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Abstrak
salah  satu  aspek  penentu  dalam  keberhasilan  pembangunan  suatu  bangsa  adalah  dilihat  dari  tingkat  keaksaraan

penduduknya yaitu dimana buta huruf merupakan salah satu indikator untuk menetapkan tingkat pembangunan sumber
daya manusia.  Program keaksaraan  fungsional merupakan salah satu program unggulan penyandang buta aksara dalam
upaya  mewujudkan  masyarakat  gemar  belajar  baik  yang  termasuk  buta  aksara,  aksarawan  baru,  maupun  aksarawan
lanjutan.  Melalaui  program keaksaraan  fungsional dianggap cukup untuk membantu perekonomian warga belajar untuk
meningkatkan ekonomi keluarga. Yayasan Al-Ishlah merupakan salah satu penyelenggara program keaksaraan fungsional.
rumusan masalah pada penelitian ini adalah adakah hubungan antara program keaksaraan fungsional dengan peningkatan
ekonomi keluarga di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Ishlah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2013.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  untuk  mengetahui  hubungan  program  keaksaraan  fungsional  dengan  peningkatan
ekonomi  keluarga  di  Yayasan  Lembaga  Pendidikan  Islam  Al-Ishlah  Kecamatan  Kaliwates  Kabupaten  Jember Tahun
2013. Jenis penelitian  ini  korelasi  tata  jenjang dengan  tekhnik analisis menggunakan  pendekatan  deskriptif kuantitatif.
Hasil analisis data dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  program keaksaraan  fungsional
dengan  peningkatan  ekonomi  keluarga  di  Yayasan  Lembaga  Pendidikan  Islam  Al-Ishlah  Kecamatan  Kaliwates 
Kabupaten  Jember  Tahun  2013.  Hal  ini  sesuai  temuan  peneliti  yang  menunjukkan  bahwasannya  dengan  program
keaksaraan fungsional dapat menjadi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang di butuhkan oleh masyarakat,
sehingga memiliki peluang dalam mencari pekerjaan serta dapat meningkatkan ekonomi dalam keluarganya.   
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Abstract
Based on the research,  one of the aspects which determines to build a nation to be succes is looked at from the

literacy grades of the people an the society. It is illiterate to be on the indicators to build human raise source. Functional
literacy program is one of the best program to people who cannot read as a illiterate. It should be creat the society who
could learn more about word and read includes illiterates, new literate, or countinue literate. Functional literacy program
is  a  good  enough  to  help  the  economics  of  learners  to  increase  their  household  economic  management.  Al-Ishlah
institution  is  the  exutor  of  functional  literacy  program  in  jember.  The  hypothesis  of  the  research  is;  is  there  any
correlation between functional  literacy  proram with increasing household economic management  in islamic education
institute  of Al-Ishlah in kecamatan kaliwates on kabupaten jember year 2013. The perpose of the research is to know
correlation between functional literacy program with increasing household economic management in islamic education
institute of Al-Ishlah in kecamatan kaliwates on kabupaten jember year 2013. Kind of the research is correlation scaffold
system, with the analysis technicaly used descriptive qwantitative approximation. The result of the analysis data have the
conclution; there is significant  correlation between functional  literacy  program. With increasing household economic
management in islamic education institute of Al-Ishlah in kecamatan kaliwates on kabupaten jember year 2013. Based on
the result of analysis data that the researcher found. Is the access from functional literacy program to the society.  The
accept some information that they needed. So they, have some chance to finding another jobs to increase their economical
of household 
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Pendahuluan

Program keaksaraan fungsional yang merupakan salah

satu program unggulan memberantaskan buta aksara dalam

upaya  mewujudkan  masyarakat  gemar  belajar  baik  yang

termasuk buta aksara, aksarawan baru, maupun aksarawan

lanjutan.  Setiap  masyarakat  menghadapi  permasalahan

yang  sama  yakni  masalah  perekonomian.  Dilihat  dari

kondisi ekonomi keluarga, pendapatan warga belajar sangat

minim,  dikarenakan  pekerjaan  mereka  sebagai  buruh  tani

dan  tidak  memiliki  pendidikan  yang  luas.  Yayasan  Al-

Ishlah  merupakan  salah  satu  penyelenggara  program 

keaksaraan  fungsional  yang  bertempat  di  Kecamatan

Kaliwates  Kabupaten  Jember.  Yayasan  Al-Ishlah

memberikan  layanan  bagi  masyarakat  dalam

mengembangkan  potensi  yang  ada.  Program  keaksaraan

fungsional  tidak hanya untuk belajar,  namun  memberikan

keterampilan  (life skill). Keterampilan yang diberikan oleh

penyelenggara  adalah cara pembuatan krupuk, rengginang

dan kripik singkong yang bertujuan untuk dipasarkan agar

memperoleh  hasil  yang  bisa  mencukupi  kehidupan

keluarganya dan meningkatkan perekonomian. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“  Adakah  Hubungan  Antara  Program  Keaksaraan

Fungsional  Dengan  Peningkatan  Ekonomi  Keluarga  di

Yayasan Lembaga Pendidikan  Islam Al-Ishlah  Kecamatan

Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2013?”. Penelitian ini

bertujuan  untuk  mengetahui  adakah  hubungan  Program

Keaksaraan  Fungsional  Dengan  Peningkatan  Ekonomi

Keluarga di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam  Al-Ishlah

Kecamatan  Kaliwates  Kabupaten  Jember  Tahun  2013.

Manfaat  yang  diperoleh  Untuk  menambah  wawasan,

pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperoleh  selama

berada  dibangku  kuliah  agar  dapat  memecahkan  suatu

permasalahan yang ada di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  di  yayasan  Al-Ishlah

Kecamatan Kaliwates Kabupaten  Jember.  dengan  waktu

penelitian dari  bulan  November 2013 sampai bulan Maret

2014.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif

kuantitatif.  Data  didapat  dengan  menggunakan  teknik

pengambilan  data  berupa  angket  yang  diberikan  peneliti

pada 24 responden yaitu warga belajar program keaksaraan

fungsional binaan yayasan Al-Ishlah. Teknik pengambilan

responden  menggunakan  teknik  purposive sampling.

“Sampel  bertujuan  (purposive  sampling),  digunakan

apabila  peneliti  memiliki  tujuan  atau  pertimbangan-

pertimbangan  tertentu/khusus  dalam  pengambilan

sampelnya” (Masyhud, 2010:73) .

Sebelum  data  diolah  dengan  menggunakan  data

statistik,  data yang terkumpul diberi  makna dan arti  pada

teknik pengumpulan  data.  Langkah pengolahan  data yaitu

dengan  melakukan  pengeditan  (editing),  pengkodean

(coding),  scoring,  dan  tabulating.  Analisis  data dihitung

dengan menggunakan  korelasi  tata  jenjang  menggunakan

Statistical Package For Social Science (SPSS) seri 15. Uji

validitas adalah  suatu ukuran  yang menunjukkan  tingkat-

tingkat  kevalidan  sesuatu  instrumen,  Pada  uji  validitas

dicari  item  yang  benar-benar  valid  dan  sesuai  untuk

diberikan  pada  responden  yang  berjumlah  24.  Dikatakan

valid jika r hitung > r tabel, dan dikatakan tidak valid jika r

hitung < r tabel. Hasil perhitungan uji validitas menyatakan

25 pertanyaan valid, dengan r tabel sebesar 0,409 dikatakan

r  hitung  >  r  tabel.  Sedangkan  pada  uji  reliabilitas

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument

itu sudah baik.  

Hasil Penelitian

Pada  penelitian  ini  ditemukan  adanya  hubungan

program  keaksaraan  fungsonal dengan  peningkatan

ekonomi keluarga di yayasan lembaga pendidikan islam Al-

Ishlah Kabupaten Kember Kecamatan Kaliwates  . Dimana

dengan adanya program keaksaraan fungsional  diharapkan
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dapat  terus  meningkatkan  ekonomi  keluarga  sehingga

tercipta keluarga yang sejahtera. 

Berdasarkan  hasil  analisis  data  dapat  disimpulkan

bahwa terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  program

keaksaraan  fungsional  dengan  peningkatan  ekonomi

keluarga di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam  Al-Ishlah

Kecamatan Kaliwates  Kabupaten Jember Tahun 2013. Hal

ini  didasarkan  hasil  analisis  data  kuantitatif  di  atas

diperoleh  nilai  sebesar  0,746 dengan  korelasi  yang  kuat;

antara  program keaksaraan  fungsional dengan kebutuhaan

primer  0,782 dengan  korelasi  yang kuat;  antara  program

keaksaraan  dengan  kebutuhan  sekunder  0,697  dengan

korelasi  yang kuat;  antara  peningkatan  ekonomi keluarga

dengan lembaga 0,548 dengan korelasi yang sedang; antara

peningkatan ekonomi keluarga dengan tutor 0,566 dengan

korelasi  yang  sedang;  antara  peningkatan  ekonomi

keluarga  dengan  dana  0,714  dengan  korelasi  yang  kuat.

maka  apabila  uji  signifikan  dengan  harga  kritik  Rho

Spearman  dengan  N=24 dan  interval  kepercayaan  adalah

95% sebesar 0,409 maka Rhohitung > Rhotabel.

Pembahasan 

Pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa fakta

bahwa hubungan  program  keaksaraan  fungsional dengan

peningkatan  ekonomi  keluarga  memberikan  manfaat  atau

dampak pada  masyarakat.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  hasil

penelitian bahwa setiap indikator pada program keaksaraan

fungsional memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan

indikator  peningkatan  ekonomi  keluarga.  antara  program

keaksaraan  fungsional  dengan  kebutuhaan  primer  0,782

dengan  korelasi  yang  kuat;  antara  program  keaksaraan

dengan  kebutuhan  sekunder  0,697  dengan  korelasi  yang

kuat;  antara  peningkatan  ekonomi  keluarga  dengan

lembaga  0,548  dengan  korelasi  yang  sedang;  antara

peningkatan  ekonomi keluarga dengan tutor 0,566 dengan

korelasi  yang  sedang;  antara  peningkatan  ekonomi

keluarga  dengan  dana  0,714  dengan  korelasi  yang  kuat.

artinya  memiliki  hubungan  yang  kuat  antara  kedua

indikator tersebut. 

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  maka  dapat

disimpulkan bahwa terdapat hubungan program keaksaraan

fungsional  dengan  peningkatan  ekonomi  keluarga  di

Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Ishlah  Kecamatan

Kaliwates  Kabupaten  Jember  Tahun  2013.  Sehingga

hipotesis  nol  (Ho)  ditolak  dan  hipotesis  kerja   (Ha)

diterima.

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka

saran  yang  telah  diberikan  kepada  warga  belajar

diharapkan  untuk  dapat  meningkatkan  membaca,  menulis

serta  menghitung  dan  selalu  berinovasi  dalam

berketerampilan  agar  dapat  memiliki  penghasilan  serta

meningkatkan  taraf  hidup.  Dan  untuk  yayasan  Al-Ishlah

Hendaknya  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  mutu

pengajaran serta menggunakan prinsip andragogi.
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