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Abstract 

 

This research was aimed at first, to identify region potentials in Bantul 

regency as based to develop empowerment model; second, to develop 

empowerment model for poor society through life skills program based on region 

potential integrated with illiteracy abolishment program with gender insight in Bantul 

regency; and third, to identify the feasibility and effectiveness of empowerment 

model for poor society through life skills program based on region potential 

integrated with illiteracy abolishment program with gender insight in Bantul regency. 

he study was carried out using research and development approach and took 

place in Bantul regency. The selected location were Kecamatan Sanden and 

Kecamatan Kretek as those were regions with high illiteracy numbers. The sources 

of data of the study come from Yogyakarta Province Education Department, Bantul 

Regency Education Department, tutor, Center of Society Learning Activities, and non 

formal education experts. Qualitative data were collected using documentation, 

observation, and in depth interviews, while quantitative data were collected using fill 

up sheets, observation and interviews. The data were analyzed using quantitative 

approach. 

The results of this research showed that 1) The region potentials in Bantul 

Regency especially in Kecamatan Sanden and Kecamatan Kretek were high 

illiteracy people, and local food potentials were corn, cassava, salted eggs, shallots 

and fresh-water fish; 2) empowerment model for poor society through life skills 

program based on region potential integrated with illiteracy abolishment program with 

gender insight could be used as an alternative model for empowering society as this 

program could improve the quality of both the illiteracy abolishment and life skills 

programs; 2) this empowerment model could be conducted effectively because could 

improve the motivation and enthusiasm of the participants. They feel satisfied  as 

they got both pedagogical and economical skills. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan informasi dan komunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta perubahan struktur ketenagakerjaan di era global memerlukan 

kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang handal. Penelitian yang dilakukan Bank 

Dunia (Muclas Samani, 2008) menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara dalam 

era global ditentukan oleh faktor-faktor : (1) inovasi dan kreatifitas (45%), jaringan 
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kerjasama/networking (25 %), teknologi/technology (20%), dan sumberdaya 

alam/natural resources (10 %). Suatu bangsa yang memiliki keunggulan komparatif 

dalam sumberdaya alam, akan tidak banyak berbuat dalam kancah persaingan 

global tanpa didukung oleh keunggulan sumberdaya manusia. Berdasarkan kondisi 

tersebut di atas jelas bahwa kunci untuk bersaing dalam era global adalah kualitas 

sumber daya manusia (SDM). Namun demikian terdapat hal yang cukup 

memprihatinkan mengenai kondisi SDM di Indonesia. Dari berbagai survei 

internasional, peringkat Human Development Index (HDI) Indonesia selalu 

menunjukkan penurunan serta berada di posisi bawah, padahal HDI merupakan 

salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Faktor penyebab yang secara 

langsung turut menyumbang rendahnya kualitas SDM seperti tercermin dalam HDI 

adalah pendidikan, derajat kesehatan dan tingkat penghasilan masyarakat.  

Yogyakarta sebagai daerah yang menyatakan dirinya sebagai kota 

pendidikan ternyata masih menghadapi permasalahan serius terkait dengan melek 

aksara yang berimbas kepada kemiskinan  dan pengangguran. Data BPS (2007) 

menunjukkan bahwa tingkat buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas masih 

sebesar 13,57 %. Angka ini menduduki peringkat 10 besar angka buta aksara se-

Indonesia, yang dapat dinyatakan dalam daerah merah angka buta aksara. Kondisi 

tersebut tentu berpengaruh signifikan terhadap tingkat ekonomi masyarakat, 

mengingat sebagain besar  penduduk buta aksara berada di pedesaan dengan 

tingkat ekonomi rendah dan pada usia 44 tahun ke atas. Dari sisi gender, sebagian 

besar penduduk buta aksara dan miskin adalah perempuan.  

Berbagai upaya telah dilakukan guna mengurangi tingkat buta aksara, 

pengangguran maupun ketimpangan gender. Dalam hal penuntasan buta aksara, 

setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana penuntasan buta aksara untuk 

DIY bagi kurang lebih 2000 peserta, sedangkan dengan dana pemerintah daerah 

sebesar 300 orang. Pelaksanaan program ini melibatkan PKBM, LSM, Organisasi 

wanita, organisasi keagamaan, perguruan tinggi dan ormas lain. Dalam hal life skills 

setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana bagi pelatihan bagi kurang 

lebih 85 orang dengan dana 275 juta rupiah, baik untuk berbagai ketrampilan kursus, 

pendidikan kepemudaan, dan pendidikan ketrampilan kerja. Sedangkan dalam hal 

gender berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan sosialisasi, capacity 

building maupun pemberdayaan stakeholders (Dinas Pendidikan, 2006a)  

Meskipun telah dilakukan upaya-upaya serius di atas, namun demikian belum 

memberikan dampak optimal. Hal ini tampak dari data BPS (2005, 2006,2007) yang 

menunjukkan bahwa penurunan angka buta aksara dari tahun ke tahun belum 

sesuai harapan. Angka buta aksara pada tahun 2005 sebesar 12,11 % naik menjadi 

13,28 %, dan naik lagi menjadi 13,57 pada tahun 2006. Demikian halnya dengan 

kemiskinan dan pengangguran. Hal ini tentu mengkhawatirkan mengingat dampak 

yang ditimbulkannya.  

Salahsatu kelemahan mendasar yang dirasa dalam program penuntasan 

buta aksara, life skills, dan gender adalah ketidakpaduan dan ketidaksinkronan 

program. Ketiga program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri meskipun dengan 

sasaran yang sama. Program penuntasan buta aksara yang dilakukan PKBM 

misalnya, masih dilakukan sebatas mengajari peserta untuk membaca dan menulis. 
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Program life skills yang coba diselipkan hanya sekedar pelengkap yang tidak 

disesuaikan dengan potensi daerah maupun karakteristik peserta program dalam 

kerangka penuntasan kemiskinan. Berbagai hasil monitoring pelaksanaan program 

(Dinas Pendidikan DIY: 2006b,2007a) menunjukkan bahwa upaya paling efektif 

penuntasan buta aksara adalah melalui model integratif, dalam artian program 

penuntasan buta aksara tidak akan berhasil dengan optimal bila hanya dilakukan 

secara sendirian. Namun bila dipadukan dengan berbagai ketrampilan life skills 

seperti ketrampilan menjahit, mengolah bahan pertanian, servis sepeda motor, 

perbengkelan dan lain-lainnya akan memberi dampak ganda baik secara pedagogis 

maupun ekonomis. Pada akhirnya diharapkan program ini mampu meningkatkan 

pendapatan keluarga sehingga mengurangi angka kemiskinan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tantangan dalam upaya 

meningkatkan kualitas SDM melalui penuntasan buta aksara sekaligus 

penanggulangan kemiskinan  adalah merumuskan pola implementasi integratif yang 

mampu menuntaskan buta aksara, meningkatkan ketrampilan produktif, mengurangi 

ketimpangan gender sekaligus meningkatkan produktifitas keluarga yang berimbas 

pada penurunan angka kemiskinan. Penelitian ini bermaksud menemukan formula 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui program life skills berbasis potensi daerah 

terintegrasi dengan pemberantasan buta aksara berwawasan gender di Kabupaten 

Bantul. Alasan pemilihan Kabupaten Bantul dikarenakan, Kabupaten tersebut 

merupakan dua dari Kabupaten di DIY yang memiliki angka buta aksara tertinggi 

yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan yang relatif berpenghasilan 

rendah. Disamping itu angka buta aksara maupun kemiskinan tersebut sebagian 

besar dialami oleh penduduk wanita usia 44 tahun ke atas (Dinas Pendidikan DIY, 

2007b).  Dengan demikian permasalahan yang dihadapi daerah tersebut selain 

kebutaaksaraan, juga permasalahan kemiskinan dan kesenjangan gender. Adanya 

bencana Gempa Bumi pada tahun 2006 merupakan alasan lain guna lebih 

meringankan beban masyarakat yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut.  

 

 

 

CARA  PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan prosedur Research and Development (R&D) dengan 

target terumuskannya model pemberdayaan masyarakat miskin melalui program life 

skills berbasis potensi daerah terintegrasi dengan pemberantasan buta aksara 

berwawasan gender. Lokasi penelitian adalah kabupaten Bantul. Tempat yang dipilih 

berdasarkan karakteristik penelitian adalah daerah dengan tingkat kemiskinan dan 

buta aksara tertinggi, yaitu Kecamatan Sanden dan Kecamatan Kretek. Sumber data 

dalam penelitian ini mencakup Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, Tutor, 

PKBM, praktisi, ahli pendidian non formal dan sosial. Pengumpulan data kualitatif 

dilakukan menggunakan dokumentasi, observasi, wawancara mendalam pada 

berbagai responden. Sedangkan pengumpulan data kuantitatif menggunakan lembar 

isian, observasi dan wawancara. Untuk melengkapi data kualitatif pada saat seminar 

atau workshop dilakukan brainstorming dengan pakar.  Teknik analisis data 

dilakukan dengan cara kuantitatif. Data hasil penelitian kualitatif secara terus 
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menerus dikumpulkan dan diklasifikasi berdasarkan tujuannya. Data tersebut 

kemudian dianalisis secara deskriptif naturalistik dan deskriptif analitik. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian research and development (R & D) yang 

bertujuan untuk merumuskan model pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

program life skills berbasis potensi daerah terintegrasi dengan pemberantasan buta 

aksara berwawasan gender yang terbukti efektif. Hasil yang diperoleh dari setiap 

tahap-tahapan research and development dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis kebutuhan 

 Analisis kebutuhan merupakan satu langkah yang digunakan untuk 

mengetahui suasana atau keadaan di lapangan. Pada penelitian ini analisis 

kebutuhan digunakan untuk mengetahui pola pemberdayaan masyarakat miskin dan 

program pembelajaran keaksaraan yang sudah dilaksanakan. Berdasarkan 

rekomendasi dari Dinas Kabupaten Bantul data mengenai pola pemberdayaan 

masyarakat maupun penyelenggaraan pendidikan keaksaraan diperoleh melalui 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mandiri. PKBM ini dipilih dengan alasan 

1) PKBM ini telah lama menyelenggarakan berbagai macam variasi program 

pelatihan, pembelajaran buta aksara, pendidikan anak usia dini maupun program 

lain dengan dana dari berbagai sumber; 2) PKBM ini merupakan PKBM yang telah 

masuk kategori teladan dan dipakai sebagai contoh model oleh PKBM lainnya dari 

dalam dan bahkan luar Yogyakarta. Selain itu PKBM ini jugalah yang selama ini 

dipercaya untuk mengelola pendidikan keaksaraan di dua kecamatan di Kabupaten 

Bantul dengan tingkat buta aksara tinggi yaitu Kecamatan Sanden dan Kecamatan 

Kretek. Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil 

observasi yang diperoleh menunjukkan antusiasme peserta didik cukup tinggi, 

dibuktikan dari tingkat kehadiran peserta, lama pelaksanaan dalam satu kali tatap 

muka pembelajaran adalah dua jam, pukul 19.00-21.00 WIB, pembelajaran 

keaksaraan tingkat dasar dapat diselesaikan peserta dengan durasi tiga bulan, 

metode yang digunakan adalah latihan membaca dengan menggunakan buku paket 

yang telah disediakan pihak PKBM dan dipandu oleh seorang tutor dan media 

pembelajaran yang dipakai yaitu buku paket belum sepenuhnya berperspektif 

gender misalnya gambar-gambar belum menunjukkan adanya kesetaraan gender. 

Sedangkan hasil wawancara terkait dengan program pemberdayaan masyarakat 

yang telah dilakukan adalah program yang selama ini dikelola PKBM Mandiri 

meliputi pelatihan menjahit, sablon, dan peternakan yaitu budidaya sapi perah, 

paska pelatihan biasanya diberikan bimbingan untuk menjalankan usaha produktif 

yang diminati secara berkelompok dan diberikan stimulasi permodalan, hambatan 

yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang 

selama ini dilakukan adalah rendahnya motivasi kelompok usaha untuk 

mengembangkan diri sehingga usaha yang dijalani tetap stagnan (tidak 

berkembang) ataupun kalau berkembang sangatlah lambat sehingga pada akhirnya 

anggota kelompok putus asa dan memilih mengakhiri usahanya. Kondisi ini terjadi 

pada kelompok usaha sapi perah. Motivasi rendah ini juga disebabkan sulitnya 

mencari pelanggan dan pengadaan bahan pendukung, seperti yang terjadi pada 
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kelompok usaha menjahit. Warga merasa kesulitan apabila ingin mencari 

perlengkapan menjahit yang bervariasi dan lengkap mereka harus pergi ke kota dan 

ini menghabiskan biaya transportasi yang cukup signifikan, tidak sebanding dengan 

ongkos jahit yang diterima. Hasil wawancara terkait dengan program pemberantasan 

buta aksara yang telah dilakukan adalah program telah dilakukan oleh PKBM 

Mandiri mulai tahun 2000 dengan dana bantuan dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Pada tahun 2003-2005 program ini sempat terhenti karena 

ketiadaan biaya dan mulai berlangsung lagi 2006. Tahun 2009 jumlah penduduk 

buta aksara yang tercatat di Kecamatan Kretek dan Sanden adalah laki-laki 

sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 50 orang dan berasal dari empat desa 

(Desa Karen, Karangweru, Ceme, Tinggen) di dua Kelurahan (Tirtomulyo dan 

Srigading). Pembelajaran keaksaraan baik tingkat dasar maupun lanjut dikelola 

PKBM dengan dana yang diperoleh melalui Pemerintah Daerah maupun Pemerintah 

Pusat. Pihak PKBM akan mengumpulkan data mengenai jumlah warga buta aksara 

melalui Kelurahan. Setelah teridentifikasi jumlahnya, PKBM menawarkan program 

pendidikan keaksaraan bagi warga terdata yang bersedia. Pihak PKBM kemudian 

bersama-sama dengan warga belajar membuat kesepakatan mengenai jadwal 

pelaksanaan pendidikan. Pada umumnya pembelajaran dilaksanakan malam hari 

karena siang hari dipakai warga untuk bekerja. Pemilihan tutor pendidikan 

keaksaraan sengaja diambil dari salah seorang warga Kelurahan bersangkutan yang 

berpendidikan cukup, sabar, dan sanggup untuk menjadi pengajar tanpa menuntut 

honorarium yang terlampau tinggi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yaitu: waktu pelaksanaan pembelajaran harus 

malam hari, motivasi peserta dalam mengikuti pembelajaran rendah, sedangkan 

kendala yang dihadapi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah sering 

merasa bosan karena harus duduk di ruangan untuk berlatih membaca selama dua 

jam, peserta tidak bisa berlatih membaca di rumah karena buku paket tidak bisa 

dibawa pulang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan 

bahwa program pemberdayaan masyarakat maupun pemberantasan buta aksara 

selama ini dilakukan terpisah dan hasilnya masih belum efektif sehingga perlu 

dirancang sebuah model yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dengan 

pemberantasan buta aksara. Konsep ini dimatangkan melalui kegiatan focus group 

discussion di mana peneliti mendatangkan pakar dan mitra sebagai narasumber 

yaitu dari Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten, Tutor PKBM dan SKB dan 

praktisi pendidikan non formal untuk mendapat masukan terhadap rancangan model 

pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan program life skills.  

2. Membuat  model pengembangan awal 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui analisis kebutuhan maka tahap 

selanjutnya dalam penelitian ini dilanjutkan dengan mengembangkan model awal 

pemberdayaan masyarakat miskin yang diintegrasikan dengan pemberantasan buta 

aksara. Adapun proses yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan peserta didik yaitu warga buta aksara yang sekaligus akan 

diberikan program pemberdayaan melalui ketrampilan life skills. Dari 57 orang 

buta aksara yang tercatat di data PKBM Mandiri, ternyata hanya 50 orang yang 

bersedia untuk diberi pembelajaran buta aksara dan kebetulan semuanya 
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adalah perempuan. Guna keperluan pengembangan model awal ditetapkan 

peserta didik sejumlah 21 orang dari Kecamatan Kretek dan Sanden. 

b) Menentukan jenis life skill yang diminati peserta didik. Berdasarkan survei yang 

dilakukan dari 21 peserta semuanya memilih jenis life skill memasak dengan 

alasan mudah dipelajari, hasilnya dapat langsung dinikmati bersama-sama 

dengan keluarga, kalau dipakai untuk membuka usaha lebih mudah karena 

sebagian besar peralatan sudah tersedia. 

c) Mengidentifikasi potensi lokal daerah bersangkutan yang bisa dijadikan 

pendukung pemberian life skills. Hal ini perlu dilakukan agar sesudah diberikan 

ketrampilan peserta didik lebih termotivasi untuk menjalankan usaha produktif 

karena bahan bakunya sudah tersedia dan mudah diperoleh sehingga mereka 

tidak perlu bersusah payah dan mengeluarkan ongkos untuk mencarinya ke luar 

desa. Sesuai dengan life skills yang diinginkan oleh peserta yaitu memasak, 

maka potensi daerah yang berusaha ditemukan adalah bahan pangan lokal. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan teridentifikasi bahwa di daerah 

Kecamatan Kretek dan Sanden banyak terdapat jagung, bawang merah, telur 

asin, ketela pohon, dan ikan gurami. Selama ini bahan pangan tersebut belum 

dimanfaatkan secara optimal karena masih terbatas hanya dikonsumsi pribadi, 

dijual mentah ataupun kalau diolah untuk dijual masih sederhana seperti ketela 

pohon hanya diolah menjadi keripik, getuk; ikan gurami hanya digoreng; jagung 

hanya dibuat jagung rebus/ bakar dan untuk campuran sayur. 

d) Menyiapkan jobsheet berdasarkan life skills yang dipilih yaitu resep masakan 

dengan bahan dasar sesuai potensi pangan daerah yang telah teridentifikasi. 

Selain itu resep masakan yang diajarkan adalah masakan yang unik dan 

diharapkan memiliki nilai jual tinggi. Dengan demikian ketrampilan memasak 

yang diperoleh peserta didik diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut 

sebagai upaya meningkatkan penghasilan. 

e) Menetapkan hari pelaksanaan pembelajaran, yaitu 1x seminggu, pukul 14.00 

sampai selesai. Penetapan waktu belajar pada siang hari karena selain 

membaca, juga akan dilaksanakan praktek memasak, yang tentu saja 

memerlukan waktu lebih lama. Oleh karena itulah proses pembelajaran tidak 

dilakukan malam hari sebagaimana pembelajaran keaksaraan konvensional.  

3. Validasi isi /perangkat model 

Validasi ahli dilakukan dengan berdiskusi bersama para ahli pendidikan non 

formal, ahli memasak dan tutor pembelajaran buta aksara. Ahli pendidikan non 

formal memvalidasi kelayakan perangkat model, sedangkan ahli memasak 

memvalidasi keterbacaan resep dan evaluasi hasil masakan, Sementara tutor 

pembelajaran keaksaran memvalidasi lembar observasi kemampuan membaca.  

4. Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas dilakukan untuk mengetahui kelemahan model pemberdayaan 

yang sudah dibuat agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan, yang 

dilakukan pada 2 kelompok kecil peserta didik buta aksara yang masing-masing 

beranggotakan 3 orang. Setiap kali praktek diujicobakan tiga resep masakan dengan 

tingkat kesulitan pembuatan bervariasi, dari mudah, sedang dan sukar. Uji coba 

dilakukan 2x sehingga total ada enam resep yang diujicobakan dimasak. Dalam tiap 
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uji coba terbatas prosesnya adalah sebagai berikut: 1) peserta belajar membaca 

resep masakan dengan suara keras secara bergantian dalam satu kelompok. 

Apabila satu orang sedang membaca maka temannya dalam satu kelompok wajib 

untuk menyimak sehingga semua orang mengetahui benar komposisi dan takaran 

bahan yang hendak dimasak; 2) menyiapkan bahan yang akan dimasak dengan 

takaran sesuai dengan resep. Sebelum menakar bahan, peserta wajib membaca 

takaran dengan suara keras sehingga dipahami teman sekelompoknya; 3) praktek 

memasak secara berkelompok dengan urutan seperti pada resep; 4) praktek secara 

berkelompok menyajikan masakan yang telah jadi sehingga tampak menarik; dan 5) 

evaluasi hasil pembelajaran yang meliputi kemampuan membaca dan hasil 

memasak. Evaluasi kemampuan membaca dilakukan secara perorangan sedangkan 

evaluasi hasil memasak dilakukan secara kelompok. 

 

Tabel 1. Persentase Data Uji Coba Terbatas untuk Pembelajaran Keaksaraan 

No 

Resep 
Kelp. 

Indikator Pembelajaran Keaksaraan 

Kebenaran Membaca (%) 
Total 

Kecepatan Membaca (%) 
Total 

Baik Cukup Kurang Baik Cukup Kurang 

Resep 

1 

I 100% - - 100% - 100% - 100% 

II 100% - - 100% 33,33% 66,67% - 100% 

Resep 

2 

I 100% - - 100% 33,33% 66,67% - 100% 

II 100% - - 100% 33,33% 66,67% - 100% 

Resep 

3 

I 100% - - 100%  100% - 100% 

II 100% - - 100% 33,33% 66,67% - 100% 

Resep 

4 

I 100% - - 100% 66,67% 33,33%  100% 

II 100% - - 100% 100%   100% 

Resep 

5 

I 100% - - 100% 100%   100% 

II 100% - - 100% 100%   100% 

Resep 

6 

I 100% - - 100% 66,67% 33,33%  100% 

II 100% - - 100% 66,67% 33,33%  100% 

 

Keberhasilan pembelajaran keaksaraan dilihat dari dua aspek yaitu 

kebenaran membaca dan kecepatan membaca. Berdasarkan data uji coba terbatas 

untuk pembelajaran keaksaraan diketahui bahwa dari enam resep yang dicoba 

dibaca oleh masing-masing individu dalam kelompok (total ada 6 orang) untuk 

kebenaran membaca semuanya berada dalam kategori baik artinya peserta mampu 

membaca dengan benar >75% jumlah kata yang diberikan dalam resep. Untuk 

kecepatan membaca pada uji coba pertama sebagian besar peserta masih masuk 

dalam kategori cukup yaitu peserta selesai membaca resep dengan waktu 5-8 menit. 

Sedangkan pada uji coba kedua kemampuan peserta meningkat karena sebagian 

besar (>50% peserta) masuk kategori baik yaitu mampu membaca resep dalam 

waktu < 5 menit, bahkan untuk resep 5 100% peserta dari kelompok I dan II memiliki 

kecepatan membaca baik. 

 

Tabel 2. Persentase Data Uji Coba Terbatas untuk Pelatihan Life Skills Memasak 
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No 

Re-

sep 

Prak-

tek 

Ke- 

Indikator Pelatihan Life Skills Memasak 

Rasa Total Warna & Bentuk Total Tatacara penyajian Total 

 B C K B C K B C K 

1 1 100% - - 100% - 100% - 100% 50% 50% - 100% 

2 1 100% - - 100% 100% - - 100% - - 100% 100% 

3 1 100% - - 100% 100% - - 100% 100% - - 100% 

4 1 100%   100% 50% 50%  100% 50% 50%  100% 

5 1 100%   100% 100%   100% 50% 50%  100% 

6 1 100%   100% 100%   100% 50% 50%  100% 

 

Sementara itu untuk pelatihan life skills memasak indikator dilihat dari 

kualitas masakan yang dihasilkan meliputi rasa, warna dan bentuk serta tatacara 

penyajian. Masing-masing resep dipraktekkan satu kali. Untuk segi rasa mulai dari 

resep 1 sampai 6 tidak ada masalah karena semuanya sudah masuk kategori baik. 

Sedangkan untuk warna dan bentuk hanya bermasalah khususnya pada resep 

pertama relatif sulit dibentuk. Segi yang paling buruk adalah tatacara penyajian di 

mana mayoritas kelompok masih berada dalam kategori sedang dan bahkan untuk 

resep 2, semua kelompok yang melakukan uji coba menyajikan makanan dengan 

tata saji kurang. 

5. Evaluasi dan Revisi 

Setelah dilakukan uji coba terbatas ditemukan dari data bahwasanya 

kelemahan dari aspek pembelajaran buta aksara yaitu kecepatan membaca peserta 

didik rata-rata masih berada dalam taraf cukup. Sedangkan dari aspek pelatihan life 

skills yaitu hasil jadi masakan untuk resep kategori sulit untuk kriteria warna, bentuk 

masih cukup dan tata penyajian oleh masing-masing kelompok masih kurang. 

Berdasarkan data ini maka diidentifikasi penyebab dan revisi guna perbaikan model. 

 

Tabel 3. Evaluasi dan Revisi Model Awal 

No. Kelemahan Penyebab Revisi 

1. Kecepatan membaca 
resep 80% peserta 
masih masuk kategori 
cukup 

Beberapa istilah dalam 
resep sulit 
dipahami/baru 
membaca istilah 
semacam itu pertama 
kali 

Mengganti istilah yang 
sulit dalam resep 

2.  Hasil jadi masakan 
masing-masing 
kelompok untuk 
warna dan bentuk 
bagi resep dengan 
tingkat kesulitan 
tinggi masih dalam 
kriteria cukup  

 Hasil penyajian 
makanan untuk resep 
ada yang masih 
kurang 

 Baru pertama kali 
mencoba resep 
masakan sehingga 
belum terampil 
 
 
 
 

 Belum pernah 
mencoba 
menyajikan 
makanan dengan 
dihias tidak 

 Untuk memfokuskan 
pada transfer life skils 
maka untuk resep 
yang kategori sulit 
latihan memasak 
dilakukan lebih dari 1x 
 
 

 Untuk meningkatkan 
kemampuan menata 
sajian maka 
pesertaperlu banyak 
berlatih sendiri 
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mengetahui cara 
menghias makanan 

 

6. Uji Coba Secara Luas 

Setelah diketahui kelemahan dan kemudian dilakukan revisi resep maka 

dilakukan uji coba secara luas.yaitu pada 7 kelompok kecil yang  masing-masing 

beranggotakan 3 orang sehingga totalnya berjumlah 21 orang. Total resep yang 

dibaca dan diujicobakan berjumlah sembilan, pada tiap ujicoba dimasak tiga resep, 

yang masing-masing memiliki tingkat kesulitan memasak mudah, sedang dan sukar. 

Tahapan yang dilakukan sama dengan uji coba secara terbatas hanya untuk resep 

yang tingkat kesulitan pembuatan tinggi dan peserta belum mencapai hasil 

memuaskan maka pemberian latihan memasak dilakukan dua kali/ lebih sesuai 

dengan kebutuhan.  

 

Tabel 4. Persentase Data Uji Coba Luas untuk Pembelajaran Keaksaraan 

No 
Resep 

Kelp. 

Indikator Pembelajaran Keaksaraan 

Kebenaran Membaca (%) 
Total 

Kecepatan Membaca (%) 
Total 

Baik Cukup Kurang Baik Cukup Kurang 

Resep 1 
(Mudah) 

I 100% - - 100% 100% - - 100% 

II 100% - - 100% 100% - - 100% 

III 66,67% 33,33% - 100% 66,67% 33,33% - 100% 

IV 100% - - 100% 33,33% 66,67% - 100% 

V 100% - - 100% 100% - - 100% 

VI 100% - - 100% 100% - - 100% 

VII 66,67% 33,33% - 100% 66,67% 33,33% - 100% 

Resep 2 
(Sedang) 

I 100% - - 100% 100% - - 100% 

II 100% - - 100% 100% - - 100% 

III 100% - - 100% 100% - - 100% 

IV 100% - - 100% 100% - - 100% 

V 100% - - 100% 100% - - 100% 

VI 100% - - 100% 100% - - 100% 

VII 100% - - 100% 100% - - 100% 

Resep 3 
(Sukar) 

I 66,67% 33,33% - 100% 66,67% 33,33% - 100% 

II 100% - - 100% 100% - - 100% 

III 100% - - 100% 100% - - 100% 

IV 100% - - 100% 33,33% 66,67% - 100% 

V 100% - - 100% 100% - - 100% 

VI 100% - - 100% 100% - - 100% 

VII 100% - - 100% 100% - - 100% 

Resep 4 
(Mudah) 

I 100%   100% 100%   100% 
II 100%   100% 100%   100% 
III 100%   100% 100%   100% 
IV 100%   100% 100%   100% 
V 100%   100% 100%   100% 
VI 100%   100% 100%   100% 
VII 100%   100% 100%   100% 

Resep 5 
(Sedang) 

I 100%   100% 100%   100% 
II 100%   100% 100%   100% 
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III 100%   100% 100%   100% 
IV 100%   100% 100%   100% 
V 100%   100% 100%   100% 
VI 100%   100% 100%   100% 
VII 100%   100% 100%   100% 

Resep 6 
(Sukar) 

I 100%   100% 100%   100% 
II 33,33% 66,67%  100% 100%   100% 
III 66,67% 33,33%  100% 100%   100% 
IV 100%   100% 100%   100% 
V 66,67% 33,33%  100% 100%   100% 
VI 100%   100% 100%   100% 
VII 100%   100% 66,67% 33,33%  100% 

Resep 7 
(Mudah) 

I 100% - - 100% 100% - - 100% 

II 100%   100% 100%   100% 
III 100%   100% 100%   100% 
IV 100%   100% 100%   100% 
V 100%   100% 100%   100% 
VI 100%   100% 100%   100% 
VII 100%   100% 100%   100% 

Resep 8 
(Sedang) 

I 100%   100% 100%   100% 
II 100%   100% 100%   100% 
III 100%   100% 100%   100% 
IV 100%   100% 100%   100% 
V 100% - - 100% 100% - - 100% 

VI 100%   100% 100%   100% 
VII 100%   100% 66,67% 33,33%  100% 

Resep 9 
(Sukar) 

I 100%   100% 100%   100% 
II 100%   100% 100%   100% 
III 66,67% 33,33%  100% 100%   100% 
IV 100%   100% 100%   100% 
V 66,67% 33,33%  100% 100%   100% 
VI 100%   100% 100%   100% 
VII 100%   100% 100%   100% 

 

Indikator keberhasilan pembelajaran keaksaraan akan dilihat dari dua aspek 

yaitu kebenaran membaca dan kecepatan membaca. Dari dua kali ujicoba membaca 

resep, masing-masing ujicoba membaca tiga resep diperoleh hasil bahwa lebih dari 

90% peserta didik secara individual mampu membaca resep dengan kategori baik 

yaitu benar membaca >75% jumlah kata yang diberikan. Peningkatan juga terlihat 

pada aspek kecepatan membaca. Pada uji coba pertama (tiga resep) kecepatan 

membaca peserta dalam kelompok ada yang masih dalam kategori cukup tetapi 

dalam ujicoba kedua (tiga resep yaitu resep 4,5,6) dan ujicoba ketiga (resep 7,8 dan 

9), kecepatan membaca lebih dari 90% peserta didik sudah masuk kategori baik 

yaitu peserta selesai membaca satu resep dalam waktu<5 menit. Hal ini 

menunjukkan bahwa revisi keterbacaan resep yang dilakukan berhasil karena 

membantu meningkatkan kemampuan membaca peserta. 
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Tabel 5. Persentase Data Uji Coba Luas untuk Pelatihan Life Skills Memasak 

No 
Re-
sep 

Prak-
tek Ke- 

Indikator Pelatihan Life Skills Memasak 

Rasa Total Warna & Bentuk To-
tal 

Tatacara penyajian Total 
 B C K B C K B C K 

1 1 
100 
% 

- - 100 
% 

42, 
86% 

57, 
14% 

- 100
% 

- 100
% 

- 100
% 

2 

1 
100 
% 

- - 100 
% 

100% - - 100
% 

- 100
% 

- 100
% 

2 
100 
% 

- - 100 
% 

85, 
71% 

14, 
29% 

- 100
% 

85, 
71% 

14, 
29% 

- 100
% 

3 
1 

100 
% 

- - 100 
% 

57, 
14% 

42, 
86% 

- 100
% 

28, 
58% 

71, 
42%. 

- 100
% 

2 
100 
% 

- - 100 
% 

100% - - 100
% 

57, 
14% 

42, 
86% 

- 100
% 

4 1 
100 
% 

  100 
% 

100 
% 

  100 
% 

100 
% 

  100 
% 

5 1 
100 
% 

  100 
% 

100 
% 

  100 
% 

100 
% 

  100 
% 

6 

1 
100 
% 

  100 
% 

57, 
14% 

42, 
86% 

 100 
% 

85, 
71% 

14, 
29% 

 100 
% 

2 
100 
% 

  100 
% 

100 %   100 
% 

100 
% 

  100 
% 

7 
1 

100 
% 

  100 
% 

100 %   100 
% 

100 
% 

  100 
% 

8 
1 

100 
% 

- - 100 
% 

85, 
71% 

14, 
29% 

- 100
% 

85,71% 14, 
29% 

- 100
% 

9 

1 
57, 

14% 
42, 

86% 
 100 

% 
85, 

71% 
14, 

29% 
- 100

% 
 100 

% 
 100 

% 

2 
100 
% 

- - 100 
% 

100 
% 

- - 100 
% 

85,71% 14, 
29% 

 100 
% 

 

Evaluasi uji coba luas untuk pelatihan life skills memasak juga tidak berbeda 

dengan uji coba terbatas, di mana evaluasi masakan dilakukan berdasar aspek rasa, 

warna dan bentuk serta tatacara penyajian. Dari segi rasa tidak ada masalah karena 

hasil masakan dari kesembilan resep yang diujicobakan sudah masuk kriteria baik. 

Pada ujicoba resep 9 yang kedua kalinya seluruh kelompok sudah mampu 

menghasilkan rasa masakan sesuai kriteria baik. Demikian pula halnya dengan 

aspek warna dan bentuk karena dari ujicoba pertama untuk resep 2 (kategori 

kesulitan resep sedang) dan resep 3,6 dan 9 (kategori kesulitan resep sukar) 

sebagian besar kelompok masih belum masuk kriteria baik maka praktek memasak 

diulang lagi. Evaluasi praktek kedua memperlihatkan peningkatan dimana peserta 

dalam kelompok dapat membuat masakan resep 2,3,6 dan 9 dengan warna dan 

bentuk yang sudah masuk kriteria baik. Sedangkan untuk aspek tatacara penyajian 

hasilnya cukup bervariasi, dan kesulitan dijumpai dari resep dengan tingkat kesulitan 

mudah, sedang maupun sukar. Peningkatan kemampuan peserta dalam kelompok 

terlihat untuk resep yang dipraktekkan lebih dari satu kali (resep 2,3,6 dan 9) di 

mana lebih dari 80% kelompok akhirnya mampu menyajikan makanan dengan 

kriteria baik. 

7. Evaluasi dan Penyempurnaan 

Berdasarkan uji coba luas model yang telah dilakukan dapat dievaluasi 

bahwa pembelajaran keaksaraan dengan menggunakan resep tidak menemui 
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kendala berarti terbukti dari dua indikator yaitu kebenaran dan kecepatan membaca 

peserta secara individual masuk kategori baik. Sedangkan dari aspek pemberian life 

skills diidentifikasi bahwa agar transfer ilmu dapat berjalan dengan baik maka untuk 

beberapa resep dengan kategori sulit perlu dipraktekkan lebih dari satu kali 

memasak. Dari evaluasi juga ditemukan bahwa masalah pelatihan life skills terletak 

pada pembelajaran tatacara penyajian makanan yang menarik. Hampir seluruh 

anggota kelompok sebelumnya hampir tidak pernah memikirkan perlunya 

menyajikan makanan dengan tata hidang yang menarik dan menggugah selera 

karena selama ini mereka hanya memasak untuk makan anggota keluarga sehari-

hari.  Untuk beberapa resep yang memerlukan tatacara penyajian yang agak rumit 

peserta masih perlu banyak mendapat bimbingan, terlihat dari hasil ujicoba luas 

dimana 50% masih kelompok menghidangkan makanan dengan kriteria tatacara 

penyajian cukup, sehingga perlu diulang lagi. Oleh karena itulah guna 

mempermudah transfer pembelajaran tata cara penyajian makanan maka perlu 

dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan pada resep masakan berupa 

gambar/ foto yang menunjukkan urutan cara menyusun dan menghias hidangan 

serta hasil jadinya.  

8. Implementasi Model 

Setelah dilakukan penyempurnaan pada resep dengan menambahkan  

gambar/ foto yang menunjukkan urutan cara menyusun dan menghias hidangan 

serta hasil jadinya maka model pemberdayaan masyarakat miskin melalui program 

life skills berbasis potensi daerah terintegrasi dengan pemberantasan buta aksara ini 

telah layak untuk diimplementasikan secara luas. 

 

KESIMPULAN 

Setelah melalui serangkaian tahapan research and development, dapat 

disimpulkan bahwa model pemberdayaan masyarakat miskin melalui program life 

skills berbasis potensi daerah terintegrasi dengan pemberantasan buta aksara dapat 

dipakai sebagai alternatif model pemberdayaan karena dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran keaksaraan maupun pelatihan life skills itu sendiri. Model ini efektif 

diterapkan karena dapat meningkatkan antusiasme dan motivasi peserta didik 

karena peserta memperoleh baik kemampuan pedagogis maupun ekonomis. 

Sehubungan dengan hasil ini maka rekomendasi yang dapat diberikan bagi 

pemerintah adalah model pemberdayaan masyarakat miskin melalui program life 

skills berbasis potensi daerah terintegrasi dengan pemberantasan buta aksara 

hendaknya dapat dipakai sebagai bahan kajian untuk dapat dikembangkan dan 

dilaksanakan tidak hanya terbatas di daerah yang menjadi lokasi penelitian ini 

(Kecamatan Kretek dan Sanden Kabupaten Bantul) tetapi di daerah lain di 

Indonesia, tentunya dengan memperhatikan perbedaan potensi lokal dan life skills 

yang diminati peserta didik daerah bersangkutan. Sedangkan bagi pengelola dan 

instruktur PKBM hendaknya dapat mempertimbangkan alternatif untuk 

mengintegrasikan dua kegiatan tersebut dengan tujuan lebih memotivasi peserta 

dan mencapai tujuan dasar dua kegiatan tersebut yaitu pertama, memberantas buta 

aksara; dan kedua, memberikan bekal kecakapan hidup yang dapat dipakai untuk 

kegiatan ekonomis 
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