rendah
untuk responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 11 responden
(19,30%), responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 0 responden
(0,00%), responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 0
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responden (0,00%), dan responden dengan tingkat pendidikan Sarjana
sebanyak 0 responden (0,00%).
d. Tingkat Penghasilan
Distribusi tingkat penghasilan masyarakat pedesaan yang berpartisipasi
dalam Program Paket C dalam penelitian ini dapat dilihat dapat dilihat pada
tabel 22 berikut ini.
Tabel 22. Distribusi Tingkat Penghasilan Masyarakat Pedesaan yang
Berpartisipasi dalam Program Paket C
No
Tingkat Penghasilan
F
%
1.
2.
3.
4.

Tidak Memiliki Penghasilan
< 250.000
250.000 – 500.000
> 500.000

Jumlah
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.

25
7
17
8

43,86
12,28
29,82
14,03

57

100,00

Berdasarkan Tabel 22 diatas, dapat diketahui masyarakat pedesaan yang
ikut serta dalam Program Paket C adalah masyarakat/responden yang
mempunyai berbagai kategori penghasilan dari yang tidak memiliki
penghasilan sampai dengan yang memiliki penghasilan tinggi. Masyarakat
pedesaan yang ikut serta dalam Program Paket C yang tidak memiliki
penghasilan sebanyak 25 orang (43,86%), masyarakat/responden yang
mempunyai penghasilan < 250.000 sebanyak 7 orang (12,28%), untuk
masyarakat/responden yang mempunyai penghasilan antara 250.000 sampai
dengan 500.000 ada 17 orang (29,82%), sedangkan masyarakat/responden
yang mempunyai penghasilan > 500.000 sebanyak 8 orang (14,03%).
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Selanjutnya tingkat penghasilan responden tersebut dikategorikan
sesuai dengan tingkat partisipasinya dalam Program Paket C, sehingga
diperoleh hasil seperti disajikan dalam tabel 23 berikut ini.
Tabel 23. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Program
Paket C berdasarkan Tingkat Penghasilan.
Tingkat Partisipasi dalam Program Paket C
Tingkat
Sangat
Sangat
No
Tinggi
Rendah
Penghasilan
Tinggi
rendah
F
%
F
%
F
%
F %
1. Tidak Memiliki
0
0,00 21 36,84 4
7,02 0 0,00
Penghasilan
2. < 250.000
0
0,00
7 12,28 0
0,00 0 0,00
3. 250.0002
3,51 10 17,54 5
8,77 0 0,00
500.000
4. > 500.000
2
3,51
4
7,02 2
3,51 0 0,00
Jumlah
4
7,02 42 73,68 11 19,30 0 0,00
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.
Berdasarkan Tabel 23 diatas, dapat diketahui bahwa dapat diketahui
bahwa responden yang memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi dalam
Program Paket C untuk responden yang tidak memiliki penghasilan tidak ada,
responden yang memiliki penghasilan < 250.000 juga tidak ada, responden
yang memiliki penghasilan 250.00-500.000 sebanyak 2 responden (3,51%),
dan responden yang memiliki penghasilan > 500.000 juga sebanyak 2 orang
(3,51%).
Untuk responden yang memiliki tingkat partisipasi tinggi untuk
responden yang tidak memiliki penghasilan sebanyak 21 responden (36,84%),
responden yang memiliki penghasilan < 250.000 sebanyak 7 responden
(12,28%), responden yang memiliki penghasilan 250.00-500.000 sebanyak 10
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responden (17,54%), dan responden yang memiliki penghasilan > 500.000
juga sebanyak 4 orang (7,02%).
Sedangkan untuk responden yang memiliki tingkat partisipasi rendah
untuk responden yang tidak memiliki penghasilan sebanyak 4 responden
(7,02%), responden yang memiliki penghasilan < 250.000 sebanyak 0
responden (0,00%), responden yang memiliki penghasilan 250.00-500.000
sebanyak 5 responden (8,77%), dan responden yang memiliki penghasilan >
500.000 sebanyak 2 orang (3,51%).
e.

Mata Pencaharian
Kebanyakan pekerjaan pokok masyarakat di Kecamatan wonokerto

yaitu nelayan atau petani tambak. Tetapi dengan tempat penelitian sendiri,
buruh dan karyawan yang paling mendominasi. Distribusi mata pencaharian
masyarakat pedesaan yang berpartisipasi dalam Program Paket C dalam
penelitian ini dapat dilihat dapat dilihat pada tabel 24 berikut ini.
Tabel 24. Distribusi Mata Pencaharian Masyarakat Pedesaan yang
Berpartisipasi dalam Program Paket C
No
Mata Pencaharian
F
%
1.
Tidak Bekerja
25
43,86
2.
Buruh
10
17,54
3.
Pedagang/Wiraswasta
14
24,56
4.
Karyawan (PN/Swasta)
8
14,03
Jumlah
57
100,00
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.
Berdasarkan Tabel 24 diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat
pedesaan yang ikut serta dalam Program Paket C untuk masyarakat/responden
yang tidak memiliki pekerjaan yaitu sebanyak 25 orang (43,86%), buruh
sebanyak 10 orang (17,54%), pedagang/wiraswasta sebanyak 14 orang
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(24,56%), sedangkan karyawan baik pegawai negeri atau swasta sebanyak 8
orang (14,03%).
Selanjutnya mata pencaharian responden tersebut dikategorikan sesuai
dengan tingkat partisipasinya dalam Program Paket C, sehingga diperoleh
hasil seperti disajikan dalam tabel 25 berikut ini.
Tabel 25. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Program
Paket C berdasarkan Mata Pencaharian
Tingkat Partisipasi dalam Program Paket C
Mata
Sangat
Sangat
No
Tinggi
Rendah
Pencaharian
Tinggi
rendah
F
%
F
%
F
%
F
%
1. Tidak
0
0,00
21 36,84 4
7,02
0
0,00
Bekerja
2. Buruh
0
0,00
8 14,03 2
3,51
0
0,00
3. Pedagang /
0
0,00
9 15,79 5
8,77
0
0,00
wiraswasta
4. Karyawan
4
7,02
4
7,02
0
0,00
0
0,00
(PN/Swasta)
Jumlah
4
7,02
42 73,68 11 19,30 0
0,00
Sumber : Analisis Data Primer, 2011.
Berdasarkan Tabel 25 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang
memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi dalam Program Paket C untuk
responden yang tidak bekerja tidak ada (0,00%), responden yang memiliki
pekerjaan sebagai buruh juga tidak ada (0,00%), responden yang bekerja
sebagai pedagang/wiraswasta tidak ada (0,00%), dan responden yang bekerja
sebagai karyawan baik pegawai negeri maupun swasta sebanyak 4 orang
(7,02%).
Untuk responden yang memiliki tingkat partisipasi tinggi untuk
responden yang tidak bekerja sebanyak 21 responden (36,84%), responden
yang memiliki pekerjaan sebagai buruh sebanyak 8 responden (14,03%),
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responden yang bekerja sebagai pedagang/wiraswasta sebanyak 9 responden
(15,79%), dan responden yang bekerja sebagai karyawan baik pegawai negeri
maupun swasta sebanyak 4 orang (7,02%) .
Sedangkan untuk responden yang memiliki tingkat partisipasi rendah
untuk yang tidak bekerja sebanyak 4 responden (7,02%), responden yang
memiliki pekerjaan sebagai buruh sebanyak 2 responden (3,51%), responden
yang bekerja sebagai pedagang/wiraswasta sebanyak 5 responden (8,77%),
dan responden yang bekerja sebagai karyawan baik pegawai negeri maupun
swasta tidak ada (0,00%).

B. Pembahasan
1.

Pelaksanaan Program Paket C
Program Paket C merupakan salah satu program pemberdayaan

masyarakat yang diselenggarakan oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat) yaitu institusi pendidikan nonformal yang dimiliki dan dikelolah
oleh masyarakat atau organisasi masyarakat, pemerintah berperan sebagai
fasilitator. PKBM didirikan untuk memberdayakan masyarakat dalam aspek
ekonomi, sosial, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan
keterlibatan yang besar dari pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk
memberikan kesempatan dan menjamin berbagai hasil yang dicapai.
Pelaksanaan pembangunan partisipatif seperti Program Paket C
menuntut peranserta dari seluruh aspek kehidupan masyarakat. Peranserta yang
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dimaksud adalah peran serta dari masyarakat itu sendiri dan dari pemerintah
daerah atau relawan demi kelancaran proses pembangunan.
Dalam pelaksanaan Program Paket C secara keseluruhan 76,92% telah
dilakukan dengan sangat baik meskipun belum maksimal. Pelaksanaan
Program Paket C dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan,
pelaksanaan, dan tahap pasca pembelajaran. Pada tahap persiapan

pihak

kasubdin yang membidangi PLS dalam hal ini penyelenggara mengadakan
pertemuan dengan tokoh-tokoh

masyarakat maupun lembaga-lembaga

orsosmas lainnya di Kecamatan Wonokerto. Pihak penyelenggara merangkul
elemen dalam masyarakat tidak sekedar sebagai objek tetapi juga untuk
menjadi mitra kerja atau sebagai subjek pembangunan dalam hal ini diharapkan
dapat ikutserta mengelolah Program Paket C. Pembentukan pengelolah atau
penyelenggara Program Paket C di Kecamatan Wonokerto yang berasal dari
elemen masyarakat seperti kepala desa, ketua RT dan tokoh masyarakat
lainnya dalam melakukan proses sosialisasi dimaksudkan agar programprogram kegiatan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan apa yang
dibutuhkan masyarakat.
Dengan mengajak tokoh masyarakat sebagai pengurus atau pengelolah,
maka masyarakat dapat memberikan aspirasi dengan lebih leluasa. Selain itu
aspirasi dari masyarakat akan lebih terserap dan terealisasi dalam Program
Paket C terutama bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya ke
jenjang lebih tinggi namun terkendala berbagai faktor. Peran serta masyarakat
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juga dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pasca pembelajaran Program Paket
C yaitu sebagai pengelolah, peserta didik maupun sebagai tutor/pendidik.
Melalui peran serta masyarakat dan keterlibatan pemerintah daerah
setempat diharapkan akan memacu partisipasi masyarakat umum. Hal ini
sesuai dengan yang diungkapkan oleh joyomartono bahwa partisipasi dari
masyarakat akan terwujud bila program pembangunan yang diselenggarakan
didukung oleh tokoh masyarakat dan penguasa setempat (Joyomartono,
1991:63).

2.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Program Paket C

a.

Partisipasi dalam Tahap Persiapan
Berdasarkan analisis hasil penelitian (lihat lampiran 3), dapat diketahui

bahwa tingkat partisipasi sebagian besar masyarakat pedesaan dalam tahap
persiapan

Program

Paket

C

adalah

tinggi

yaitu

sebanyak

33

responden/masyarakat (57,89%). Hal ini dikarenakan adanya kegiatan
komunikasi dan sosialisasi yang di adakan oleh pengelolah dan keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan tersebut, serta sosialisasi tidak langsung dari
masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut kepada orang lain. Cara
ini dirasa menjadi cara paling efektif untuk menyampaikan tentang programprogram kegiatan dalam Program Paket C.
Masyarakat pedesaan yang telah mendapatkan informasi tentang
Program Paket C diharapkan dapat ikut berpartisipasi dan dapat
menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain. hal ini dimaksudkan
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agar sosialisasi program tersebut dapat lebih merata kepada seluruh
masyarakat terutama masyarakat yang menjadi sasaran utama Program Paket
C yaitu masyarakat lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikannya ke
jenjang SMA karena terkendala beberapa faktor sosial, ekonomi, dan budaya
setempat.
b. Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan
Partisipasi masyarakat pedesaan dalam tahap pelaksanaan Program
Paket C adalah tinggi. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian
(lihat lampiran 3) yang menunjukan bahwa sebanyak 45 responden dari 57
responden (78,95%) memiliki tingkat partisipasi tinggi. Tingginya partisipasi
dalam pelaksanaan ini berkaitan juga dengan tingginya tingkat pertisipasi
masyarakat dalam tahap persiapan. Dengan pengetahuan dan persiapan yang
cukup tentang Program Paket C yang diperoleh dari kegiatan komunikasi dan
sosialisasi, cukup memberikan bekal pemikiran serta menumbuhkan sikap
untuk peduli terhadap pendidikan dan kualitas sumber daya manusia terutama
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di lingkungan
Kecamatan Wonokerto, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk turut serta
melaksanakan program-program kegiatan dalam Program Paket C.
c.

Partisipasi Pasca Pembelajaran
Partisipasi masyarakat pedesaan pasca pembelajaran dalam Program

Paket C sama dengan partisipasi pada tahap-tahap sebelumnya. Partisipasi
pasca pembelajaran Program Paket C juga masuk dalam kriteria tinggi. Hal
ini dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian (lihat lampiran 3) yang
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menunjukan bahwa sebanyak 41 responden (71,93%) memiliki tingkat
partisipasi tinggi. Meskipun ada beberapa masyarakat yang memiliki tingkat
partisipasi rendah. Tingginya angka partisipasi ini dapat dipengaruhi oleh
adanya keinginan untuk ikut serta dalam memberikan penilaian dan
memaksimalkan pelaksanaan Program Paket C yang telah dilaksanaakan,
serta menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil guna memperbaiki
dan meningkatkan mutu pelaksanaan Program Paket C di tahun yang akan
datang.
d. Partisipasi dalam Program Paket C
Berdasarkan analisis hasil penelitian (lihat lampiran 3), secara
keseluruhan sebagian besar responden/masyarakat pedesaaan memiliki
tingkat partisipasi yang tinggi dalam Program Paket C yaitu sebanyak 42
responden (73,68%) dari 57 responden, meskipun responden yang ada
memiliki jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan
mata pencaharian yang berbeda-beda. namun adanya kesadaran untuk
meningkatkan mutu pendidikan dan kesejateraan hidup menjadi motivasi
tersendiri bagi masyarakat pedesaan di Kecamatan Wonokerto untuk ikut
ambil bagian atau ikut serta dalam Program Paket C.
Tingginya tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program
Paket C di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto juga disebabkan oleh
adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam Program Paket C seperti
kegiatan budidaya ikan bandeng bagi kaum laki-laki atau bapak-bapak yang
ikut Program Paket C, kegiatan pengelolahan ikan dan kerang, serta
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ketrampilan menjahit bagi kaum perempuannya selain kegiatan pembelajaran
seperti pada pendidikan formal. Kegiatan-kegiatan penbdukung tersebut
disesuaikan dengan kondisi lingkungan di Kecamatan Wonokerto dimana
Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan
laut dan sebagian besar warganya mengandalkan hidupnya pada kegitan yang
berhubungan dengan perikanan seperti nelayan, petani tambak, dan juga
pengelolah ikan.
Masyarakat pedesaan yang tinggal di Kecamatan Wonokerto ini sadar
akan artinya pendidikan yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai
pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Oleh
karena itu adanya keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
kesejahteraan hidupnya, maka mereka mengambil langkah-langkah inisiatif
salah satunya dengan melaksanakan program-program kegiatan yang ada
dalam Program Paket C di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto.

3.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam
Pelaksanaan Program Paket C

a.

Jenis Kelamin
Berdasarkan hasil analisis data penelitian sebagaimana ditampilkan

pada tabel 16 dapat diketahui bahwa responden yang lebih banyak
berpartisipasi dalam Program Paket C adalah responden dengan jenis kelamin
laki-laki yaitu sebanyak 32 responden (56,14%). Dan pada tabel 17
menunjukkan bahwa untuk responden atau masyarakat pedesaan yang
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memiliki tingkat partisipasi tinggi adalah responden/masyarakat dengan jenis
kelamin laki-laki yaitu 22 responden (38,60%), selain itu sebanyak 3
responden laki-laki (5,26%) juga memiliki tingkat partisipasi sangat tinggi
paling banyak dalam Program Paket C. Maka dapat disimpulkan bahwa
responden/masyarakat pedesaan yang ikut berpartisipasi dalam Program
Paket C didominasi kaum laki-laki. Dengan kata lain jenis kelamin
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pedesaaan dalam Program
Paket C.
Hal ini mempertegas pendapat Soekanto (1982) bahwa partisipasi dari
kaum laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu hak akan berbeda. Ini terjadi
karena adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang membedakan
kedududukan laki-laki dan perempuan pada derajat yang berbeda. Perbedaan
ini pada akhirnya akan melahirkan kedudukan dan peran yang berbeda antara
laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu hal ini
juga akan membedakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam
keluarga dan masyarakat.
b.

Umur/Usia
Hasil analisis data penelitian meunjukan bahwa usia mempengaruhi

tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C, hal ini dapat
dilihat pada tabel 18 yang menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan yang
paling banyak berpartisipasi dalam Program Pakjet C adalah masyarakat yang
memiliki usia antara 20-24 tahun yaitu sebanyak 25 orang (43,86%). Selain
itu pada tabel 19 diatas juga menunjukkan bahwa responden/masyarakat yang
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memiliki tingkat partisipasi tinggi paling banyak adalah responden yang
memiliki usia berkisar antara 20-24 tahun yaitu sebanyak 18 responden
(31,58%). Dengan demikian semakin matang usia seseorang mempengaruhi
tingkat partisipasinya dalam Program Pakjet C, seperti dalam menyalurkan
pendapat, keaktifan dalam suatu program, maupun kepedulian terhadap suatu
kondisi lingkungan.
c.

Tingkat Pendidikan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukan bahwa tingkat

pendidikan tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pedesaan
dalam Program Paket C. Hal ini dapat dilihat pada tabel 20 yang
menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan yang paling banyak berpartisipasi
dalam Program Paket C adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan
SMP/Sederajat yaitu sebanyak 50 orang (87,72%). Selain itu pada tabel 21
diatas juga menunjukkan bahwa responden/masyarakat yang memiliki tingkat
partisipasi tinggi paling banyak adalah responden dengan tingkat pendidikan
SMP/Sederajat yaitu sebanyak 39 responden (68,42%).
Tidak adanya pengaruh ini dapat disebabkan meskipun seseorang
memiliki tingkat pendidikan yang rendah namun apabila orang tersebut
memiliki pengetahuan serta kesadaran yang tinggi akan pentingnya
pendidikan dan kesejahteraan hidupnya, maka orang tersebut cenderung
memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam melaksanakan program yang
berkaitan dengan kualitas dan kesejahteraan hidup dirinya dan lingkungannya
yang dalam hal ini adalah Program Paket C.
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d.

Tingkat Penghasilan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukan bahwa tingkat

penghasilan tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pedesaan
dalam Program Paket C. Hal ini dapat dilihat pada tabel 22 yang
menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan yang paling banyak berpartisipasi
dalam Program Pakjet C adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan
yaitu sebanyak 25 orang (43,86%). Selain itu pada tabel 23 tentang distribusi
tingkat partisipasi masyarakat pedesaan berdasarkan tingkat penghasilannya
diatas juga menunjukkan bahwa responden/masyarakat yang memiliki tingkat
partisipasi tinggi paling banyak dalam Program Paket C adalah responden
yang tidak memiliki penghasilan yaitu sebanyak 22 responden (37,93%).
Tidak adanya pengaruh ini dapat disebabkan meskipun seseorang tidak
memiliki penghasilan namun apabila orang tersebut memiliki pengetahuan
serta kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan dan kesejahteraan
hidupnya, maka orang tersebut cenderung memiliki tingkat partisipasi yang
tinggi dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan kualitas
pendidikan dan kesejahteraan hidup dirinya dan lingkungannya yang dalam
hal ini adalah Program Paket C.
e.

Mata pencaharian
Berdasarkan hasil analisis data penelitian, pada tabel 24 menunjukkan

bahwa masyarakat pedesaan yang paling banyak berpartisipasi dalam
Program Paket C adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak
bekerja yaitu sebanyak 25 orang (43,86%). Selain itu pada tabel 25 tentang
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distribusi tingkat partisipasi masyarakat pedesaan berdasarkan mata
pencahariaannya di atas juga menunjukkan bahwa responden/masyarakat
yang memiliki tingkat partisipasi tinggi paling banyak dalam Program Paket
C adalah responden yang tidak memiliki pekerjaan yaitu sebanyak 21
responden

(36,84%).

Dengan

demikian

jenis

mata

pencaharian

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket
C.
Adanya pengaruh ini dapat disebabkan karena bagi masyarakat yang
sudah memiki pekerjaan, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk
meneruskan pendidikannya atau berpartisipasi dalam

kegiatan suatu

program. meskipun seseorang tidak memiliki pekerjan namun apabila orang
tersebut memiliki pengetahuan serta kesadaran yang tinggi akan pentingnya
pendidikan dan kesejahteraan hidupnya, maka orang tersebut cenderung
memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam melaksanakan program yang
berkaitan dengan kualitas pendidikan dan kesejahteraan hidup dirinya dan
lingkungannya yang dalam hal ini adalah Program Paket C.
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BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah disampaikan

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1.

Dalam pelaksanaan Program Paket C dari ketiga tahapan, baik dalam tahap
sosialisasi, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pembelajaran 76,92%
dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelolah dengan sangat baik
meskipun belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya kendala atau
berbagai faktor, baik faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
pedesaan di Kecamatan Wonokerto, serta faktor dana dan partisipasi dari
masyarakat di lingkungan tersebut.

2.

Tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam Program Paket C di PKBM
Baiturrahman Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dibagi dalam
tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap pasca
pembelajaran. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa tingkat partisipasi
masyarakat pedesaan dalam tahap persiapan Program Paket C sebanyak 33
responden (57,89%) memiliki tingkat partisipasi tinggi. Tingkat partisipasi
masyarakat pedesaan dalam tahap pelaksanaan Program Paket C sebanyak
45 responden (78,95%) memiliki tingkat partisipasi tinggi. Tingkat
partisipasi masyarakat pedesaan dalam tahap pasca pembelajaran Program
Paket C sebanyak 41 responden (71,93%) juga memiliki tingkat partisipasi
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tinggi. Sedangkan secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat
pedesaan dalam Program Paket C di PKBM Baiturrahman kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan sebanyak 42 responden (73,68%) masuk
dalam kategori tinggi.
3.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pedesaan dalam
Program Paket C di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto
Kabupaten Pekalongan, antara lain: jenis kelamin, umur/usia, dan mata
pencaharian.

B.

Saran
Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan antara

lain :
1.

Untuk rancangan program/kegiatan yang berhubungan dengan Program
Paket C harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga
memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi atau melibatkan diri.

2.

Untuk semua pihak yang terlibat/ikut serta dalam Program Paket C Perlu
meningkatkan

frekuensi

sosialisasi

Program

Paket

C

dan

dapat

memanfaatkan waktu luang dengan baik dan semaksimal mungkin untuk
meningkatkan partisipasinya dalam Program Paket C. Selain itu diharapkan
dapat memberikan motivasi kepada masyarakat pedesaan yang belum ikut
serta dalam Program Paket C untuk berpartisipasi agar program tersebut
dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal.
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PANDUAN OBSERVASI PELAKSANAAN PROGRAM PAKET C

INDIKATOR PELAKSANAAN PROGRAM PAKET C
1. Tahap Persiapan
a. Mengadakan komunikasi dengan tokoh masyarakat
tentang Program Paket C.
b. Mengadakan sosialisasi Program Paket C.
c. Mengidentifikasi penyelenggara program, tempat
belajar, calon peserta didik, dan tutor/pendidik.
d. Membuat kesepakatan tentang kegiatan belajar.
e. Menyiapkan tempat kegitan belajar, modul, bahan, dan
peralatan praktek dan pendidikan keterampilan, dan
perlengkapan lain.
Jumlah
Persentase yang bertanda cek
2. Tahap Pelaksanaan
a. Memulai kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal
kegiatan.
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran.
c. Memberi bimbingan baik secara individu maupun
kelompok.
d. Melaksanakan kegiatan evaluasi.
Jumlah
Persentase yang bertanda cek
3. Pasca Pembelajaran
a. Membantu memfasilitasi peserta didik yang akan
melanjutkan pendidikkan ke jenjang yang lebih tinggi.
b. Membantu peserta didik yang telah lulus untuk
menciptakan kegiatan usaha.
c. Membantu peserta didik yang telah lulus untuk
mendapatkan lapangan kerja.
d. Mendata peserta didik yang telah bekerja.
Jumlah
Persentase yang bertanda cek
Keterangan :
Persentase

0 – 25 = Kurang

Persentase

26 – 50 = Cukup

Persentase

51 – 75 = Baik

Persentase

76 – 100 = Sangat baik

Tanda cek untuk
jawaban “ya”
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PANDUAN DOKUMENTASI
NO
1.

2.

DATA
Gambaran umum daerah penelitian
a. Letak astronomis
b. Letak administrasi
c. Letak geografis
d. Luas wilayah
e. Komposisi penduduk berdasarkan mata
pencaharian
f. Distribusi penduduk usia 5 tahun ke
atas menurut pendidikannya
g. Sarana prasarana
Profil PKBM Baiturrahman
a. Profil dan lokasi PKBM
b. Jumlah pendidik dan tenaga pendidik
c. Jumlah peserta atau warga belajar
d. Sarana dan prasarana
e. Pengelola PKBM
f. Jumlah warga belajar Paket C
g. Jumlah tutor Paket C

SUMBER DATA
· Peta Rupa Bumi
· Peta Rupa Bumi
· Sekretaris Kecamatan
(Data Kecamatan
Wonokerto Dalam Angka
Tahun 2010)

· Pengelolah dan tutor
Program Paket C (Data
administrasi PKBM
Baiturrahman)
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KISI – KISI INTRUMEN PENELITIAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM PAKET C DI PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT) KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2010/2011

NO

1.

VARIABEL

SUB VARIABEL

Partisipasi Masyarakat a. Tahap Persiapan

JMLH

NOMOR

SOAL

SOAL

2

1 dan 2

5

3,4,5,6,7

3

8,9,10

INDIKATOR

1) Mengikuti

kegiatan

Pedesaan dalam

penyelenggara

Program Paket C

Kesetaraan Paket C.

pertemuan

Program

dengan

Pendidikan

2) Mengikuti kegiatan sosialisasi Program
Pendidikan Kesetaraan Paket C
3) Ikut serta dalam penyelenggaraan program,
tempat belajar, calon peserta didik, dan
tutor/pendidik.
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4) Mengikuti diskusi tentang kesepakatan

3

11,12,13

3

14,15,16

1) Memulai kegiatan pembelajaran

1

17

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran

10

18,19,20,21,22

kegiatan belajar.
5) Ikut serta menyiapkan tempat kegitan
belajar, modul, bahan, dan peralatan praktek
dan

pendidikan

keterampilan,

dan

perlengkapan lain.

b. Tahap Pelaksanaan

,23,24,27,28,
29
3) Melaksanakan

dan

mengikuti

kegiatan

bimbingan baik secara individu maupun
kelompok

2

25 dan 26

100

c. Pasca Pembelajaran

4) Melaksanakan kegiatan evaluasi

2

30 dan 35

1) Membantu memfasilitasi peserta didik yang

1

31

1

32

1

33

1

34

35

35

akan melanjutkan pendidikkan ke jenjang
yang lebih tinggi
2) Membantu peserta didik yang telah lulus
untuk menciptakan kegiatan usaha
3) Membantu peserta didik yang telah lulus
untuk mendapatkan lapangan kerja
4) Mendata peserta didik yang telah bekerja.
JUMLAH
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PENGANTAR

Yth. Bpk/Ibu Pengelola Program Paket C
di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto
Assalammu’alaikum Wr. Wb
Dalam

rangka

menyusun

skripsi

yang

berjudul

PARTISIPASI

MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM PAKET C DI PKBM
(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) BAITURRAHMAN
KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN. Maka
dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon dengan hormat kiranya
Bapak/Ibu berkenan untuk mengisi angket yang telah peneliti susun, kejujuran dan
keterbukaan Bapak/Ibu dalam menjawab isi pertanyaan akan sangat membantu
penelitian ini.
Apapun jawaban yang diberikan, tidak akan berpengaruh terhadap diri
pribadi maupun pekerjaan Bapak/Ibu. Hal ini karena jawaban yang Bapak/Ibu
berikan semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian.
Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih yang tiada
terkira. Semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Wassalammu’alaikum Wr.Wb

Semarang,

Juli 2011

Peneliti,

Afina Fatkhulina
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INSTRUMEN PENELITIAN
( UNTUK PENGELOLA PROGRAM PAKET C )

I.

PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM
PAKET C DI PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)
BAITURRAHMAN

KECAMATAN

WONOKERTO

KABUPATEN

PEKALONGAN
Petujuk Pengisian Angket.
1. Tulis identitas diri pada kolom yang telah disediakan
2. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda silang (X) pada salah satu alternative
jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
pada jawaban yang telah disediakan.
3. Apabila terjadi kekeliruan dalam jawaban dan Bapak/Ibu ingin
memperbaiki, maka berilah tanda dua garis bawah pada jawaban yang
dianggap salah, kemudian silanglah jawaban yang semestinya menurut
Bapak/Ibu.
Contoh : Pilihan semula a b c d
Diperbaiki
II.

a b c d

IDENTITAS RESPONDEN
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Umur/Usia

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Pengahasilan

:

Alamat

:
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III.

TINGKAT

PARTISIPASI

MASYARAKAT

PEDESAAN

DALAM

PROGRAM PAKET C
A. TAHAP PERSIAPAN
1.

Apakah

bapak/ibu

mengadakan

komunikasi

dengan

tokoh-tokoh

masyarakat, kepala desa, maupun lembaga orsosmas setempat mengenai
Program Paket C ?

2.

a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1 - 3 kali

d. Tidak pernah

Menurut anda, apakah program yang akan diselenggarakan sudah sesuai
dengan kondisi lingkungan sosial, budaya dan ekonomi, serta kebutuhan
masyarakat di Kecamatan Wonokerto ?

3.

a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

Setelah mengadakan komunikasi atau perundingan mengenai rancangan
Program Paket C, apakah bapak/ibu juga mengadakan sosialisasi dengan
masyarakat luas di Kecamatan Wonokerto terkait program tersebut ?

4.

a. Ya, selalu

c. Kadang-kadang

b. Ya

d. Tidak Pernah

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi Program Paket C
tersebut ?

5.

a. Sangat antusias/tertarik

c. Kurang tertarik

b. Tertarik

d. Tidak tertarik

Tujuan bapak/ibu mengadakan sosialisasi Program Paket C tersebut ?
a. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Program Paket C
b. Masyarakat dapat mengetahui tentang Program Paket C
c. Sekedar informasi
d. Mengisi waktu luang

6.

Apakah dalam kegiatan sosialisasi, bapak/ibu memberikan informasi atau
pengalaman dari keikutsertaaan dalam Program Paket C ?
a. Ya, selalu

c. Kadang-kadang

b. Ya

d. Tidak pernah
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7.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, apakah bapak/ibu juga memberikan
motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Paket C ?

8.

a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1 – 3 kali

d. Tidak pernah

Apakah bapak/ibu pernah mengadakan diskusi tentang penyelenggara
program, tempat belajar, calon peserta didik dan tutor/pendidik ?

9.

a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Pernah

d. Tidak pernah

Apakah penyelenggaraan program, tempat belajar, calon peserta didik dan
tutor/pendidik sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
sebelumnya ?
a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

10. Apakah bapak/ibu memberikan kepercayaan kepada masyarakat setempat
untuk ikut menentukan tempat maupun penyelenggaraan program tersebut
?
a. Selalu

c. Jarang

b. Ya

d. Tidak pernah

11. Apakah bapak/ibu membuat kesepakatan dengan tenaga pendidik dan
peserta didik tentang kegiatan belajar yang akan dilaksanakan ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

12. Selain

kegiatan

belajar

di

kelas,

apakah

ada

kegiatan

pendukung/keterampilan dalam Program Paket C ?
a. Ada, lebih dari 3

c. Mungkin

b. Ada, 1-3

d. Tidak ada

13. Tujuan bapak/ibu mengadakan diskusi tentang kegiatan belajar tersebut ?
a. Agar pendidik dan peserta didik mengetahui kegiatan belajar dalam
Program Paket C
b. Mendukung pelaksanaan Program Paket C
c. Memenuhi tugas dan tanggung jawab
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d. Mengisi waktu luang
14. Apakah bapak/ibu menyiapkan tempat kegiatan, modul, dan pendidikan
keterampilan dengan maksimal ?
a. Sangat maksimal

c. Kurang maksimal

b. Maksimal

d. Tidak maksimal

15. Apakah bapak/ibu pernah memberikan bantuan uang/barang dalam
Program Paket C ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

16. Apakah tempat kegiatan, modul, bahan dan peralatan praktek, serta
pendidikan keterampilan yang ada di Program Paket C sudah sesuai
dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Wonokerto ?
a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

B. TAHAP PELAKSANAAN
17. Apakah bapak/ibu menyiapkan jadwal kegiatan belajar bagi tutor dan
peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan dan keburtuhan mereka ?
a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

18. Apakah pelaksanaan jadwal kegiatan belajar sudah maksimal untuk
memenuhi kegiatan pembelajaran ?
a. Sangat maksimal

c. Kurang maksimal

b. Maksimal

d. Tidak maksimal

19. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, apakah tutor dan peserta didik
pernah mengalami kesulitan ?
a. Tidak Pernah

c. Pernah

b. Jarang

d. Sering

20. Ada berapa metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran Program
Paket C ?
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a. Lebih dari 3 metode

c. 2 metode

b. 3 metode

d. 1 metode

21. Mengapa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengguanakan
metode tersebut ?
a. Mudah diterima
b. Peserta didik lebih tertarik untuk belajar
c. Bervariasi dan tidak membosankan
d. Aturan pemerintah
22. Bagaimana pelaksanaan dari metode-metode tersebut ?
a. Ditanggapi dengan baik

c. Kurang ditanggapi

b. Diterima

d. Tidak ditanggapi

23. Apakah metode-metode yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan peserta didik/warga belajar ?
a. Sangat sesuai

c. Kurag sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

24. Aapakah dalam kegiatan pembelajaran, bapak/ibu memberikan dorongan
keterampilan pada warga belajar ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

25. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar, apakah bapak/ibu pernah ikut
memberikan bimbingan secara individu maupun kelompok ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

26. Apakah bapak/ibu setuju jika dalam kegiatan pembelajaran diadakan
bimbingan secara individu maupun kelompok ?
a. Sangat setuju

c. Kurang setuju

b. Setuju

d. Tidak setuju

27. Didalam pelaksanaan kegiatan belajar, setujukah bapak/ibu diadakan
kegiatan pendukung yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan
kebutuhan warga belajar di kecamatan wonokerto ?
a. Sangat setuju

b. Setuju
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c. Kurang setuju
28. Apakah dalam pelaksanaan

d. Tidak setuju
kegiatan pendukung/tambahan pernah

mengalami kesulitan dana ?
a. Tidak Pernah

c. Pernah

b. Kadang-kadang

d. Sering

29. Apakah bapak/ibu pernah memberikan kepercayaan kepada tutor atau
pengelolah yang lain untuk bertanggung jawab dalam setiap kegiatan
pembelajaran/kegiatan pendukung yang lainnya ?
a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Pernah

d. Tidak pernah

30. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan Program Paket C pernah diadakan
kegiatan evaluasi ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak Pernah

C. PASCA PEMBELAJARAN
31. Apakah bapak/ibu membantu memfasilitasi peserta didik yang akan
melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ?
a. Selalu

c. Kurang membantu

b. Ya

d. Tidak membantu

32. Apakah bapak/ibu membantu peserta didik yang telah lulus/tamat belajar
untuk menciptakan kegiatan usaha ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

33. Apakah bapak/ibu membantu peserta didik yang telah lulus/tamat untuk
mendapatkan lapangan kerja ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Jarang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak Pernah

34. Apakah bapak/ibu melakukan pendataan terhadap peserta didik yang telah
bekerja ?
a. Selalu

b. Iya
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c. Jarang

d. Tidak pernah

35. Menurut anda, apakah pelaksanaan Program Paket C di PKBM
Baiturrahman sudah maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya ?
a. Sangat maksimal dan sesuai
b. Maksimal dan sesuai
c. Kurang maksimal dan sesuai
d. Tidak maksimal dan sesuai
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PENGANTAR

Yth. Bpk/Ibu Tutor Program Paket C
di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto

Assalammu’alaikum Wr. Wb
Dalam

rangka

menyusun

skripsi

yang

berjudul

PARTISIPASI

MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM PAKET C DI PKBM
(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) BAITURRAHMAN
KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN. Maka
dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon dengan hormat kiranya
Bapak/Ibu berkenan untuk mengisi angket yang telah peneliti susun, kejujuran dan
keterbukaan Bapak/Ibu dalam menjawab isi pertanyaan akan sangat membantu
penelitian ini.
Apapun jawaban yang diberikan, tidak akan berpengaruh terhadap diri
pribadi maupun pekerjaan Bapak/Ibu. Hal ini karena jawaban yang Bapak/Ibu
berikan semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian.
Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih yang tiada
terkira. Semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Wassalammu’alaikum Wr.Wb

Semarang,

Juli 2011

Peneliti,

Afina Fatkhulina
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INSTRUMEN PENELITIAN
( UNTUK TUTOR PROGRAM PAKET C )

I.

PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM
PAKET C DI PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)
BAITURRAHMAN

KECAMATAN

WONOKERTO

KABUPATEN

PEKALONGAN
Petujuk Pengisian Angket.
1. Tulis identitas diri pada kolom yang telah disediakan
2. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda silang (X) pada salah satu alternative
jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
pada jawaban yang telah disediakan.
3. Apabila terjadi kekeliruan dalam jawaban dan Bapak/Ibu ingin
memperbaiki, maka berilah tanda dua garis bawah pada jawaban yang
dianggap salah, kemudian silanglah jawaban yang semestinya menurut
Bapak/Ibu.
Contoh : Pilihan semula a b c d
Diperbaiki
II.

a b c d

IDENTITAS RESPONDEN
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Umur/Usia

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Pengahasilan

:

Alamat

:
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III.

TINGKAT

PARTISIPASI

MASYARAKAT

PEDESAAN

DALAM

PROGRAM PAKET C
A. TAHAP PERSIAPAN
1.

Apakah bapak/ibu ikut serta dalam kegiatan komunikasi/diskusi yang
diadakan oleh pihak kasubdin PLS Kabupaten Pekalongan mengenai
Program Paket C ?

2.

a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1 - 3 kali

d. Tidak pernah

Menurut anda, apakah Program Paket C yang akan diselenggarakan sudah
sesuai dengan kondisi lingkungan sosial, budaya dan ekonomi, serta
kebutuhan masyarakat di Kecamatan Wonokerto ?

3.

a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

Apakah bapak/ibu juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi dengan
masyarakat luas di Kecamatan Wonokerto terkait program tersebut ?

4.

a. Ya, selalu

c. Kadang-kadang

b. Ya

d. Tidak Pernah

Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sosialisasi Program Paket C
tersebut ?

5.

a. Sangat antusias/tertarik

c. Kurang tertarik

b. Tertarik

d. Tidak tertarik

Tujuan bapak/ibu ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Program Paket C
tersebut ?
a. Untuk mengetahui dan ikut serta dalam Program Paket C
b. Untuk mengetahui tentang Program Paket C
c. Sekedar mencari informasi
d. Mengisi waktu luang

6.

Apakah dalam kegiatan sosialisasi, bapak/ibu diberikan informasi Program
Paket C secara maksimal?
a. Ya, selalu

c. Kadang-kadang

b. Ya

d. Tidak pernah
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7.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, apakah bapak/ibu juga ikut
memberikan motivasi kepada masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam
Program Paket C ?

8.

a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1 – 3 kali

d. Tidak pernah

Apakah bapak/ibu pernah ikut serta dalam kegiatan diskusi tentang
penyelenggara program, tempat belajar, calon peserta didik dan
tutor/pendidik ?

9.

a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Pernah

d. Tidak pernah

Apakah penyelenggaraan program dan tempat belajar sudah sesuai dengan
ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya ?
a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

10. Apakah bapak/ibu diberikan kepercayaan oleh pengelolah Program Paket
C untuk ikut menentukan tempat maupun penyelenggaraan program
tersebut ?
a. Selalu

c. Jarang

b. Ya

d. Tidak pernah

11. Apakah bapak/ibu ikut serta untuk membuat kesepakatan dengan
pengelolah dan peserta didik tentang kegiatan belajar yang akan
dilaksanakan ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

12. Selain

kegiatan

belajar

di

kelas,

apakah

ada

kegiatan

pendukung/keterampilan dalam Program Paket C ?
a. Ada, lebih dari 3

c. Mungkin

b. Ada, 1-3

d. Tidak ada

13. Tujuan bapak/ibu ikut serta dalam kegiatan diskusi tentang kegiatan
belajar tersebut ?
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a. Agar saya dan peserta didik mengetahui kegiatan belajar dalam
Program Paket C
b. Mendukung pelaksanaan Program Paket C
c. Memenuhi tugas dan tanggung jawab
d. Mengisi waktu luang
14. Apakah bapak/ibu menyiapkan tempat kegiatan, modul, dan pendidikan
keterampilan dengan maksimal ?
a. Sangat maksimal

c. Kurang maksimal

b. Maksimal

d. Tidak maksimal

15. Apakah bapak/ibu pernah memberikan bantuan uang/barang dalam
Program Paket C ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

16. Apakah tempat kegiatan, modul, bahan dan peralatan praktek, serta
pendidikan keterampilan yang ada di Program Paket C sudah sesuai
dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Wonokerto ?
a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

B. TAHAP PELAKSANAAN
17. Apakah bapak/ibu memulai kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal
kegiatan ?
a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

18. Apakah pelaksanaan jadwal kegiatan belajar sudah maksimal untuk
memenuhi kegiatan pembelajaran ?
a. Sangat maksimal

c. Kurang maksimal

b. Maksimal

d. Tidak maksimal

19. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, apakah bapk/ibu pernah
mengalami kesulitan ?
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a. Tidak Pernah

c. Pernah

b. Jarang

d. Sering

20. Ada berapa metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran Program
Paket C ?
a. Lebih dari 3 metode

c. 2 metode

b. 3 metode

d. 1 metode

21. Mengapa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengguanakan
metode tersebut ?
a. Mudah diterima
b. Peserta didik lebih tertarik untuk belajar
c. Bervariasi dan tidak membosankan
d. Aturan pemerintah
22. Bagaimana pelaksanaan dari metode-metode tersebut ?
a. Ditanggapi dengan baik

c. Kurang ditanggapi

b. Diterima

d. Tidak ditanggapi

23. Apakah metode-metode yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan peserta didik/warga belajar ?
a. Sangat sesuai

c. Kurag sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

24. Apakah dalam kegiatan pembelajaran, bapak/ibu memberikan dorongan
keterampilan pada warga belajar ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

25. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar, apakah bapak/ibu pernah ikut
memberikan bimbingan secara individu maupun kelompok ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

26. Apakah bapak/ibu setuju jika dalam kegiatan pembelajaran diadakan
bimbingan secara individu maupun kelompok ?
a. Sangat setuju

c. Kurang setuju

b. Setuju

d. Tidak setuju

115

27. Didalam pelaksanaan kegiatan belajar, setujukah bapak/ibu diadakan
kegiatan pendukung yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan
kebutuhan warga belajar di kecamatan wonokerto ?
a. Sangat setuju

c. Kurang setuju

b. Setuju

d. Tidak setuju

28. Apakah dalam pelaksanaan

kegiatan pendukung/tambahan pernah

mengalami kesulitan dana ?
a. Tidak Pernah

c. Pernah

b. Kadang-kadang

d. Sering

29. Apakah bapak/ibu pernah diberi kepercayaan oleh pengelolah untuk
bertanggung

jawab

dalam

setiap

kegiatan

pembelajaran/kegiatan

pendukung yang lainnya ?
a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Pernah

d. Tidak pernah

30. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan Program Paket C pernah diadakan
kegiatan evaluasi ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak Pernah

C. PASCA PEMBELAJARAN
31. Apakah bapak/ibu membantu memfasilitasi peserta didik yang akan
melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ?
a. Selalu

c. Kurang membantu

b. Ya

d. Tidak membantu

32. Apakah bapak/ibu membantu peserta didik yang telah lulus/tamat belajar
untuk menciptakan kegiatan usaha ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

33. Apakah bapak/ibu membantu peserta didik yang telah lulus/tamat untuk
mendapatkan lapangan kerja ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

b. Pernah, 1-3 kali
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c. Jarang

d. Tidak Pernah

34. Apakah bapak/ibu melakukan pendataan terhadap peserta didik yang telah
bekerja ?
a. Selalu

c. Jarang

b. Iya

d. Tidak pernah

35. Menurut anda, apakah pelaksanaan Program Paket C di PKBM
Baiturrahman sudah maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya ?
a. Sangat maksimal dan sesuai
b. Maksimal dan sesuai
c. Kurang maksimal dan sesuai
d. Tidak maksimal dan sesuai
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PENGANTAR

Yth. Bpk/Ibu Warga Belajar Program Paket C
di PKBM Baiturrahman Kecamatan Wonokerto

Assalammu’alaikum Wr. Wb
Dalam

rangka

menyusun

skripsi

yang

berjudul

PARTISIPASI

MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM PAKET C DI PKBM
(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) BAITURRAHMAN
KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN. Maka
dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon dengan hormat kiranya
Bapak/Ibu berkenan untuk mengisi angket yang telah peneliti susun, kejujuran dan
keterbukaan Bapak/Ibu dalam menjawab isi pertanyaan akan sangat membantu
penelitian ini.
Apapun jawaban yang diberikan, tidak akan berpengaruh terhadap diri
pribadi maupun pekerjaan Bapak/Ibu. Hal ini karena jawaban yang Bapak/Ibu
berikan semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian.
Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih yang tiada
terkira. Semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Wassalammu’alaikum Wr.Wb

Semarang,

Juli 2011

Peneliti,

Afina Fatkhulina
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INSTRUMEN PENELITIAN
( UNTUK WARGA BELAJAR PROGRAM PAKET C )

I.

PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PROGRAM
PAKET C DI PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)
BAITURRAHMAN

KECAMATAN

WONOKERTO

KABUPATEN

PEKALONGAN
Petujuk Pengisian Angket.
1. Tulis identitas diri pada kolom yang telah disediakan
2. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda silang (X) pada salah satu alternative
jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
pada jawaban yang telah disediakan.
3. Apabila terjadi kekeliruan dalam jawaban dan Bapak/Ibu ingin
memperbaiki, maka berilah tanda dua garis bawah pada jawaban yang
dianggap salah, kemudian silanglah jawaban yang semestinya menurut
Bapak/Ibu.
Contoh : Pilihan semula a b c d
Diperbaiki
II.

a b c d

IDENTITAS RESPONDEN
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Umur/Usia

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Pengahasilan

:

Alamat

:
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III.

TINGKAT

PARTISIPASI

MASYARAKAT

PEDESAAN

DALAM

PROGRAM PAKET C
A. TAHAP PERSIAPAN
1.

Apakah bapak/ibu ikut serta dalam kegiatan komunikasi/diskusi yang
diadakan oleh pihak kasubdin PLS Kabupaten Pekalongan mengenai
Program Paket C ?

2.

a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1 - 3 kali

d. Tidak pernah

Menurut anda, apakah Program Paket C yang akan diselenggarakan sudah
sesuai dengan kondisi lingkungan sosial, budaya dan ekonomi, serta
kebutuhan masyarakat di Kecamatan Wonokerto ?

3.

a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

Apakah bapak/ibu ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Program Paket C di
Kecamatan Wonokerto ?

4.

a. Ya, selalu

c. Kadang-kadang

b. Ya

d. Tidak Pernah

Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sosialisasi Program Paket C
tersebut ?

5.

a. Sangat antusias/tertarik

c. Kurang tertarik

b. Tertarik

d. Tidak tertarik

Tujuan bapak/ibu ikut serta dalam kegiatan sosialisasi Program Paket C
tersebut ?
a. Untuk mengetahui dan ikut serta dalam Program Paket C
b. Untuk mengetahui tentang Program Paket C
c. Sekedar mencari informasi
d. Mengisi waktu luang

6.

Apakah dalam kegiatan sosialisasi, bapak/ibu diberikan informasi Program
Paket C secara maksimal?
a. Ya, selalu

c. Kadang-kadang

b. Ya

d. Tidak pernah
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7.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, apakah bapak/ibu juga ikut
memberikan motivasi kepada masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam
Program Paket C ?

8.

a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1 – 3 kali

d. Tidak pernah

Apakah bapak/ibu pernah ikut serta dalam kegiatan diskusi tentang
penyelenggara program, tempat belajar, calon peserta didik dan
tutor/pendidik ?

9.

a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Pernah

d. Tidak pernah

Apakah penyelenggaraan program dan tempat belajar sudah sesuai dengan
ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya ?
a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

10. Apakah bapak/ibu diberikan kepercayaan oleh pengelolah Program Paket
C untuk ikut menentukan tempat maupun penyelenggaraan program
tersebut ?
a. Selalu

c. Jarang

b. Ya

d. Tidak pernah

11. Apakah bapak/ibu ikut serta untuk membuat kesepakatan dengan
pengelolah dan tutor/pendidik tentang kegiatan belajar yang akan
dilaksanakan ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

12. Selain

kegiatan

belajar

di

kelas,

apakah

ada

kegiatan

pendukung/keterampilan dalam Program Paket C ?
a. Ada, lebih dari 3

c. Mungkin

b. Ada, 1-3

d. Tidak ada

13. Tujuan bapak/ibu ikut serta dalam kegiatan diskusi tentang kegiatan
belajar tersebut ?
a. Untuk mengetahui kegiatan belajar dalam Program Paket C
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b. Mendukung pelaksanaan Program Paket C
c. Memenuhi undangan
d. Mengisi waktu luang
14. Apakah pengelolah dan tutor menyiapkan tempat kegiatan, modul, dan
pendidikan keterampilan dengan maksimal ?
a. Sangat maksimal

c. Kurang maksimal

b. Maksimal

d. Tidak maksimal

15. Apakah bapak/ibu pernah memberikan bantuan uang/barang dalam
Program Paket C ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

16. Apakah tempat kegiatan, modul, bahan dan peralatan praktek, serta
pendidikan keterampilan yang ada di Program Paket C sudah sesuai
dengan kebutuhan bapak/ibu sebagai warga belajar ?
a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

B. TAHAP PELAKSANAAN
17. Apakah bapak/ibu memulai kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal
kegiatan ?
a. Sangat sesuai

c. Kurang sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

18. Apakah pelaksanaan jadwal kegiatan belajar sudah maksimal untuk
memenuhi kegiatan pembelajaran ?
a. Sangat maksimal

c. Kurang maksimal

b. Maksimal

d. Tidak maksimal

19. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, apakah bapk/ibu pernah
mengalami kesulitan ?
a. Tidak Pernah

c. Pernah

b. Jarang

d. Sering
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20. Ada berapa metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran Program
Paket C ?
a. Lebih dari 3 metode

c. 2 metode

b. 3 metode

d. 1 metode

21. Mengapa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengguanakan
metode tersebut ?
a. Mudah diterima
b. Lebih tertarik untuk belajar
c. Bervariasi dan tidak membosankan
d. Aturan pemerintah
22. Bagaimana pelaksanaan dari metode-metode tersebut ?
a. Sangat menarik

c. Kurang menarik

b. Menarik

d. Tidak menarik

23. Apakah metode-metode yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan bapak/ibu sebagai warga belajar ?
a. Sangat sesuai

c. Kurag sesuai

b. Sesuai

d. Tidak sesuai

24. Apakah dalam kegiatan pembelajaran, bapak/ibu diberikan dorongan
keterampilan oleh tutor ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

25. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar, apakah bapak/ibu pernah diberi
bimbingan secara individu maupun kelompok ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

26. Apakah bapak/ibu setuju jika dalam kegiatan pembelajaran diadakan
bimbingan secara individu maupun kelompok ?
a. Sangat setuju

c. Kurang setuju

b. Setuju

d. Tidak setuju
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27. Didalam pelaksanaan kegiatan belajar, setujukah bapak/ibu jika diadakan
kegiatan pendukung yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan
kebutuhan bapk/ibu sebagai warga belajar ?
a. Sangat setuju

c. Kurang setuju

b. Setuju

d. Tidak setuju

28. Apakah dalam pelaksanaan

kegiatan pendukung/tambahan pernah

mengalami kesulitan dana ?
a. Tidak Pernah

c. Pernah

b. Kadang-kadang

d. Sering

29. Apakah bapak/ibu pernah diberi kepercayaan oleh tutor untuk ikut
bertanggung

jawab

dalam

setiap

kegiatan

pembelajaran/kegiatan

pendukung yang lainnya ?
a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Pernah

d. Tidak pernah

30. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan Program Paket C pernah diadakan
kegiatan evaluasi ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak Pernah

C. PASCA PEMBELAJARAN
31. Apakah pengelolah dan tutor ikut membantu memfasilitasi bapak/ibu yang
akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ?
a. Selalu

c. Kurang membantu

b. Ya

d. Tidak membantu

32. Apakah pengelolah dan tutor juga ikut membantu bapak/ibu yang telah
lulus/tamat belajar untuk menciptakan kegiatan usaha ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

c. Kadang-kadang

b. Pernah, 1-3 kali

d. Tidak pernah

33. Apakah pengelolah dan tutor ikut membantu bapak/ibu yang telah
lulus/tamat untuk mendapatkan lapangan kerja ?
a. Sering, lebih dari 3 kali

b. Pernah, 1-3 kali
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c. Jarang

d. Tidak Pernah

34. Apakah pengelolah dan tutor melakukan pendataan terhadap bapk/ibu
yang telah bekerja ?
a. Selalu

c. Jarang

b. Iya

d. Tidak pernah

35. Menurut anda, apakah pelaksanaan Program Paket C di PKBM
Baiturrahman sudah maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya ?
a. Sangat maksimal dan sesuai
b. Maksimal dan sesuai
c. Kurang maksimal dan sesuai
d. Tidak maksimal dan sesuai
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DATA HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PROGRAM PAKET C

INDIKATOR PELAKSANAAN PROGRAM PAKET C
4. Tahap Persiapan
f. Mengadakan komunikasi dengan tokoh masyarakat
tentang Program Paket C.
g. Mengadakan sosialisasi Program Paket C.
h. Mengidentifikasi penyelenggara program, tempat
belajar, calon peserta didik, dan tutor/pendidik.
i. Membuat kesepakatan tentang kegiatan belajar.
j. Menyiapkan tempat kegitan belajar, modul, bahan, dan
peralatan praktek dan pendidikan keterampilan, dan
perlengkapan lain.
Jumlah
Persentase yang bertanda cek
5. Tahap Pelaksanaan
e. Memulai kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal
kegiatan.
f. Melaksanakan kegiatan pembelajaran.
g. Memberi bimbingan baik secara individu maupun
kelompok.
h. Melaksanakan kegiatan evaluasi.
Jumlah
Persentase yang bertanda cek
6. Pasca Pembelajaran
e. Membantu memfasilitasi peserta didik yang akan
melanjutkan pendidikkan ke jenjang yang lebih tinggi.
f. Membantu peserta didik yang telah lulus untuk
menciptakan kegiatan usaha.
g. Membantu peserta didik yang telah lulus untuk
mendapatkan lapangan kerja.
h. Mendata peserta didik yang telah bekerja.
Jumlah
Persentase yang bertanda cek
Total
Persentase yang bertanda cek
Keterangan :
Persentase

0 – 25 = Kurang

Persentase

26 – 50 = Cukup

Persentase

51 – 75 = Baik

Persentase

76 – 100 = Sangat baik

Tanda cek untuk
jawaban “ya”
√
√
√
√
√
5
100%

√
√
√
3
75%
√
√

2
50%
10
76,92%

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

