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KATA PENGANTAR 

Pembaca yang terhormat, 

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, Syukur Alhamdulillah Jurnal Aksi Andragogi Volume 1 

Tahun I April 2011 dapat kembali hadir di tengah pembaca dengan manampilkan berbagai gagasan, pe.ikiran 

dah hasil pengabdian yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan atau perbaikan di bidang 

pendidikan. 

Aksi Andragogi Volume 1 Tahun I April 2011 ini menampilkan variasu karya di , bidang pendidikan yang 

ditulis oleh dosen dan mahasiswa yang di lingkungan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikam Universitas Negeri Jakarta. DurotuI Yatimah menulis Studi Analisis Hasil Belajar Warga Belajar 

Paket*B Pada Mata Pelajaran Matematika Di Pkbm As-Salam Tangerang, Ahmad tijari dan hafid abas menulis 

Evaluasi Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP Di PKBM Sultan Hasanudin, Kecamatan Tambun 

Selatan, Kabupaten Bekasi, Agus Sutiyono Dan Fakhrudin Arbah menulis Penerapan Pendekatan Experiential 

Learning (Belajar Dari Pengalaman) Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Bagi Orang Dewasa Di Ceragem 

Center, Klender, Jakarta Timur, Ma'ruf Akbar Dan Dadi Darmawan Menulis Penggunaan Media Cd Interaktif 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Materi Komunikasi Antarrelasi Remaja Binaan Di Panti Sosial Bina Remaja 

Bambu Apus Jakarta Timur, Widio Prihanadi Dan Puji Handayani menulis Riset Aksi Pelatihan Program Open 

Office Writer Untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup (Life Skills) Dibidang Teknologi Komputer Remaja Binaan 

Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta Timur, Sri Koeswantono W Dan Karnadi menulis 

Pemberian Informasi Hiv & Aids Melalui Media Leaflet Guna Membangun Pemahaman Remaja Anak Jalanan 

(Studi DeskriftifDi Pkbm Paksi Safa Kawijayan, Cipinang-pulo Maja Jakarta Timur) 

Anisah Basleman dan Agus Sutiyono menulis Persepsi Peserta Didik Paket C Terhadap Kemampuan 

Mengajar Tutor Bidang Studi Ekonomi Di Pkbm Mitra Buruh Nusantara (Mbun) Jakarta Utara, Fakhruddin 

Arbah dan Henny Heiawaty menulis Hubungan Antara Fungsi Taman Bacaan Masyarakat Dengan Minat 

Baca Warga Belajar Pada Program Keaksaraan FungsionaL Nana Sudjana, M.Pd dan Elais Retnowati 

menulis Hubungan Antara Kinerja Kader Posyandu Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Posyandu (Survey Di Rw.15 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara), Sri 

Koeswantono W. dan Fakhruddin Arbah menulis Penerapan Model Pembetajaran Mandiri Menggunakan 

Media Cd Interaktif Kespro Dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Peserta Pemberian Info Kesehatan 

Reproduksi Di Centra Mitra Muda PKBI DKI Jakarta, DurotuI Yatimah Dan Anan Sutisna menulis Studi 

Kualitatif Strategi Pembetajaran Dalam Program Pengembangan Staf Di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Widio Prihanadi Dan Karta Sasmita menulis Menciptakan Life Skill 

Memperbaiki Kerusakan Hardware Handphone Pada Warga Belajar Paket C Melalui Program Pelatihan 

Servis Dasar Handphorm Di Pkbm Al-ishlah Pintu Besi Jakarta Pusat, Sri Koeswantono W Dan Daddy 

Darmawan menulis Penerapan Model Pendamplngan Berbasis Appreciative Coaching Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Manajemen Usaha Pada Peserta Didik Kesetaraan Kelompok Belajar Usaha Di PKBM, Al-ishlah 

Jakarta Pusat. Akhirnya Dewan Editor menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh penulis sehingga 

Aksi Andragoqi Volume 1 Tahun I Oktober 2011 ini dapat diterbitakan. 
 
 

Jakarta, April 2011 
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STUDI ANAUSIS HASIL BELAJAR WARGA BELAJAR PAKET B PADA MATA 

PELAJARAN MATEMAT1KA DI PKBM AS-SALAM TANGERANG 

DUROTUL YATTMAH 

ABSTRAK 

Penelitian ini untuk mengetahui kondisi obyektif perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi pembelajaran praktis lapangan bidang studi matematika di kelompok belajar 

Paket B Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tataralami. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Adapun validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan deskriptif 

kualitatif dengan pengamatan tiap-tiap aspek. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran praktis lapangan 

bidang studi matematika di kelompok belajar paket B kota Tangerang telah dilaksanakan 
sesuai tahapan yang ditetapkan, yaitu: 1) mengadakan rapat, 2) menyusun rencana 

kebutuhan, 3) menyusun langkah-langkah pelaksanaan, dan 4) mem bagi tugas sesuai 
peran. Pelaksanaan pembelajaran pengalaman lapangan juga telah dilaksanakan sesuai 
langkah-langkah mulci dari: 1) kegiatan pendahuluan, 2) penjelasan pokok bahasan dan 

tujuan, 3) penjajagan awal, 4) pengelompokan peserta didik, 5) pembagian media, 6) 
penjelasan cara pelaksanaan, 7) pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, pembuatan 

laporan, 9) kesimputan, 10) penguatan dan penegasan. Evaluasi pembelajaran pengalaman 
lapangan diperoleh hasil bahwa peserta didik menunjukkan sikap senang dan tertarik 
dengan metode pembelajaran pengalaman lapangan. Penggunaan metode tersebut 

memiliki kelemahan dan kekuatan. Dari evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksiapan 
pendidik dalam hal penyiapan media belajar yang merupakan kebutuhan mutlak 

pembelajaran pengalaman lapangan. 
Penyelenggara dan pendidik bidang studi Matematika yang melaksanakan 

pembelajaran praktis lapangan hendaknya memanfaatkan hasil evaluasi yang telah 
dilakukan, sehingga lebih memperhatikan dan menyiapkan media pembelajaran yang akan 

digunakan dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan. Disamping itu perlu adanya 
penambahan media belajar di tempat berlangsungnya pembelajaran. 

PENDAHULUAN 

1.   Analisis Situasi 

Salah satu diantara masalah besar dalam 

pendidikan di Indonesia yang khususnya Pendidikan 

Non Formal (PNF) banyak diperbincangkan adalah 

rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari 

rendahnya rata-rata hasil belajar. Masalah lain dalam 

pendidikan Indonesia terutama pendidikan Non 

Formal banyak diperbincangkan adalah pendekataan 

dalam pembelajaran masih terlalu didominasi peran 

tutor (teacher center).    Guru    banyak    

menempatkan 

warga belajar sebagai objek dan bukan sebagai 

subjek didik 

Berdasarkan pengamatan 

pendidikan non formal (PNF) kita kurang 

memberikan kesempatan warga belajar dalam 

berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif, objektif dan logis. 

Belajar dan mengajar merupakar^dua konsep 

yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 

Belajar menunjukkan kepada apa yang harus 

dilakukan oleh seorang tutor yang menjadi 

pengajar. Jadi belajar mengajar merupakan 

proses interaksi antara tutor 
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dan warga belajar pada saat proses pengajaran. 

Proses pengajaran akan berhasil selam ditentukan 

oleh kemampuan tutor dalam menentukan matode 

dan alat yang digunakan dal?m pengajaran, juga 

ditentukan oleh minat belajar warga belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dan obeservasi rendahnya hasil belajar 

warga belajar dalam menerangkan 

materi matematika kurang jelas dan 

kurang menarik perhatikan warga belajar 

pada umumnya tutor terlalu cepat 

dalam menerangkan materi pelajaran. 

Sehingga warga belajar dalam 

memahami dan menguasai materi masih 

kurang dan nilai yang diperoleh warga 

belajar cenderung. Berdasarkan 

observasi di kelas kelemahan belajar matematika 

di kelas VII PKBM Tangerang adalah (1) warga 

belajar tidak mampu menguasai hubungan antar 

konsep, (2) warga belajar kurang memperhatikan 

materi yang diberikan tutor, (3) warga belajar 

dalam mengerjakan latihan-latihan soal, (4) warga 

belajar malu bertanya tentang materi yang belum 

dimengerti. 

Masalah-masalah di atas 

merupakan masalah-masalah 

pendekatan pembelajaran, Terutama pada 

pelajaran matematika, mengingat pelajaran 

matematika merupakan mata pelajaran yang 

dikenal sulit dan memerlukan logika berpikir yang 

tinggi, selain itu juga dikhawatirkan aktivitas belajar 

matematika terganggu, jika suasana pembelajaran 

matematika tidak menyenangkan. 

Pelajaran matematika bagi sebagai besar 

warga belajar adalah mata pelajaran yang sulit ini 

merupakan masalah utama yang dihadapi oleh 

para tutor matematika. Rendahnya hasil belajar 

matematika karena adanya berbagai cap negatif 

telah melekat di benak warga belajar berkenaan 

dengan pelajaran matematika, yang bisa jadi itu 

semua dimunculkan dari tutor baik secara 

langsung maupun tidak langsung disadari atau 

tidak disadari. 

Atas dasar inilah maka penulis mencoba 

melakukan peneiitian menulis analisis antara hasil 

belajar warga belajar terhadap nilai rata-rata hasil 

belajar pada mata pelajaran matematika yang 

dituangkan dengan judul 2. Kegunaan Peneiitian 

Dari hasil peneiitian yang dilakukan diharapkan 

peneiitian ini mempunyai kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Teoretis 

Peneiitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan informasi 

"bagaimana cara mengatasi 

permasalah yang ada dalam hasil belajar 

warga belajar paket B pelajaran matematika,? 

2. Praktis 

a. Bagi warga belajar dapat 

memberikan suasana belajar 

yang nyaman sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar yang 

baik 

b. Bagi tutor, dapat dijadikan 

sebagai penutuan yang baik 

sebagai acuan pembelajaran 

agar tercipta suasana 

pembelajaran yang konduksif 

dan efektif 

KAJIAN PUSTAKA 

Pendidikan kesetaraan merupakan 

salah satu program pendidikan luar 

sekolah untuk pendidikan dasar dan 

menengah. Pendidikan kesetaraan 

merupakan program yang 

menyelenggarakan pendidikan umum setara 

SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup 

program Paket A, Paket B dan Paket C. 

Penyfetaraan hasil belajar pendidikan kesetaraan 

diatur oleh Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas 

20/2003: "Pendidikan non formal dapat dihargai 

setara dengan hasil program pendidikan
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formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan 

oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan". 

Peserta didik memperoleh 

kesempatan untuk beiajar ilmu 

pengetahuan, peserta didik juga 

mendapatkan kesempatan untuk melatih 

kompetensinysecara khusus di bidang- 

bidang kecakapan vokasional atau ini 

dimaksudkan untuk memberikan bekal 

yang memadai kepada para lulusan 

kesetaraan yang ingin langsung bekerja. 

Namun bagi mereka yang ingin 

melanjutkan ke jenjang perididikan 

tinggi, pendidikan kesetaraan juga telah 

memberikan bekal cukup di bidang ilmu 

pengetahuan dan pengembangan 

intelektual.Pendidikan kesetaraan 

sebagai bagian dari pendidikan 

nonformal dilaksanakan oleh masyarakat 

melalui le'mbaga-lembaga 

penyelenggara yang umumnya 

dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Beiajar 

Masyarakat (PKBM). Pendidikan 

nonformal adalah dari,oleh, dan untuk masyarakat. 

Beiajar merupakan tindakan dan prilaku warga 

beiajar yang kompleks, sebagai tindakan maka beiajar 

hanya dialami oleh warga beiajar sendiri. Warga beiajar 

adalah penetu terjadinya atau tidak terjadinya proses 

beiajar terjadi berkat warga beiajar memperoleh sesuatu 

yang ada dilingkungan sekitarnya. 

Beiajar Menurut Sudjana (1989 :28) adalah 

"proses ditandai dengan adanya perubahan-perubahan 

proses ditandai dengan adanya perubahan-perubahan 

pada diri seorang. Perubahan sebagai hasil proses 

beiajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

perubahan, pengetahuan, pemahamannya dan 

penerimaannya dan Iain-Iain aspek individu" 

Selanjutnya Cagne dan Coombs 

(dalam djudju sudjana 1993:6) 

mengemukakan bahwa hasil beiajar adalah 

perubahan tingkah laku diperoleh dari 

kegiatan atau beiajar perubahan tingkah laku 

yang diperoleh dari kegiatan atau beiajar, 

perubahan tingkah laku itu mencakup ranah 

afeksi, kognisi dan psikomotor (bloom, 1965), 

kognisi dan keterampilan (Dunlop, 1978) 

pengetahuan keterampilan, sikap dan 

aspirasi (Kinsley, 1978) berkenaan dengan 

perubahan tingkah laku sebagai hasil beiajar. 

Ruseffendi Dalam Heruman, 

matematika adalah suatu tempat yang berupa 

ilmu deduktif yaitu yang menerima tidak 

menerima pembuktian dan secara induktif 

yaitu ilmu tentang keteraturan dan struktur 

yang terorganisasi melalui dari unsur yang 

tidak didefinisikan sampai keaksioma atau 

pastulat dan akhirnya di dail. 

Hasil beiajar matematika 

dipengaruhi oleh kemampuan, keaktifan dan 

kualiatas antar komponen pendidikan non 

formal (PNF). Sebagai sarana penunjang, 

suatu metode pembelajaran dan strategi 

yang digunakan dalam beiajar mengajar. 

Semakin baik Dengajar menguasai dengan 

menggunakan strateginya, maka efektif pula 

pencapaian tujuan beiajar. 

tutor dalam proses beiajar mengajar 

selalu bertujuan agar materi yang 

disampaikan dapat dikuasi warga beiajar 

dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi harapan 

itu belum dapat diwujudkan sepenuhnya, 

karena pembelajaran yang masih 

berlangsung selama ini hanya mementikan 

hasilnya saja, tidak mementikan prosesnya. 

Menurut Supriawan (1994 : 34) 

beiajar adalah kegiatan yang menghasilkan 

perubahan tingkah laku pada diri individu 

yang sedang beiajar, baik potensial maupun 

aktual. Perubahan-perubahan   tersebut   

adalah 
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dalam bentuk kemampuan-kemampuan 

baru yang dimiliki dalam waktu yang 

dimiliki dalam waktu yang cukup lama 

dan perubahan-perubahan itu terjadi 

karena usaha yang dilakukan oleh 

individu yang bersangkutan. Perubahan- 

perubahan tersebut senantiasa 

bertambah dan memiliki tujuan untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik, 

berkat adanya pengalaman dan 

menumbuhkan perubahan pada diri 

seseorang belajar adalah suatu bentuk 

pertumbuhan atau perubahan dalam diri 

seseorang yang dinyatakan dalam cara- 

cara bertingkah laku yang baru berkat 

pengalaman.1 

Pembelajaran yang berkualitas selain 

berorientasi pada hasil juga berfokus pada proses 

yang berkaitan erat dengan metode yang tepat. 

Metode pembelajaran yang tepat akan berkaitan erat 

dengan kondisi pembelajaran dan pada akhirnya akan 

menj'adikan warga belajar bersemangat dan mudah 

menguasai materi yang dibahas. Melalui proses 

pembelajaran interaktif itu diharapkan hasil belajar 

warga belajar akan menjadi optimal. Demikian situasi 

pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai factor, 

termasuk intelektualitas warga belajar, bakat dan 

minat warga belajar, kompetensi, sarana prasarana 

serta metode pembelajaran. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan segala prilaku atau kemampuan yang 

dimiliki oleh warga belajar paket B setelah kegiatan 

pembelajaran baik menyangkut pengetahuan 

keterampilan maupun sikap.2 

1 Oemar Hamalik, Kurikulum dan pembelajaran , 

(Jakarta, Bumi Aksara,2008), h.36 
2 Heruman, model pembelajaran matematika 

(Bandung, PT Remaja Rosda Karya 2007), h.l 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan ini 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dimana peneliti bermaksud mendeskriptifkan 

tentang proses penyelenggaraan suatu proses 

kegiatan pembelajaran yang meliputi beberapa 

factor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam menjalankan proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

A.    Lokasi Dan Subjek Penelitian 1.    

Lokasi Peneliatian 

Pusat        * kegiatan belajar 

masyarakat (PKBM As-Salam Tangerang) 

memberikan kesempatan kepada 

seluruh warga belajar masyarakat yang 

belum mendapatkan layanan 

pendidikan, agar mereka mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan program 

pemerintah wajib belajar dasar (WAJAR 

DIKDAS ) 9 tahun guna mendukung 

peningkatan taraf hidup serta kemampuan 

pengetahuan dan teknologi para warga belajar 

program keseteraan Paket B merupakan salah 

satu program di pusat kegiatan belajar 

masyarakat di J I. Madrasah As-salam Nomor 

06 RT 03/RW 03 Kel. Gerendeng Kec. Karawaci 

Kota Tangerang Provinsi Banten. PKBM 

As-Salam memiliki jumlah warga belajar 38 

orang yang terdiri 26 warga belajar laki-laki dan 

8 warga belajar perempuan.  

2.   Subjek Penelitian 

Peroleh data dan informasi yang 

diperlukan dalam menganalisis masalah 

penelitian, maka dibutuhkan berupa 

sumber data yang akan memberikan 

masukan berupa data dan informasi 

yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan proses pembelajaran 

matematika di 'PKBM As-Salam Keluruhan 

Gerendeng Kecamatan Karawaci Kota 

Tangerang. 
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B.   Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian 

merupakan suatu prosedur. Tanpa adanya data yang 

relevan dan akurat, maka suatu penelitian tidak akan 

dapat mencapai tujuannya. Untuk memperoleh data 

yang tepat sesuai dengan pendekatan yang telah 

dirumuskan, perlu dilakukan penentuan dan 

penyusunan jenis instrument yang akan digunakan 

sejalan dengan tujuan dan masalah penelitian. 

Teknik observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini merujuk pada 

pengertian yang dikemukakan oleh Kartono (1990 

:157) yaitu : 

Observasi adalah "studi yang sengaja dan 

sistematis tentang fenomena dari gejala-gelaja alam 

dengan jalan pengamatan " 

Wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan dleh pewawncara (dalam hal ini peneliti) 

untuk memperoleh informasi dari yang wawancara 

menurut Kartono (1990 :187 ) yang dimaksud dengan 

wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab 

lisan antara dua orang atau lebih yang duduk 

berhadapan secara fisik yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A.   Penyajian Data Hasil Penelitian 

PKBM AS-SALAM berdiri 

dibawah naungan Yayasan Assalam 

Gerendeng (YAG) Kota Tangerang, 

sebagai rasa tanggungjawab dan turut 

serta berperan secara aktif dalam 

membina masyarakat dalam 

mengembangkan pendidikan 

khususnya Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ). Seiring 

bertambahnya waktu, perkembangan PKBM As-salam 

semakin tampak    keberadaan    dan    perannya 

dimata masyarakat Kota Tangerang. Hal 

ini dapat dilihat dari minat masyarakat 

Kota Tangerang khususnya masyarakat 

Kelurahan Gerendeng dan sekitarnya 

semakin besar untuk mengikuti program 

Paket      B      setara      SMP yang 

diselenggarakan oleh PKBM As-salam. 

Berdasarkan data yang kami peroleh, 

di Kota Tangerang masih ada yang belum 

dapat mengenyam Pendidikan secara layak. 

Oleh karena itu, sebagai rasa peduli PKBM 

As-salam Kelurahan Gerendeng Kecamatan 

Karawaci Kota Tangerang terus berkiprah dan 

berkarya , dan dalam penyelenggaraannya , 

maka kami harus mengadakan sendiri 

penggalian dan penggalangan Dana guna 

kebutuhan operasional kegiatan tersebut. Dan 

salah satu sumber oendanaan adalah bantuan 

yang diaiokasikan oleh Pemerintah . 

1.   Pembelajaran 

Dalam melaksanakan 

pembelajaran tatap muka setiap 

kegiatan belajar memiliki banyak variasi 

yang berbeda-beda sebagai besar 

dalam melaksanakan pembelajaran tatap 

muka sebanyak tiga kali per minggu 

(62,2%), 26,3% proses kegiatan belajar 

dalam tatap muka dua kali/minggu 

diantara pembelajaran yang mengisi 

angket temyata hanya 47,4% yang 

menyelenggarakan pembelajaran 

sebanyak tiga kali/minggu. Sebagian 

besar pembelajaran hanya berkisar 

mencapai 47,4% yang dapat 

memberikan tugas mandiri sebanyak 

satu kali/minggu dan 5,3% 

menyelenggarkan pembelajaran selama satu 

kali/minggu. Sebagaian warga belajar hanya 

memberikan sebanyak tiga kali/minggu. 

Efektivitas cfen efisiensi proses 

pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh 

tingkat kehadiraan warga belajar. Menurut 

hasil angket tingkat kehadiraan warga        

belajar        dalam        proses 
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pembelajaran sangat bervariasi. Variasi tingkat 

kehadiraan warga belajar dalam kegaiatan belajar 

dapat diiihat dalam table berikut: 

Tingkat Kehadiraan Warga Belajar Dalam 

Proses pembelajaran matematika Paket B Di 

PKBM As-Salam 

b. Sebanyak, 90% warga 

belajar senang mengikuti 

proses pembelajaran 

c. Sebanyak 85% warga belajar 

merasa bahwa tutor 

memberikan kesempatan 

untuk bertanya 

d. Sebanyak 70% warga belajar 

merasa tidak sungkan untuk 
 

Dari data diatas diketahui bah:va tingkat 

kehadiraan warga belajar dalam proses pembelajaran 

tidak mencapai 100%, bahkan hanya satu kegiatan 

belajar yang tingkat kehadiraan warga belajar 91%. 

Selebihnya, sebagian besar kehadiraan warga belajar 

dalam kegiatan, besar berkisar antara 50 % s/d 85% 

dalam proses pembelajaran efektivitas proses 

pembelajaran antara lain juga ditentukan oleh 

partisipasi warga belajar dalam proses pembelajaran. 

Tingkat Partisipasi Warga Be!ajar Dalam 

Proses Pembelajaran Matematika Paket B Di 

Kabupaten Tangerang 

 

bertanya kepada tutor sedangkan 

kurang dari 70%, yang berkisar 30% 

warga belajar merasa sungkan 

untuk bertanya 

 

Berdasarkan Hasil Partisipasi dalam belajar yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh warga belajar, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Sebanyak 100% melakukan proses kegiatan 

awal pembelajaran di mulai. 

Pengamatan yang dilakukan 

oleh pengamatan dan peneliti 

selama proses pembelajarab 

berlangsung juga menunjukan hasi 

yang pasif, maka dari itu peneliti 

hams mengetahuai beberapa aspek 

yaitu tutor sebagai baik 

penyampaian mated yang 

disampaikan   deitgan   mengunakan 

metode ceramah dimana 

menyampaikan materi dan 

partisipasi      harus     aktif     daiam 
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meningkatkan   sistem   hasil   belajar yang 

cukup baik. 

Hambatan    lain    yang    cukup 

berpengaruh dalam proses 

pembelajaran adalah hambatan yang berasal dari 

warga belajar. Warga belajar paket B sebagian besar 

memiiiki latar belakang bukan usia sekolah, selain itu 

kondisi ini sering mengakibatkan warga belajar memiiiki 

minat yang kurang, tingkat penerimaan yang kurang 

tingkat B.   Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian, merupakan data mentah 

yang belum memiiiki makna yang 

berarti. Agar data tersebut dapat lebih 

bermakna dan dapat memberikan 

gambaran nyata mengenai 

permasalahan yang diteliti, data harus 

diolah terlebih dahulu sehingga dapat 

memberikan arah unfuk pengkajian 

yang lebih lanjut yaitu menganalisis data 

hasil penelitian. Data yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini berupa data hasil 

observasi, data hasil belajar matematika 

dan hasil tes matematika. Adapun 

pengolahan data-data tersebut sebagai 

a.    Pengolahan Data Hasil 

Observasi 

Dalam pengolahan data hasil 

observasi sangat menunjukan 

bahwa hasil penelitian di 

lapangan terdapat kasus-kasus 

yang terjadi pada proses 

pembelajaran warga belajar 

paket B dengan melibatkan 

tutor dan warga belajar untuk 

menciptakan hasil belajar 

dengan baik. Ada beberapa 

kasus-kasus yang terjadi pada 

proses pembelajaran 

matematika 

Data yang diperoleh diatas diperoleh melalui 

pengamatan / observasi langsung hasil interaksi antara 

tutor dan warga belajar dan kelompok 

belajar paket B secara umum 

pemahaman tutor dan warga belajar 

terhadap pentingnya pembelajaran yang 

bagi mereka masih belum bermakna, 

terbukti dengan masih rendahnya 

performasi mereka dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Hasil pengamatan 

/ observasi dapat disimpulkan bahwa 

pada umumnya pemahaman terhadap 

pentingnya pembelajaran sudah ada 

pada diri sendiri atau masing-masing 

hanya belum tergali dengan 

keterbatasan-keterbatasaan ada 

peningkatan peran masing-masing warga 

belajar da*n tutor masih perlu diupayakan 

seiring dengan semakin menurutnya nilai 

hasil belajar dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Hasil ini menunjukan atau 

prsyarat kelulusan saja. 

Data     dalam     penelitian     

ini 

menunjukan bahwa proses 

pembelajaran belum menghasilkan 

pembelajaran yang mendorong 

terbentuknya warga belajar sebagai subjek 

belajar dan tutor sebagai fasilitator belajar 

kenyataan ini dapat dilihat dari beberapa 

faktor berikut ini 

(1) kehadiran warga belajar rendah, 

sering terlambat karena kurangnya 

motivasi belajar yang diikuti dalam 

proses pembelajaran, dengan sering 

terlambat, sering keluar masuk kelas 

ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung dan sering membolos tidak 

mengikuti kegiatan proses pembelajaran 

tanpa memberikan kabar dan informasi, 

(2) kinerja warga belajar dalam proses 

pembelajaran rendah, malu bertanya 

jarang menulis materi yang disampaikan, 

mengobrol dan teman lainnya dan 

kurang menghargainya keberadaan 

tutor didalam kelas (3) warga belajar 

tidak mampu dan tidak mau belajar 

sendiri (4) ketika tutor berhalangan hadir 

dikelas, warga belajar tidak mampub (5) 

warga       belajar      kurang       

memiiiki 
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kemampuan dan kemauan mempelajan bahan 

pembelajaran sehingga hasil pembelajar sehingga 

pemenuhan kewajiban belaka, tanpa disertai 

pemahaman kritis, (6) warga belajar kurang memahami 

tujuan pembelajaran dari tiap pokok bahasan yang 

disajikan tutor (7) warga belajar tidak mampu 

melakukan kegiatan belajar dengan baik (efektif dan 

efisien) karena tidak tahu bagaimana cara belajar yang 

baik (8) ketika mengerjakan tugas warga belajar 

cenderung mencontoh dan mencontek pekerjaan 

temannya, sehingga hasil pekerjaannya tidak 

mencerminkan hasil pemikiraan sendiri. 

Pengolahan 

matematika 

belajar 

Data hasil belajar matematika warga 

belajar diambil dari ulangan harian 

pada      pokok      bahasan      fungsi 

komposisi, soal yang indicator yang 

ada. Soal pertama dan soal kedua 

masing-masing    keempat    masing- 

masing     skor     5,      soal      ketiga 

mempunyai skor 20. 

Dari data skor tes warga belajar hasil 

belajar warga belajar mata pelajaran 

matematika diperoleh data statistik 

sebagai berikut. 

Tabel 

Statist 

ik 

Maksi 

mal 

Minim al Mea 
n 

Mod 

us 

Nilai 100 10 53.9 2 17.2 

Standar Kualifikasi Nilai Mata pelajaran 

Matematika PKBM As-Salam Kota Tangerang 
Interval Nilai Kualifikasi 

8.00-10.00 A. (Lulus baik sekali) 

 

7.00-7.99 B. (Lulus baik) 

6.00-6.99 C. (Lulus Cukup) 

00-5,99 D. (Belum Lulus) 

Berdasarkan pada table 

menunjukkan adanya kesenjangan antara 

yang diharapkan dengan kenyataan. Hal ini 

terlihat bahwa masih terdapat hasil belajar 

sebagaian warga belajar pada mata 

pelajaran matematika mendapatkan 

kurang dari 6.00 sebesar 30,8 % ini 

menujukkan sebagaian warga belajar 

masih memiliki tingkat penguasaan materi 

yang rendah. Oleh karena itu factor-faktor 

yang terjadinya penyebab rendahnya 

nilai-nilai rata-rata belajar itu perlu 

ditelusuri. B.   Pembahasan 

Berdasarkan pelaksanaan 

berbagai tempat dari sistem 

pembelajaran matematika hasil yang 

diperoleh cukup menjanjikan bila 

terdapat suatu kegagalan tentunya 

kegagalan tersebut tidaklah fatal atau 

bermakna. 

Namun berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara hasil 

wawancara tersebut berdasarkan 

angket    yang    diberikan

 yan

g 

menunjukan bahwa nilai kehadiraan 

dalam mengikuti

 kegiatan 

pembelajaran dan partisipasi dalam 

proses pembelajaran pada mata 

pelajaran matematikan kurang dari 100 

% warga belajar yang aktif dalam 

mengikuti kegiatan proses 

pembelajaran, sehingga nilai rata-rata 

dalam pelajaran matematika tidak 

mencapai yang diharapkan dan setiap 

tahunnya memperoleh kurang dari 

5.60 tentu indeks nilai ini menunjukan 

suatu kegagalan dalam melaksanakan 

pendidikan pelajaran matematika. 

Nilai Rata-rata 

Hasil     ujian     
Warga 
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Dari aspek kegagalan tersebut ada beberapa faktor 

yang melatarbelakangi kegajalah tersebut yang meliputi 

hasil belajar dan peranan faktor warga belajar dalam 

menunjang keberhasilan proses belajar matematika baik 

segi kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Analisis Hasil Belajar Matematika 

Menurut Purwanto (1991) hasil belajar adalah nilai 

hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan oleh tutor 

kepada muridnya dalam jangka waktu tertentu. 

Sudjana (2006) menyatakan 

bahwa hasil belajar merupakan 

proses akhir dalam pengajaran yang 

digunakan sebagai tolak ukur tutor, 

apakah tutor tersebut telah berhasil 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Asumsi dasarnya adalah bila proses 

pengajaran yang 'optimal pula. 

Makin besar usaha untuk 

menciptakan kondisi proses 

pengajaran, makin tinggi pula hasil atau produk dari 

pengajaran itu. Analisis       keberhasilan       

warga belajar dari  segi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik 1.    Aspek Ranah Kognitif 

Menurut Sofyan (2006) 

penilaian terhadap hasil belajar 

kognitif bertujuan untuk 

mengukur penguasaan dan 

pemilihan konsep dasar 

keilmuan (content objectives) 

berupa materi-materi esensial 

sebagai konsep kunci dan 

prinsip utama. Ranah kognitif ini 

merupakan ranah yang banyak 

melibatkan kegiatan 

mental/otak. Pada kognitif terdapat enam tipe hasil 

belajar, yaitu : 

a.    Hasil   belajar   pengetahuan hafalan 

Hasil belajar ini termasuk 

tipe hasil belajar tingkah 

rendah, jika dibandingkan 

dengan tipe hasil belajar 

lainnya. Namun hasil belajar 

ini penting sebagai 

prasy^ratan untuk 

menguasai dan mempelajari 

hasil belajar yang lebih tinggi. 

b. Hasil belajar pemahaman 

Pemahaman memerlukan 

kemampuan menangkap 

makna atau arti dari suatu 

konsep. Untuk itu diperlukan 

adanya hubungan atau 

pertautan antara konsep 

dengan makna yang ada 

dalam konsep tersebut. 

c. Hasii belajar analisis 

Analisis adalah kesanggupan 

memecah, mengurai suatu 

integrasi (kesatuan yang 

utuh) memjadi unsur-unsur 

atau bagaian-bagian yang 

mempunyai arti atau 

mempunyai arti atau 

mempunyai 

tingkatan/hirarki. Analisis 

merupakan tipe hasil yang 

kompleks, yang memanfaatkan 

unsur tipe hasil belajar 

sebelumnya, yakni 

pengetahuan, pemahaman dan 

aplikasi. 

2.   Aspek Ranah Afektif 

Hasil belajar ini berkaitan 

dengan sikap dan nilai, berorientasi 

pada penguasaan dan pemilikan 

kecakapan proses atau metode. 

Tujuan-tujuan instruktusional yang 

termasuk domain afektif 

diklasikasikasikSn       oleh       

David Karthwohl (Sofyan, 2006) ke dalam 

lima macam, yaitu : a.    Receiving    /    

attending,    yakni semacam      

kepekaan      dalam 
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menerima rangsangan 

(stimulasi) dari luar yang dating pada warga 

belajar, baik dalam bentuk masalah situasi dan 

gejala. 

b. Responding / jawaban, yakni 

reaksi yang diberikan 

seseorang terhadap stimulasi 

yang dating dari luar. 

c. Valuing (penilaian), yakni 

berkenaan dengan nilai dan 

kepercayaan terhadap gejalahn 

atau stimulus tadi. 

d. Organisasi, yakni 

pengembangan nilai ke dalam 

satu system organisasi, 

termasuk menentukan 

hubungan satu nilai dengan 

nilai lain dan kemampuan serta 

prioritas nilai yang dimilikinya. 

e. Kerakteristik nilai atau 

intemalisasi nilai, yakni 

keterpaduan dari system nilai 

yang telah dimiliki seseorang 

yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah 

lakunya. 

3.    Aspek Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar ini merupakan 

ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan 

bertindak setelah seseorang 

menerima pengalam belajar. Harrow 

dan Nitko Psikomotor 

mengemukakan kategori, yaitu : 

a. Gerakan refleks (keterampilan 

pada gerak yang tidak sadar) 

b. Keterampilan pada gerakan- 

gerakan dasar 

c. Kemampuan perceptual 

termasuk didalamnya 

membedakan auditif motirik 

d. Gerakan-gerakan skill, mulai dari 

keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang 

kompleks 

e. Kemampuan skill, mulai dari 

keterampilan sederhana sampai 

^:,da keterampilan yang 

kompleks 

f. Kemampuan yang berkenaan 

dengan non decutsive 

komunikasi seperti gerakan 

ekpresif, interpretatif. 

Dalam penelitian ini hasil belajar 

yang ingin diteliti warga belajar dan 

penguasaan konsep yang telah dipelajari 

serta kemampuan serta kemampuan 

warga belajar dalam penguasaan konsep 

yang telah dipelajari serta kemampuan 

intelektual warga belajar. sehingga pada 

belajar dalam mencapai standar 

keberhasilaan warga belajar dalam 

mencapai standar criteria ketuntasan 

minimal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan yang meliputi 

berdasarkan analisis SWOT, nilai 

hasil belajar dan peran warga belajar 

Analisis Swot adalah sebuah bentuk 

analisis situasi dan kondisi yang 

bersifat deskriptif (memberi 

gambaran). Analisis ini 

menempatkan situasi dan kondisi 

sebagai faktor masukan, yang kemudian 

dikelompokkan menurut kontribusinya 

masing-masing. 

Analisis Swot sangat penting 

perannya dalam meningkatkan mutu 

pendidikan karena analisis dan 

gambaran yang diberikan 

merupakan tolok ukur dalam 

mengembangkafi lembaga/satuan 

pendidikan lebih lanjut.Setelah analisis, 

perlu dirumuskan visi,misi, tujuan, dan 

program kerja yang lebih konkrit. 
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Visi merupakan gambaran tentang masa depan 

{future) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun 

waktu tertentu. 

Misi        adalah pernyataan 

mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi 

bagi pihak-pihik yang berkepentingan di masa yang 

akan datang. 

Tujuan merupakan bagian 

integral dalam sistem strategi 

managemen yang didalamnya 

mengandung usaha untuk 

melaksanakan suatu tindakan. Untuk itu tujuan harus 

menegaskan tentang apa (what) yang secara khusus 

harus dicapai dan kapan (when). Pencapain tujuan 

dapat menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja 

organisasi. 

Saran 

Analisis Swot adalah semata-mata sebuah alat 

analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi 

yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi 

oleh lembaga/satuan pendidikan, dan bukan sebuah alat 

yang serta -merta mampu memberikan jalan keluar bagi 

masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah/ lembaga 

pendidikan luar sekolah yaitu PKBM tanpa oleh karena 

itu perlu pemikiran, komitmen, dan tindak lanjut yang 

jelas sebagai implikasinya di lihat dari aspek warga 

belajar, tutor dan penyelanggara PKBM Warga belajar 

Warga belajar harus memiliki kesadaran akan pentingnya 

pendidikan serta motivasi yang cukup kuat terus belajar, 

karena pada dasamya kunci kesuksesan yang paling 

utama pada diri sendiri Tutor 

Tutor harus memiliki strategi dan pendekatan 

yang tepat kepada warga belajar serta 

mempu mendorong warga belajar agar lebih 

aktif, baik dalam bertanya mampu menjawab 

pertanyaan.selain harus bisa memberikan 

bimbingan dan pengarahan warga belajar 

terhadap materi yang dikuasi, tutor juga 

harus memahami kondisi psikologis warga 

belajar yang biasanya rendah diri serta terus 

memberikan motivasi dan dukungan yang 

positif terhadap warga belajar 3.    

Penyelenggara PKBM 

Penyelenggara harus memeliki 

kerjasama yang baik dengan warga 

belajar, orang tua warga belajar dan 

masyarakat sekitar. Pihak 

penyelenggara harus mampu 

mengantisipasi segala kemungkinan 

yang dapat menghambat 

keberlangsungan PKBM di tempat 

kegiatan belajar, seperti tidak adanya 

bahan ajar, keterbatasan tempat dan 

sebagainya. 
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