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ABSTRAK 

Kualitas  suatu  bangsa  sangat  dipengaruhi  pendidikan  suatu  bangsa.  Dalam 
laporan yang dikeluarkan oleh UNDP, Human Development Index atau Indeks 
Pembangunan  Manusia,  Indonesia  berada  dalam  peringkat  111  dari  177 
negara. Permasalahan buta huruf terkait erat dengan masalah kemiskinan dan 
belum meratanya akses pendidikan. Indonesia dengan 14,5 juta penduduk buta 
aksara  berusia  15  tahun  ke  atas  kini  masih  tersebar  diseluruh  penjuru 
Indonesia. Jawa tengah merupakan “Juara dua” jumlah penduduk yang buta 
aksara.  Oleh  karena  itu,  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan  provinsi  jawa 
tengah menggandeng UNNES untuk mengambil  bagian  dalam pemberantasa 
buta  aksara  yang  dikemas  dalam  KKN  Tematik  PBA.  Kemudian  muncul 
permasalahan  yaitu  bagaimana  tingginya  angka  buta  aksara  di  jawa  tengah 
khususnya  di  desa  sokawangi,  kecamatan  taman,  kabupaten  pemalang,  (2) 
bagaimana  skill development method dapat memberikan ahsil ayng maksimal 
dalam  pelaksanakaan  program  PBA.  Tujuan  dari  program  ini  yaitu  (1) 
menekan  angka  buta  aksara  di  Jawa  Tengah  khususnya  di  desa  sokawangi, 
kecamatan  taman  kabupaten  pemalang,  (2)  menerapkan  skill  development 
method  dalam  meneakan  angka  buta  aksara  di  desa  sokawangi,  kecamatan 
taman kabupaten pemalang. Metode yang digunakan dalam program ini yaitu 
metode pendekatan fungsional dan skill development metod. Hasil yang dicapai 
adalah  (1)  program  PBA  ini  mampu  meluluskan  84,46  persen  dari  seluruh 
warga  belajar.  (2)  dengan  menggunakan  sklill  development  method  warga 
belajar  dapat  mengambil  banyak  manfaat  antara  lain  ketrampilan  yang 
berguna dalam kehidupan seharihari. 

Kata kunci : Penuntasan Buta Aksara, Skill Development Method, 

PENDAHULUAN 

Tingkat  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  suatu  bangsa  pada 

hakekatnya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperoleh. Pendidikan yang 

baik  dan  berkualitas  akan  melahirkan  individu  yang  baik  dan  berkualitas  pula. 

Sebaliknya  apabila  pendidikan  yang  diperoleh  tidak baik  dan  berkualitas, maka
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hal ini akan berdampak terhadap kualitas SDM  yang dibangun. Dari laporan PBB 

untuk  Program  Pembangunan  atau  UNDP  tentang  keberhasilan  pembangunan 

yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), posisi Indonesia berada 

pada  posisi  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  negaranegara  lain  dan 

cenderung memburuk setelah krisis ekonomi tahun 1998. Pada tahun 2001, HDI 

Indonesia mencapai urutan ke109 dan turun lagi ke urutan 112 pada tahun 2003 

dan 111 pada tahun 2004 dari 177 negara di dunia. Posisi HDI yang tidak cukup 

baik  dan  buruk  tersebut  memperlihatkan  kualitas  SDM  bangsa  Indonesia  yang 

diukur dari aspek pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. 

Wilayah  Indonesia  yang  merupakan  kantongkantong  wilayah  buta 

aksara salah satunya yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan wilayah dengan 

persebaran  buta  aksara  yang  tertinggi  kedua  setelah  Jawa  Timur.  Terutama 

kabupaten  Pemalang  merupakan  daerah  yang  masih  mempunyai  angka  buta 

aksara  yang  tinggi,  termasuk  diantaranya  adalah  Desa  Sokawangi  Kecamatan 

Taman.  Tingginya  angka  buta  aksara  dikarenakan  rendahnya  kesadaran 

masyarakat  akan  pentingnya  pendidikan, misalnya  banyaknya  anak  yang  keluar 

dari  sekolah  karena  membantu  mengolah  sawah,  memelihara  ternak  dan 

sebagainya. Selain itu, tidak adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan juga 

merupakan salah satu faktor penyebab. Hal ini sangat memprihatinkan.. Berangkat 

dari  kondisi  semaacam  itulah  kemudian  pemerintah  bertekad  untuk  melakukan 

gerakan pemberantasan. Oleh karena itu, adanya program penuntasan buta aksara 

yang  dilaksanakan  atas  kerjasama  antara  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan 

Provinsi  Jawa  Tengah  dan Universitas  Negeri  Semarang  yang  dikemas melalui 

KKN  Tematik  PBA,  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat 

terhadap pentingnya pendidikan. 

Namun, melaksanakan  program penuntasan  buta  aksara  ini  tanpa 

persiapan dan strategi  yang matang akan dicapai hasil  yang  kurang memuaskan. 

Karena  dalam  kegiatan  ini  kita  mengahadapi  orangorang  yang  memiliki  usia 

relatif  tua.  Berbeda  dengan  mengajari  anakanak,  orang  tua  lebih  sulit  untuk 

dikendalikan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  strategi  khusus  untuk  menarik  minat 

masyarakat  agar  mau  ikut  program  ini  dan  dapat  mengambil  manfaat  dari 

terlaksananya program penuntasan buta aksara.
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Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  permasalahan  program  ini 

yaitu  (1)  masih  tingginya  angka  buta  aksara  di  jawa  tengah  khususnya  di  desa 

sokawangi,  kecamatan  taman,  kabupaten  pemalang,  (2)  bagaimana  skill 

development  method  dapat  memberikan  ahsil  ayng  maksimal  dalam 

pelaksanakaan program PBA. Tujuan dari program  ini  yaitu  (1) menekan angka 

buta  aksara  di  jawa  tengah  khususnya  di  desa  sokawangi,  kecamatan  taman 

kabupaten pemalang, (2) menerapkan skill development method dalam meneakan 

angka buta aksara di desa sokawangi, kecamatan taman kabupaten pemalang 

Program Penuntasan Buta Aksara (PBA) 

Buta aksara adalah ketidakmampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, 

menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian 

teks  yang  terdapat  pada  bahanbahan  cetak  dan  tulisan  yang  berkaitan  dengan 

berbagai situasi. 

Pemerintah Republik Indonesia bertekat untuk menuntaskan penduduk 

buta aksara dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan keaksaraan tahun 2009 

melaui Gerakan Penuntasan Buta Aksara    yang telah dicanangkan presiden pada 

tahun 2004. dalam rangka mensukseskan program Gerakan Nasional Penuntasan 

Buta Aksara, pemerintah provinsi  jawa tengah secara serius mencari. Salah satun 

terobosan percepatan yang telah dilakukan pada tahun 2006 adalah uji coba model 

percepatan  penuntasan  buta  aksara  melaui  kegiatan  Kuliah  kerja  nyata  (KKN) 

Tematik  bekerjasama  dengan  FORKOM  KKN  jawa  tengah  dengan  hasil  yang 

cukup efektif dan efisien.(Dinas P&K Provinsi Jateng:2007;2) 

Pada  tahun  2007  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa 

Tengah  bekerjasama  dengan  Perguruan  Tinggi  seJawa  Tengah  termasuk 

Universitas  Negeri  Semarang  menyelenggarakan  program  KKN  Tematik 

Penuntasan  Buta  Aksara  (PBA)  dengan  dukungan  dana  Dekonsentrasi  Tahun 

2007.  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jateng  bekerjasama  dengan  29  rektor  dari  29 

perguruan  tinggi  tersebut.  Perguruan  tinggi  pelaksana  penuntasan  buta  aksara 

antara  lain  Universitas  Diponegoro,  Universitas  Negeri  Semarang,  IAIN 

Walisongo,  IKIP  PGRI  Semarang,  Universitas  Katholik  Soegijapranata, 

Universitas  Semarang,  Universitas  Pekalongan,  Universitas  Muria  Kudus, 

Universitas  Tidar  Magelang,  Unsoed  Purwokerto,  Universitas  Sebelas  Maret,
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Universitas  Sains Alquran Wonosobo,  dan  sebagainya..  Program KKN Tematik 

PBA  yang  disaelenggarakan  UNNES  pada  tanggal  23  Agustus  –  5  September 

2007  menerjunkan  mahasiswa  di  empat  kabupaten  yaitu  Kendal,  Pekalongan, 

Grobogan dan Pemalang. 

Aplikasi  kerjasama  dengan  perguruan  tinggi  tersebut  diwujudkan 

dalam kegiatan KKN. Hal itu, juga dimaksudkan untuk mendewasakan mahasiswa 

dengan  mengetahui  komunitas  masyarakat  di  pedesaan  dan  apa  saja  yang 

sebenarnya mereka  butuhkan. Dengan  kemampuan  intelektualitas  yang  dimiliki, 

mahasiswa  dapat  memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  percepatan  kemajuan 

daerah. 

Sasaran  dari  program PBA  ini  yaitu usia 15  sampai  44  tahun,  belum 

pernah sekolah atau DO SD kelas  !,2,3 dan berasal dari  ekonomi  lemah. Teknis 

dari  program  penuntasan  buta  aksara  yang  dikemas  dalam  KKN  tematik  PBA 

yaitu  1  kelompok  yang  terdiri  atas 2 mahasiswa  harus menangani  20  penduduk 

buta  aksara.  Dana  yang  disediakan  untuk  tiap  kelompok  adalah  Rp  3.320.000. 

Uang itu akan digunakan untuk membeli keperluan seperti ATK dan sebagainya. 

Dengan kata lain, sebagian besar dana digunakan diperuntukkan bagi kepentingan 

pendidikan  para  wajib  belajar.  Mahasiswa  hanya  akan  diberi  uang  makan  dan 

dibebaskan dari membayar KKN. 

Kurikulum yang akan diberikan pada para wajib belajar, sesuai dengan 

kurukulum  pendidikan  luar  sekolah  (PLS)  Depdiknas  dengan  waktu  belajar 

minimal 144  jam. Waktu belajar bersifat  fleksibel. Mahasiswa di wajibkan aktif 

menjemput  bola.  Misalnya,  jika  ada  satu  orang  wajib  belajar  tidak  datang,  ya 

harus dijemput.  Setelah proses belajar mengajar  selesai maka peserta didik akan 

diuji  dengan  ujian  sukma  I.  Jika  dinyatakan  lulus maka mereka  akan  diberikan 

SUKMA (surat keterangan melek aksara)  I. Setelah mendapat SUKMA I berarti 

mereka telah bebas buta aksara. 

Desa Sokawangi 

Desa Sokawangi  terletak  di  kecamatan Taman,  kabupaten Pemalang. 

Desa yang terletak di dataran rendah tersebut memiliki panorama yang asri karena 

banyak  dijumpai  sawah  yang  membentang  luas.  Desa  Sokawangi  terdiri  dari  6
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dusun. Jalur transportasi sudah cukup baik, walaupun terkadang dijumpai lubang 

lubang kecil di sepanjang jalan. 

Desa Sokawangi merupakan wilayah  yang  bertumpu pada  sektor  agraris. 

Sebagian  besar  warga  masyarakatnya  menggantungkan  hidupnya  dari  bercocok 

tanam.  Umumnya  bertani  atau  dapat  dikatakan  sebagiannya  adalah  buruh  tani. 

Selebihnya, penduduk memilih untuk berdagang kecilkecilan, beternak, menjadi 

pegawai  dan  lain  sebagainya.  Umumnya  penduduk  di wilayahnya  belum  terlalu 

terpacu  dengan  perkembangan  di  luar.  Dengan  diperparah  lagi  masih  banyak 

penduduk  yang  tidak  bisa  membaca  dan  menulis.  Hal  ini  menjadikan  keadaan 

semakin sulit bagi kaum kebanyakan di daerah tersebut. 

Keadaan masyarakat  yang agak  tertutup dan memiliki  tingkat pendidikan 

mayoritas DO SD, setingkat SD dan SLTP dirasakan menjadi faktor utama lambat 

berkembangnya dinamika kehidupan di sana. Hal ini tercermin dengan sedikitnya 

warga  yang  memilih  untuk  menjadi  wirausahawan  yang  berkeinginan  untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya. Tercatat hanya segelintir warga 

saja  yang memiliki  inisiatif  tersebut dan  itu pun belum  terlalu besar  tatarannya.. 

Komoditas  daerah  yang  mungkin  menjanjikan  di  daerah  lain  juga  kurang 

mendapat perhatian dari para penduduk. Hasil alamnya antara  lain padi, ketela,. 

Hasilhasil tersebut kurang dioptimalisasikan. 

BAHAN DAN METODE 

Media  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  menunjang 

keberhasilan  program  PBA.  Secara  garis  besar  dalam  program  keaksaraan 

fungsional  terdapat  tiga  jenis  sifat  bahan  ajar  yaitu  pertama,  bahan  ajar  yang 

bersifat  memotivasi  yang  dirancang  untuk  menarik  minat  berbagai  kelompok 

sasaran  sehinga  terdorong  untyuk  mengikutri  program.  Kedua,  bahan  ajar  ayng 

bersifat  pengajaran  yang  biasanya  merupakan  paketpaket  atau  modulmodul, 

seperti  buku  pelajaran  permulaan  (primer),  buku  kerja,  buku  tutor,  poster,  alat 

peraga dan  lainlain. Ketiga, bahan ajar  lanjutan  yang biasanya dirancang untuk 

tahap  pasca  keaksaraan.  Bahan  ajar  ini  diharapkan  mampu  menerapkan 

ketrampilan  keaksaraannya  untuk  memperoleh  informasiinformasi  atau 

pengetahuan baru, mampu menjadikan aktivitas membaca sebagai kebiasaan dan
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kesenangan, serta dapat membuka akses untuk mendapatkan informasi yang lebih 

luas. (Dinas P&K Provinsi Jateng:2007;2) 

Khalayak  sasaran  program  ini  yaitu  masyarakat  desa  Sokawangi 

kecamatan  Taman,  kabupaten  Pemalang  yang  buta  aksara  dengan  usia  produtif 

yaitu 15 sampai 44 tahun (khalayak sasaran yang diajar langsung). 

Metode  yang digunakan pada kegiatan  ini  yaitu,  (1) pada  saat proses 

belajar mengajar biasa, mernggunakan metode pendekatan fungsional antara lain; 

metode pendekatan pengalaman berbahasa (PPB), metode struktur analisis sintesis 

(SAS),  metode  suku  kata,  dan  metode  abjad,  (2)  pada  saat    praktik  belajar 

menggunakan development skill method, yaitu metode yang memberikan pelajaran 

dan secara  tidak langsung memberikan bekal pengembangan keterampilan warga 

belajar yang berguna bagi mereka jika nanti sudah selesai proses belajar mengajar. 

Keterampilan  yang  diberikan  yaitu  pembuatan  serbuk  jahe.  Bahan  : 

jahe,  gula  pasir,  air.  Alat  :  Baskom,  blender,  wajan  gelas,  saringan.  Cara 

pembuatan :  jahe dibersihkan, ditiriskan, diiris kecilkecil kemudian dihancurkan 

menggunakan blender. Setelah itu, diperas, dan disaring lalu diambil air jahenya. 

Untuk membuat serbuk, air jahe dimasak dengan gula pasir dengan perbandingan 

air jahe dan gula dengan perbandingan 3 :2 atau 2 : 1 tergantung selera manisnya. 

Dalam memasaknya campuran air jahe denagn gula diaduk terusmenerus agar sari 

pati jahe tidak mengandap sehingga tidak terjadi penggumpalan yang tidak merata 

yang menyebabkan tidak terbentuknya serbuk jahe. Dengan menggnakan metode 

ini  kita  dapat  mengajarkan  dua  hal  sekaligus  yaitu  materi  keaksaraan  dan 

ketrampilan yang mampu mengembangkan kemampuan diri. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  yang  dicapai  adalah  (1)  program  PBA  ini  mampu meluluskan 

212  warga  belajar  dari  251  warga  belajar  yang  mengikuti  kegiatan  belajar 

mengajar atau 84,46 persen dari seluruh warga belajar.  (2) dengan menggunakan 

sklill development method warga belajar dapat mengambil banyak manfaat yaitu 

(a)  lebih  mudah  menerima  pelajaran  karena  sistem  pelajaran  yang  diberikan 

berbeda dengan yang selama ini diberikan yang terkesan formal, metode ini lebih 

mengutamakan  pemberian materi  dari  keterampilan  yang  diminati warga  belajar 

sehingga  mereka  pun  dapat  menerima  materi  denagn  baik  sehingga  hasil  yang
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diperoleh  maksimal,  (b)  warga  belajar  secara  tidak  langsung  memperoleh 

keterampilan  sehingga  nanti  setelah  selesai  program  ini  mereka  dapat 

mengembangkan  keterampilan  tersebut  dan  dapat  mengaplikasikannya  dalam 

kehidupan seharíhari. 

Gambar 1. Penggunaan Skill Development Method dalam penunjang keberhasilan 

program PBA 

Program  ini dinilai berhasil  karena  (1) presentase warga belajar  yang 

lulus  dan  mendapatkan  SUKMA  I  relatif  tinggi  yaitu  84,46  persen,  (2)  warga 

belajar yang telah mengikuti program antusias dan menerapkan keterampilan yang 

diperoleh  dari  program  ini  untuk  di  praktikkan  di  rumah  masingmasing,  (3) 

warga  relajar  berkeinginan  untuk  menularkan  keterampilan  kepada  saudaranya 

yang belum mengetahui keterampilan tersebut. 

Lulus 
Tidak Lulus 

Gambar 1. Prosentase Keberhasilan KKN PBA Desa Sokawangi 

Materi keaksaraan 

ketrampilan 

Melek aksara 
dan terampil 

skill development 

method 

Proses belajar 

mengajar
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Gambar 2. Proses Pembelajaran PBA dengan skill development method
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KESIMPULAN 

Berdasarkan  kegiatan  yang  dilakukan  di  lapangan,  maka  dapat 

disimpulakan bahwa (1) program PBA yang dilemas melalui KKN Tematik PBA 

denagn skill development method di desa sokawangi kecamatan taman, kabupaten 

pemalang  cukup  berhasil  karena  presentase  keluludan  warga  relajar  mencapai 

84,46  %,  (2)  warga  belajar  dapat  membaca  menulis  dan  berhitung,  (3)  warga 

belajar memperoleh manfaat dari  skill development method  yang diberikan  tutor 

berupa keterampilan baru yang dapat menambah pengetahuan mereka. 
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