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BAB VII
KESIMPULAN

7.1

Kesimpulan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sinar Melati Kecamatan
Balapulang Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah memiliki peran sebagai
wadah kegiatan belajar dan aktivitas masyarakat dalam menjalankan berbagai
program alternalif bagi masyarakat Kecamatan Balapulang. Program-program
yang diselenggarakan berbasis pendidian nonformal. Berbagai solusi pendidikan
yang tidak dijumpai di pendidikan formal dapat dijumpai di PKBM Sinar Melati.
Adapun program yang dilaksanakan oleh PKBM Sinar Melati untuk
menanggulangi kondisi ekonomi, dan sosial budaya menciptakan ketahanan
masyarakat yang mandiri.
Jenis program pendidikan nonformal yang ditawarkan PKBM Sinar
Melati meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan kegiatan usaha mandiri,
pendidikan keterampilan pelatihan komputer, tata boga, dan menjahit, dan
pendidikan kesetaraan kejar Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), Paket C
(setara SMA). Metode pembelajaran di PKBM Sinar Melati menerapkan konsep
andragogy yaitu serangkaian aktivitas bagi orang dewasa yang menggunakan
sebagian waktunya dengan tidak ada paksaan untuk meningkatkan ilmu
pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikapnya dalam rangka pengembangan
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dirinya sebagai individu, meningkatkan partisipasi pengembangan sosial,
ekonomi, dan budaya.
Indikator atau kompetensi yang hendak dicapai secara umum oleh
PKBM Sinar Melati adalah partisipasi masyarakat dengan menghasilkan sebanyak
mungkin lulusan program yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat dengan
meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan warga belajar dan
menciptakan kemandirian masyarakat dengan mampu mengaplikasikannya dalam
bidang wirausaha. Prosentase rata-rata jumlah lulusan PKBM berjumlah 100%
dan semakin meningkat warga belajar yang mengikuti ujian nasional.
Pasca pelatihan pendidikan keterampilan komputer, tata boga, dan
menjahit adanya pendampingan usaha mandiri, warga belajar dibangun sikap,
mental, serta pola pikir, untuk memasarkan hasil produknya. PKBM Sinar Melati
mengarahkan pemasaran menggunakan media sosial melalui Facebook, Twiter,
BBM, dan Whatshap. Kesadaran pendidikan sangat berelanvasi dengan gatra
sosial budaya dan aspek ekonomi. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya
pendidikan diperoleh dari peran PKBM Sinar Melati. Pendidikan menjadi modal
dasar untuk menciptakan ketahanan masyarakat, terbukti dari keberhasilan
pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan. Keterampilan
untuk mngembangkan kemandirian dan berwirausaha. Berwirausaha dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semua tercipta karena melalui peran
serta masyarakat dengan prinsip kemandirian dengan penerapan konsep asas-asas
di PKBM Sinar Melati yaitu asas kemanfaatan, asas kebermaknaaan, asas
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kebersamaan, asas kemandirian, asas keselarasan, asas kebutuhan, dan asas tolong
menolong.

7.2

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat
disampaikan sebagai berikut :
Pertama, pelaksanaan peran PKBM Sinar Melati dalam upaya
menciptakan ketahanan masyarakat harus lebih diinformasikan agar masyarakat
lebih menyadari pentingnya pendidikan ilmu pengetahuan dan keterampilan
sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup serta dapat membuka peluang
berwirausaha dari keterampilan yang diperoleh.
Kedua, pemerintah lebih dapat memperhatikan fasilitas pendidikan
keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan menambah fasilitas
pendidikan keterampilan yang ada di PKBM Sinar Melati.

