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ABSTRAKSI 

Mohammad Abdullah Jinani Firdaus. 2018. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Strategi Pengembangan 

Pendidikan Non Formal di Desa Wedusan, Desa Wedusan, Kecamatan Tiris, 

Kabupaten Probolinggo, Pembimbing : Siti Kholifah dan Titi Fitrianita. 

 

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pendidikan non formal yang 

dibangun oleh Haji Ahmad karena adanya ketidak pemerataan pembangunan di 

dalam desa terkait akses pendidikan. Permasalahan dalam penelitian ini masyarakat 

mengalami kekurangan akses dalam hal pendidikan yang membuat tidak adanya 

kontrol sosial dan kepedulian terhadap pendidikan keluarga. Penelitian ini berfokus 

pada proses pemberdayaan dan hasilnya serta melihat kesadaran yang timbul di 

masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep mengenai pengembangan 

masyarakat yang diterangkan oleh Dunham. Analisis pengembangan masyarakat 

Dunham adalah terdapat hubungan kerjasama antara pengembang dengan 

masyarakat, selain itu fokus dari konsep Dunham adalah pembangunan yang 

menciptakan kemandirian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan kerjasama dengan para tetua dan pemuda desa, 

hal itu dilakukan dengan tujuan memudahkan dalam memasuki masyarakat. Proses 

kerjasama ini adalah konsep pengembangan masyarakat yang diterapkan oleh 

Dunham. Selain itu hasil dari proses pemberdayaan tersebut terdapat 

ketergantungan masyarakat kepada pendidikan non formal yang dibangun Haji 

Ahmad, hal itu dikarenakan dalam proses pemberdayaan Haji Ahmad menanamkan 

sifat karismatik dalam dirinya kepada masyarakat. Dengan kata lain pendidikan non 

formal memberdayakan masyarakat namun pada prosesnya terdapat kesadaran 

semu akibat dari pemberdayaan pendidikan oleh Haji Ahmad. 

 

 

Kata Kunci : Pemberdayaan, pendidikan non formal, Kesadaran, Pengembangan  
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ABSTRACT 

 

Mohammad Abdullah Jinani Firdaus. 2018. The Department of sociology, Faculty 

of social and political sciences, University of Brawijaya Malang. The strategy of 

the development of the Non Formal Education in the village of Wedusan, village 

Wedusan, district Tiris, Probolinggo Regency. Supervisors: Siti Kholifah and Titi 

Fitrianita. 

 

This research aims at dealing with the non formal education which was built 

by Haji Ahmad because of the lack of equitable development within the village of 

related educational access. Problems in the research community is experiencing a 

shortage of access in terms of education which makes the lack of social control and 

concern for family education. This research focuses on the empowerment process 

and results as well as see the consciousness arising in the community. This research 

uses the concept of community development which is described by Dunham. 

Analysis of community development cooperation relationship there is Dunham 

between developers with the community, other than that the focus of the concept of 

development is creating Dunham self-reliance. In this research uses qualitative 

descriptive method. The technique of data collection through interviews, 

observation and documentation 

The results of this research show that empowerment is made using the 

approach to cooperation with the elders and the youth of the village, it was done 

with the purpose of ease in entering the community. This cooperation process is the 

concept of community development implemented by Dunham. In addition the 

results of the process of empowerment is the dependence of the non formal 

education to communities built Haji Ahmad, it is because in the process of 

empowerment of Haji Ahmad in his charismatic nature imparts to the community. 

In other words the non formal education is empowering communities but in the 

process there is a pseudo consciousness resulting from empowerment education by 

Haji Ahmad. 

 

Keywords: empowerment, non formal education, awareness, development  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kecamatan Tiris adalah daerah yang terletak di Kabupaten Probolinggo. 

Salah satu wilayah di Kabupaten Probolinggo adalah Desa Wedusan, Dusun Jombo, 

Kecamatan Tiris. Dari hasil observasi peneliti, secara geografis Desa Tiris terletak 

di kawasan pergunungan Argapura dan Lamongan. Menurut data BPS Tahun 2017 

masyarakat Desa Wedusan berada pada tingkat sejahtera 2. Tingkat Keluarga 

sejahtera tahap 2 yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

dasar dan kebutuhan sosial psikologis, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan 

perkembangannya seperti menabung dan memperoleh informas (Dwiyanto, 

1998:38). Berikut adalah rincihan data menurut BPS Kabupaten Probolinggo. 

Tabel. 1.1 Tingkat Kesejahteraan Keluarga 

Tingkat Keluarga Sejahtera Jumlah (KK) 

Keluarga Prasejahtera 180 

Sejahtera 1 185 

Sejahtera 2 264 

Sejahtera 3 133 

Sejahtera 3 Plus 37 

Sumber: Data BPS 2017 (https://probolinggokab.bps.go.id) 

Tingkat kesejahteraan 2 dilihat dari faktor umum yang terjadi disetiap 

kepala keluarga, seperti kebutuhan dalam memenuhi sandang pangan, kebutuhan 

sosial dan psikologis dalam masyarakat Desa Wedusan. Pada tabel di atas angka 

kesejahteraan Desa Wedusan terbesar pada tingkat ke 2 dimana masyarakat Desa 
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Wedusan mampu dalam memenuhi kebutuhan memenuhi sandang pangan, 

kebutuhan sosial dan psikologis, akan tetapi masyarakat di Desa Wedusan belum 

mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya menabung dan mencari 

informasi seperti mendapatkan bantuan dari luar desa atau bekerja di luar desa. 

Tetapi dalam hasil observasi peneliti masyarakat masih kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan sosial misalkan pendidikan dan psikologis seperti kegfiatan keagamaan. 

Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di Desa Wedusan di dominasi oleh 

jalan yang tanjakan terjal dan tanah, dari kondisi tersebut membuat Desa Wedusan 

sangat susah terjangkau, bahkan ketika musim penghujan Desa Wedusan hanya bisa 

dilewati dengan berjalan kaki. Hal tersebut dikarenakan akses jalan menjadi 

berlumpur dan tidak bisa dilewati, kondisi yang demikian menurut keterangan dari 

para tetua desa sudah berlangsung kurang lebih sekitar 60 tahun. Sedangkan 

pekerjaan warga Desa Wedusan mayoritas menjadi buruh angkut kayu dari hutan 

sekitar, pernyataan itu sudah dikuatkan dengan argumen Kepala Desa Wedusan 

yang juga menjelaskan biasanya para buruh dibayar dengan upah sebanyak Rp. 

10.000 atau Rp. 20.000 dalam sekali angkut, hasil dari pekerjaan buruh kayu 

tersebut tidak dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga para buruh di Desa 

Wedusan. 

Masyarakat Desa Wedusan dalam tingkat pendidikan tergolong rendah, 

masyarakat hanya sebatas berpendidikan SD bahkan lebih banyak yang tidak 

bersekolah. Kondisi rendahnya pendidikan masyarakat Desa Wedusan terjadi 

dalam waktu yang sangat lama hingga menyebabkan masyarakat menjadi tidak 

peduli terkait pendidikan, seperti halnya mereka lebih memilih untuk 
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memperkerjakan anak mereka menjadi seorang buruh diusia yang seharusnya 

bersekolah dan belajar. 

Sedangkan akses pendidikan di Desa Wedusan masih belum terpenuhi 

karena tidak ada pendidikan yang berdiri, seperti pendidikan yang formal SD, SMP, 

dan SMA maupun Pendidikan Sekolah seperti halnya MI, MTS, MA. Kondisi 

tersebut menjadi permasalahan yang terjadi selama bertahun-tahun yang 

seharusnya di desa terdapat setidaknya satu unit pendidikan. Lembaga Pendidikan 

baik dari tingkat SD, SMP dan SMA hanya berada di pusat Kecamatan Tiris yang 

berjarak sekitar 25 km dari Desa Wedusan yang tidak memungkinkan masyarakat 

bersekolah. Selain itu kondisi jarak yang terlalu jauh serta jalan yang tidak 

memungkinkan, faktor kekurangan dalam ekonomi juga menjadi penyebab 

masyarakat tidak bisa menempuh pendidikan di Kecamatan Tiris. 

Dari permasalahan kekurangan akses terhadap pendidikan yang terjadi 

membuat Bapak H.Ahmad Syafi-'i selaku warga Desa Wedusan Dusun Jombo 

Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, berinisiatif membuat pendidikan non 

formal dengan bentuk Sekola’an (Kelompok Belajar) dengan tujuan 

memberdayakan masyarakat dan menyadarkan pentingnya pendidikan pada 

masyarakat. 

Pendidikan non formal adalah sistem yang terorganisasi dan memiliki 

penerapan yang dilakukan berbeda dengan sistem sekolah formal, serta dilakukan 

secara mandiri. Pendidikan non formal bertujuan untuk memberikan pengajaran 

kepada siswa tertentu untuk memenuhi tujuan belajar (Syamsi, 2010, hal. 59). 

Sekolah non formal adalah sekolah yang berfungsi untiuk memberdayakan 
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masyarakat yang memiliki keterbatasan secara sosial maupun ekonomi. Pada 

implentasinya sekolah non formal tidak terikat pada kurikulum yang dibuat oleh 

pemerintah, contoh dari sekolah informal seperti kelompok belajar dan TPQ. 

Pendidikan non formal yang didirikan oleh Bapak H.Ahmad Syafi-'i 

memiliki 4 tenaga kerja guru dan 60 jumlah siswa yang bersekolah. Sedangkan 

dalam metode pembelajaran dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama 

dilakukan pada siang hari dengan siswa berumur 9 sampai 15 tahun dengan jumlah 

36 siswa dan pada bagian kedua dilakukan malam untuk siswa yang berumur 16 

sampai 27 tahun dengan jumlah 24 siswa. Proses pembagian dilakukan karena 

terdapat siswa yang tidak bisa bersekolah pada siang hari dengan alasanya memiliki 

pekerjaan.  

Sistem dalam sekolah memberikan kebebasan terhadap siswa seperti tidak 

ada kewajibkan memakai seragam seperti sekolah formal. Selain itu siswa juga 

dibebaskan memilih waktu berlangsungnya proses belajar mengajar, sepertihalnya 

yang disampaikan oleh salah satu siswa " bebas e kaenjeh cak tadek atoran se 

penteng nak-kanak porron sekola'a olle elmuh ( bebas di sini mas tidak ada aturan 

yang penting anak-anak mau bersekolah dan dapat ilmu )" (Wawancara: Akbar 12 

Siswa (pagi) Non formal, 10 Agustus 2017).  

Sekolah yang dibangun Bapak H. Ahmad Syafi-'i memberikan kebebasaan 

terhadap siswa untuk memilih pelajaran dan tidak ada tekanan seperti sekolah 

formal yang terikat terhadap aturan umum dari pemerintah, seperti adanya 

kurikulum yang mengatur proses belajar mengajar yang diberikan guru, hingga 

menjadi pemaksaan dan tekanan terhadap minat dan bakat dari siswa. 
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Kemenag (Kementerian Agama) selaku lembaga yang mengatur pendidikan 

yang berbasis islam, baik Negeri atau Swasta dari tingkatan RA, MI, MTS, MA 

maupun Perguruan Tinggi, tetapi lembaga Kemenag sekarang sudah mandiri 

terlepas dari Kemendikbud berdiri-sendiri dari Departemen Agama (Depag) 

menjadi Kementerian Agama yang memiliki beberapa Kasi, salah satunya adalah 

kasi yang menangani pendidikan disebut sebagai Kasi PENMA (Pendidikan 

Sekolah).  

Sekolah yang dibangun bapak H.Ahmad Syafi-'i adalah sekolah non formal 

yang tidak berizin dari Penma (Pendidikan Sekolah). Kondisi ini sudah berjalan 

selama 30 tahun dari awal berjalannya pendidikan yang dibangun oleh bapak 

H.Ahmad Syafi-'i, dikarenakan tidak ada izin operasional dari pemerintah (Penma) 

sekolah non formal tersebut tidak mendapatkan Ijasah dari Negara. Sekolah yang 

tidak berizin berdampak terhadap tidak adanya bantuan dari pemerintah kepada 

sekolah non formal yang dibangun oleh Bapak H.Ahmad Syafi-'i, baik bantuan 

pembangunan gedung, akomodasi pembayaran guru serta bantuan berupa buku 

paket dan alat tulis siswa. Hal itu biasanya tercantum dalam bantuan paket dari 

pemerintah berupa (BOS), belum lagi tunjangan yang pemerintah berikan terhadap 

siswa yang kurang mampu berupa program (BSM) yang mana sekolah non formal 

tidak mendapatkan bantuan tersebut. Kondisi itu yang nantinya menjadi sebuah 

usaha mandiri dari Bapak H.Ahmad Syafi-'i untuk memenuhi kebutuhan oprasional 

sekolah dengan membuat sistem tersendiri yang dibangun  di dalam struktural 

sekolah. 
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Dalam mengelola sistem oprasional untuk menunjang keberlangsungan 

sekolah non formal, Bapak H.Ahmad Syafi-'I mengunakan dana pribadi baik berupa 

membayar upah dari guru maupun buku dan perlengkapan sekolah.Terdapat 

pemberian komoditas dilakukan oleh para wali murid bisa berbentuk barang 

ataupun jasa, dalam bentuk barang adalah hasil bumi yang diberikan, contoh 

besarnya kentang sedangkan untuk jasa berupa mencarikan makan hewan ternak 

(Sapi). Hal itu peneliti telusuri secara langsung ke rumah para siswa dengan 

menghasilkan keterangan memang terjadi praktek seperti itu, hal tersebut dilakukan 

oleh wali murid untuk membalas jasa Bapak H.Ahmad Syafi-'i yang sudah 

memberikan fasilitas pendidikan ke anak mereka.  

Sedangkan dari hasil observasi Peneliti, sekolah non formal yang dibangun 

Bapak H.Ahmad Syafi-'i dalam hal pembangunan secara fisik berjalan stagnan. 

Segi infrastruktur Sekolah mengalami kekurangan, seperti halnya buku paket dan 

kondisi kelas yang mulai memprihatinkan. Sedangkan dalam proses pembelajaran 

yang dilakukan dalam masyarakat berjalan lancar dan tidak memiliki kendala, 

proses ini dilakukan dengan memberikan pembelajaran kepada masyarakat 

mengenai ilmu agama dan umum dengan harapan nantinya mampu memperbaiki 

kondisi soal dan menjadi lebih produktif. 

Dalam gambaran di atas peneliti ingin melihat secara jelas proses 

Pemberdayaann yang dilakukan Bapak H.Ahmad Syafi-'i dengan cara membuat 

sekolah pendidikan non formal, serta dampak dari Pemberdayaann apakah 

menghasilkan sebuah kesadaran terhadap kondisi masyarakat miskin yang sudah 
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tidak memiliki antusias terhadap pendidikan karena beberapa masalah dan kondisi 

yang terjadi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar Belakang tentang permasalahan pendidikan yang dialami oleh 

warga Desa Wedusan , Dusun Jombo, Kecamatan Tiris dan pembangunan lembaga 

pendidikan oleh Bapak H.Ahmad Syafi-'i, peneliti ingin melihat dengan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

 Bagaimana Strategi Pemberdayaann Pendidikan Sekolah non formal 

Kepada Masyarakat di Desa Wedusan , Dusun Jombo, Kecamatan Tiris 

Kabupaten Probolinggo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu: 

1.3.1 Mengetahui proses pemberdayaan yang dilakukan sekolah non 

formal yang sudah berdiri selama 30 tahun secara detail serta dapat melihat 

strategi peroses Pemberdayaann yang dilakukan lembaga sekolah non 

formal terhadap masyarakat yang sudah tidak memiliki antusias terhadap 

pendidikan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki harapan dapat bermanfaat baik 

terhadap akademis maupun praktis, yang akan diuraikan berdasarkan dua kategori 

tersebut: 

Manfaat Akademis: Penelitian ini nantinya menjadi sumbangan informasi 

ilmiah terhadap para akademisi mengenai permasalahan tentang pendidikan 

sekolah non formal yang dikaji dari sudut pandang sosiologis, selain itu harapannya 

dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan pendidikan sekolah 

non formal. 

Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih terhadap 

sekolah non formal yang nantinya dapat menjadi rujukan untuk pemberdayaan yang 

lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menjadi sebuah acuhan dan 

perbandingan serta rujukan dalam penelitian ini, selanjutnya penelitian terdahulu 

memiliki sebuah posisi penting dalam penelitian sekolah non formal yang 

dilaksanakan oleh peneliti terkait Pemberdayaann pendidikan. 

Penelitian terdahulu yang pertama digunakan adalah skripsi dengan judul 

“Pemberdayaann Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Kawah Di Kelurahan 

Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta” karya dari Mursyid Itsnaini.UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian Mursyid Itsnaini di fokuskan kepada 

Pemberdayaann rumah singgah kepada anak jalanan. 

Dalam penelitian pertama Mursyid Itsnaini mengambil permasalahan anak 

jalanan di kawasan Kelurahan Klitren yang memiliki latar belakang permasalah 

sosial dan ekonomi. Permasalah yang general yang terjadi terhadap anak jalanan 

adalah kekurangan ekonomi dalam keluarga yang membuat mereka dijalan, hingga 

permasalahan lingkungan sosial seperti yamg terjadi dalam keluarga seperti contoh 

perceraian hingga kekerasan terhadap anak hingga membuat mereka membuat 

ruang publik sebagai tempat hidup. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mursyid Itsnaini adalah mengfokuskan 

kepada perenan rumah singgah kepada anak jalan yang mengalami kekurangan 

sosial dan ekonomi yang tidak bisa mengakses pendidikan formal yang ada. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah objek dan kajian dari penelitian adalah 
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Pemberdayaann pendidikan terhadap masyarakat yang memiliki kekurangan akses. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus dari penelitian 

terdahulu kepada peranan rumah singgah dan hasil dari Pemberdayaann yang 

dilakukan, Sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap strategi dan proses 

Pemberdayaann sekolah non formal terhadap masyarakat. 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah jurnal dengan judul“Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Non Formal, Upaya Meningkatkan 

Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat” karya dari Safri Miradj dan 

Sumarno dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Universitas Negeri 

Yogyakarta. Penelitian tersebut difokuskan kepada pemberdayaan melalui 

pendidikan nonformal dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kepada masyarakat 

miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Penelitian terdahulu pertama lebih melihat bagaimana peranan dan hasil 

dari Pemberdayaann yang dilakukan oleh rumah singgah akan tetapi tidak melihat 

bagaimana strategi yang dilakukan hingga bisa diterima oleh anak jalanan tersebut. 

Penelitian yang kedua membahas proses pemberdayaan yang dilakukan lembaga 

pendidikan non formal belum sesuai harapan warga belajar yang terlibat dalam 

proses tersebut, dan belum memperhatikan aspek kebutuhan yang diperlukan siswa. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti nantinya memfokuskan pada 

strategi pemberdayaan pendidikan dan melihat proses yang dilakukan oleh H 

Ahmad bersama masyarakat. Sehingga Penelitian ini akan memposisikan sebagai 

pelengkap dari penelitian terdahulu. 
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2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Community Development 

Community Development adalah sebuah gerakan yang dilakukan bertujuan 

melakukan Pemberdayaann terhadap masyarakat yang memiliki kekurangan 

ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Community Development berdasarkan 

Brokensha dan hodge (Adi, 2003, p. 200)  

“Community development is a movement designed to promote 

better living for the whole community with the active participation and 

on the initiative of the community”.  

(Pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang 

guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui 

partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat) 

 

Community Development menuntut peranan aktif dari masyarakat yang 

nantinya dilakukan pembelajaran untuk menuntut mandiri dan memiliki inisiatif 

untuk membangun bersama kehidupan ekonomi dan sosial. Sedangkan menurut 

Dunham (Adi, 2003, pp. 218-219) terdapat 5 prinsip dasar dalam Community 

Development yaitu : 

1. Adanya kesatuhan dan kesamaan di dalam masyarakat untuk 

melakukan sebuah pengembangan  

2. Adanya kerjasama dengan kelompok dalam melakukan 

hubungan dengan masyarakat 

3. memiliki pekerja yang mempunyai kemampuan multi talent 

dalam masyarakat 

4. adanya pemahaman terhadap kebudayaan lokal masyarakat 

5. memiliki visi dan misi memandirikan masyarakat. 
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Dalam lima prinsip yang dikemukakan oleh Dunham adalah sebuah bentuk 

dari sebuah perusahan dalam melakukan sebuah corporate social responsibility 

(CSR) terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan dalam penelitain ini lebih melihat 

usaha individual yang nantinya menjalankan sebuah pengembangan dalam 

masyarakat yang nantinya juga dilihat dari kebutuhan mereka terhadap akses-akses 

baik dari kondisi pendidikan sosial dan ekonomi. 

Dunham melakukan pembedaan Community Development dengan 

Community Organization, yang mana Community Development adalah 

pembangunan terhadap masyarakat Desa dan Community Organization 

pembangunan yang dilakukan terhadap masyarakat kota. Seperti yang dikatakan 

(Dunham, 1958) 

“community development is concerned with economic life, roads, 

building, and education, as well health and welfare, in the narrower 

sense. On the other hand, community walfare organization is concered 

with adjusment of social welfare need and resource in cities, states, 

an nations as in rural villages” 

 

Menurut Dunham Community Development juga sebagai pembangunan dan 

pengembangan sebuah desa yang nantinya difokuskan terhadap pembangunan 

perekonomian, jalan, pembangunan gedung atau fasilitas selain itu juga 

pembangunan pendidikan dan kesehatan, yang nantinya peneliti lihat bagaimana 

Pemberdayaann dalam melakukan pembangunan H.Ahmad dengan membuat 

pendidikan non formal terhadap keterbatasan akses pendidikan yang terjadi di Desa 

Wedusan . 

Community Development pada dasarnya adalah sebuah program yang 

seharusnya dikerjakan oleh pemerintah terhadap daerah-daerahnya, akan tetapi 

dalam penelitian ini nantinya akan dilihat bagaimana usaha yang diawali oleh 
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individu dalam melakukan pembangunan yang nantinya dilihat melalui sudut 

pandang Community Development dan strategi yang dilakukan H. Ahmad dalam 

melakukan Pemberdayaann dalam pembangunan tersebut dan dampak yang terjadi. 

 2.2.2 Agen 

Agen adalah individu yang melakukan suatu tindakan. Kesadaran dalam 

agen menurut Giddens terdapat dua bentuk yakni Expert agen (utama) dan Lay agen 

(awam) (Giddens dalam Juliawan, 2010, hlm.47). Dalam hal ini konsep agen akan 

peneliti terapkan dalam penelitian ini dengan melihat sekolah non formal yang 

didalamnya terdapat agen yang melakukan proses Pemberdayaann terhadap 

masyarakat Desa Wedusan. Agen ini nantinya melihat proses kesadaran yang 

dihasilkan dari proses Pemberdayaann yang dilakukan oleh sekolah non formal. 

 2.2.3 Pemberdayaann 

Adanya proses pembuatan pendidikan non formal dilakukan pada daerah 

terpencil dalam wujud pembedayaan terhadap kaum yang terisolir, hal itu dilakukan 

dengan memberikan kesempatan bebas mungkin terhadap murid untuk 

mengeksplor kemampuan berfikir dan memberikan kesempatan sebesar mungkin. 

(syafaruddin, 2012, hal. 20). 

Pembedayaan dalam hal pendidikan sering digunakan dalam segi 

pembangunan pada negara dunia ketiga, hal itu dikarenakan pandangan bahwa 

peningkatan sebuah pendidikan diperlukan agar bisa mencapai negara yang 

tergolong maju, tolak ukur tersebut bisa kita lihat kekurangan SDM dianggap 

sebagai sebuah masalah yang tergolong umum dan menjadi hal utama yang 

membuat negara dunia ketiga digolongkan menjadi negara berkembang miskin.  
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Sedangkan negara maju dilihat sebagai negara yang memiliki sumber daya 

manusia (SDM) yang besar, hal itu menjadi umum negara dunia ketiga selalu 

bertergantungan terhadap negara maju baik dari segi pembangunan maupun segi 

pendidikan, ditandai dengan populernya sekolah-sekolah ala internasional belum 

lagi ada sekolah dengan nama nasional plus yang menjanjikan kurikulum 

internasional dengan pengantar bahasa inggris yang pastinya dengan biaya yang 

sangat mahal, fenomena- fenomena tersebut menjadi sebuah fakta bahwa SDM 

negara berkembang menjadi sebuah perhatian khusus, yang pastinya harus ada 

Pemberdayaann khusus dalam bidang pendidikan khusunya terhadap rakyat miskin 

dan yang memiliki keterbatasan. 

Pemberdayaann bagi kaum miskin harus dimulai dari tingkat pendidikan 

karena stigma yang ada dalam masyarakat kaum miskin identik dengan kaum yang 

berpendidikan rendah, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah membuat tidak 

mampu untuk memenuhi biaya pendidikan (Panjaitan, 2000, hal. 50). oleh karena 

itu Pemberdayaann dalam hal pendidikan sangat perlu dan ditingkatkan agar 

terdapat penyadaran kepada kaum miskin tentang pentingnya pendidikan dampak 

terhadap kondisi sosial kaum miskin. 

Proses  Pemberdayaann ini menurut Panjaitan dalam bukunya 

Memberdayakan kaum miskin (Panjaitan, 2000, hal. 53-54) yaitu: 1.} Penyadaran 

bahwa kemiskinan tidak harus terjadi terhadap masyarakat tersebut. Selain itu 

sumber kemiskinan dikarenakan tatanan sosial yang terjadi dalam masyarakat. 2.} 

Adanya penyadaran terhadap kaum miskin tentang pentingnya menabung dan harus 

dilakukan sejak dini. 3.} Melakukan penyadaran bahwa peningkatan pendapat bisa 
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dilakukan ketika mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. 4.} Berusaha 

menyadarkan tentang kondisi ekonomi dan sosial yang lemah karena hal itu 

penyadaran diperlukan untuk memberika semangat yang lebih kepada kaum miskin 

untuk diberdayakan. 5.} Kemiskinan yang diderita kaum miskin bukannya hanya 

karena kondisi sosial dalam masyarakat hal itu juga disebabkan karena gagalnya 

pemerintah dalam melakukan pembangunan. Dari lima unsur ini diharapkan dapat 

menjadi patokan dalam melakukan Pemberdayaann yang berusaha memenuhi 

kebutuhan masyarakat miskin baik dari segi ekonomi maupun sosial.  

2.2.4 Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal menurut pandangan Philip H.Coombs pada buku 

(Joesoef, 1992, hal. 50) pendidikan non formal adalah sistem yang struktrur yang 

memakai sistem di luar pendidikan formal hal itu bertujuan mencapai sebuah 

keinginana tertentu di dalam masyarakat. Pendidikan non formal dibangun dengan 

tujuan yang lebih mengarahkan terhadap pembangunan terhadap pendidikan 

masyarakat, pendidikan non formal memiliki sifat-sifat sebagai berikut (Ishak & 

Ugi, 2012, hal. 25) : 

1. Memiliki tujuan untuk memberikan ilmu sesuai kebutuhan atau keinginan 

para murid. 

2. Dalam proses metode pengajaran terfokuskan terhadap para murid terkait 

penentuan tema maupun gaya belajar mengajar. 

3. Mengenai Proses waktu yang lebih pendek dan tidak menggangu aktifitas 

murid. 
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4. Mengunakan Kurikulum sendiri pihak sekolah mengunakan jalan diskusi dan 

tidak memaksakan kepada para murid. 

5. Metode dalam belajar mengajar menerapkan proses mandiri yang di 

dampingi. 

6. Hubungan murid dengan guru sama dan tidak memiliki perbedaan, hal itu 

dikarenakan tidak adanya tingkatan guru lebih tinggi dibandingkan murid 

adanya penekanan guru hanya menjadi pendamping belajar buka menjadi 

sumber belajar. 

7. Mengunakan relasi dengan penduduk lokal yang dianggap lebih relevan 

dengan sumber asing. 

Dari ciri-ciri pendidikan Non formal terbentuk dan menjalankan proses 

operasional mulai dari belajar-mengajar dan dalam proses pembangunan 

pendidikannya. 
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2.4 Alur Berfikir 

Desa Wedusan Dusun Jombo Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo 

adalah daerah yang susah dalam mengakses pendidikan hal itu dikarenakan akses 

jalan di desa tersebut sangat susah dilewati. Selain Desa Wedusan tidak memiliki 

lembaga pendidikan yang berdiri di sana, lembaga formal yang ada hanya berada 

di pusat kecamatan tiris dengan jarak sekitar 25 km dari Desa Wedusan , hal itu 

membuat masyarakat lebih kesusahan dalam menempuh jenjang pendidikan. 

Sedangkan kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat warga Desa 

Wedusan lebih memilih tidak menyekolahkan anak mereka, situasi tersebut yang 

membuat salah satu tokoh di Desa Wedusan Dusun Jombo yang bernama Bapak H. 

Ahmad Syafi-'i memilih untuk membuat lembaga pendidikan non formal yang 

bertentangan dengan lembaga Formal yang berizin dan memakai metode yang 

sudah distandarkan oleh pemerintah. 

Lembaga non formal yang didirikan oleh Bapak H.Ahmad Syafi-'i lebih 

memilih memakai metode sendiri. Lembaga lebih membebaskan para murid untuk 

bersekolah sesuai dengan keinginan para murid, mulai dari jadwal bersekolah 

hingga tidak memakai pakaian seragam layaknya sekolah formal hal itu juga 

menarik, karena ada beberapa proses pembayaran yang tidak seperti sekolah formal 

yang lain, wali murid bisa dengan bebas membayar sesuai dengan kemampuannya 

bisa berbentuk barang atau jasa. 

Penelitian ini nantinya akan memakai teori konsep Community 

Development  dengan melihat bagaimana proses Pemberdayaann dan strategi dalam 

membangun masyarakat Desa Wedusan yang tidak memiliki akses terhadap 
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pendidikan, peneliti nantinya juga melihat dampak terhadap Pemberdayaann yang 

dilakukan H Ahmad dengan sudut pandang Community Development akan menjadi 

dasar dalam melihat pembangun pendidikan di Desa Wedusan, dengan memakai 

kesatuan dan kesamaan dalam prosesnya dan serta melakukan kerjasama dalam 

masyarakat dan melihat bakat dari masyarakat yang memiliki pemahaman lokal 

masyarakat serta mempunyai sebuah kesamaan dalam visi dan misi memandirikan 

masyarakat. 

Dari proses Pemberdayaann yang dilakukan peneliti berusaha melihat hasil 

yang dicapai apakah terdapat sebuah penyadaran dalam masyarakat, hal itu 

dikarenakan masyarakat sudah mengalami ketidakinginan terhadap pendidikan 

karena adanya keterbatasaan mulai dari akses pendidikan dan ekonomi. serta 

kondisi yang tidak menunjang mereka seperti halnya akses jalan yang tidak 

memenuhi dan tidak adanya lembaga pendidikan di kawasan Desa Wedusan. 

Diharapkan nantinya dari proses Pemberdayaann akan timbul penyadaraan 

masyarakat dan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap proses pembangunan 

sekolah non formal yang dibangun oleh Bapak H.Ahmad Syafi-'i. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini akan mengunakan metode kualitatif. Teknik kualitatif 

menurut pendapat John W. Creswell dalam bukunya (2015 : 145). Penelitian 

kualitatif adalah deskripsi (penggambaran) oleh peneliti yang tertarik pada proses, 

pemaknaan, dan pemahaman yang diperoleh melalui pengambaran. Sedangkan 

menurut (Moleong, 2012, hal. 06) penelitian kualitatif proses pemahaman yang 

bermaksud untuk melihat fenomena tentang perilaku yang oleh dialami oleh 

masyarakat sepertihalnya sebuah pandangan, motivasi, aksi dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini nantinya akan berusaha mengambarkan proses 

Pemberdayaann yang dilakukan oleh sekolah non formal terhadap masyarakat Desa 

Wedusan dan melihat bagaimana strategi dari Pemberdayaann tersebut. 

3.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan terfokus terhadap fenomena sosial yang terjadi di 

Sekolah non formal Desa Wedusan Dusun Jombo Kecamatan Tiris Kabupaten 

Probolinggo. Peneliti akan melihat strategi pengembangan sekolah dan melihat 

dampak pemberdayaan pendidikan terhadap masyarakat, hal itu peneliti lakukan 

dengan tujuan mengfokuskan penelitian agar tercipta batasan dalam permasalah 

yang akan dilihat. 
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3.3 Lokasi 

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Wedusan Dusun Jombo Kecamatan 

Tiris Kabupaten Probolinggo, yang berdiri lembaga pendidikan Sekolah non 

formal. Di lokasi tersebut berada di kawasan yang dua pergunungan Argapura dan 

Lamongan, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena keterbatasan akses, mulai 

dari jalan yang susah dilewati dan kondisi ekonomi menengah kebawah yang 

mayoritas memiliki tingkat ekonomi miskin, selain itu tidak adanya lembaga 

Formal yang dibangun oleh pemerintah membuat kondisi masyarakat tidak 

memiliki pendidikan yang cukup hingga terbentuklah pendidikan Non Fomal yang 

sudah berdiri selama 30 tahun. Selain itu alasan lain dari pemilihan lokasi tersebut 

karena peneliti ingin mengenalkan kondisi dan lokasi tersebut kepada pemerintah 

setempat agar ada bantuan yang tersalurkan dan tidak menjadi lokasi yang 

terisolasi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data. 

Peneliti akan melakukan pengumpulan data valid dengan melakukan cara 

observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulsi (Sugiyono, 2017, p. 

105). 

 3.4.1 Observasi 

Observasi adalah sebuah pengamatan yang dilakukan di lapangan terhadap 

kondisi yang sedang terjadi dan dilakukan pencatatan secara sistematik dan 

melakukan pengambaran awal terhadap kondisi yang terjadi di lapangan, yang 
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Peneliti lakukan dengan cara, disusun dan direncanakan secara terurut, serta dapat 

dikendalikan, dipercaya (reliabilitas) dan kebenarannya (validitas) (Husaini, 2014, 

hal. 52). Observasi yang dilakukan peneliti dilokasi penelitian dengan melakukan 

pencatatan pada temuan awal, sepertihalnya pembuatan peta desa dengan kondisi 

medan dilapang dan juga melihat lokasi sekolah serta kondisi sosial yang terjadi 

dimasyarakat. 

 3.4.2 Wawancara 

Menurut (Usman, 1996, hal. 57) proses wawancara adalah dilakukan 

terhadap masyarakat dengan secara langsung bisa berupa dua atau lebih. Peneliti 

melakukan wawancara terhadap pihak sekolah Bapak H Ahmad serta struktur 

panitia selaku agen yang melaksanakan pemberdayaann terhadap masyarakat, 

peneliti juga melaksanakan wawancara kepada wali siswa Bapak MO untuk melihat 

dampak secara langsung tentang Pemberdayaann yang dilakukan oleh sekolah. 

 3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pencarian data yang diperoleh berdasarkan melalui 

dokumen-dokumen. Sepertihalnya data tercatat seperti buku dan surat kabar dll  

(Usman, 1996, hal. 73), hal itu nantinya peneliti juga menggunakan dokumentasi 

data-data yang didapatkan dari pihak Lembaga Pendidikan Non formal yang 

dikelola oleh Bapak H. Ahmad Syafi-'i dan peneliti juga membuat dokumentasi 

pribadi berupa data foto tentang kondisi dilapangan sebagai data pendukung 

penelitian. 
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3.5 Teknik Penentuan Informan 

Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan salah satu 

teknik penelitian kualitatif yaitu purposive, Menurut (Sugiyono, 2017, p. 94) teknik 

purposive yaitu teknik penentuan sampel atau informan dengan pertimbangan 

tertentu. Hal itu berarti dalam teknik purposive ini peneliti memilih informan sesuai 

dengan kriteria penelitian yang digunakan oleh penulis sehingga informan bisa 

menjawab informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis dengan tepat.  

Adapun karakteristik dalam menentukan informan yang akan 

peneliti lihat yaitu sebagai berikut :  

 1. Informan mengetahui sejarah adanya lembaga pendidikan Non formal 

dan mengenai keterbatasan akses di Desa Wedusan Dusun Jombo Kecamatan 

Tiris Kabupaten Probolinggo. 

 2. Informan telah berdomisil lama di Desa Wedusan Dusun Jombo 

Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. 

 3. Informan bisa menjelaskan peranan lembaga pendidikan Non formal dari 

awal berdirinya lembaga tersebut. 

Berdasarakan beberapa aspek dan karakteristik di atas peneliti sudah 

menentukan informan yang akan dijadikan subjek, yaitu: 

 1. Pendiri sekolah non formal Desa Wedusan Dusun Jombo Kecamatan 

Tiris Kabupaten Probolinggo. hal itu dikarenakan dipandang dapat menjelaskan 

secara rinci awal mula dan tujuan berdirinya lembaga serta strategi 

pembangunan yang dilakukan oleh sekolah. 
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 2. P.Mul (Nama Disamarkan) selaku pembantu umum sekolah Non formal 

dan bagian pengurusan dana dalam hal pengembangan dan pembangunan. 

 3. P. SL (Nama Disamarkan) Selaku guru senior dalam hal itu dapat 

menjelaskan secara jelas metode dalam hal Pemberdayaann yang dilakukan 

oleh sekolah hingga peranan orang tua murid terhadap perkembangan sekolah 

kedepannya. 

 4. Masyarakat Desa Wedusan Dusun Jombo Kecamatan Tiris Kabupaten 

Probolinggo, dalam hal itu peneliti akan mengarahakan kepada orang tua murid 

karena dapat menjelaskan Pemberdayaann terhadap masyarakat hingga 

perubahan kesadaran yang dialami oleh masyarakat itu. 

 5. Siswa pendidikan Non formal yang nantinya diharapkan memberikan 

data penting mengenai melihat bagaimana keinginan terhadap adanya 

pendidikan. 

 6. Kepala Desa nantinya juga diharapkan memberikan informasi mendalam 

mengenai kondisi pendidikan dan juga kondisi daerah yang berada di kawasan 

Desa Wedusan . 

 7. Tetua Desa diharapkan dapat membantu menjelaskan kondisi yang terjadi 

pada masa sebelum adanya pendidikan dan juga kondisi Desa Wedusan pada 

masa dulu dan perbedaan dengan masa sekarang. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses membentuk, mengkategorikan data 

dan mencari pola dengan keinginan untuk melihat makna. Analisis data dapat 

didefinisikan sebuah proses penelitian berupa data untuk memenuhi dan 

menyelesaikan suatu permasalahan yang diteliti, data yang sudah diperoleh secara 

lengkap mampu menjadi bahan dalam mempergunakan sebagai analisis dengan 

hasil dapat menentukan kebenaran untuk pengambilan kesimpulan. Ulasan data 

kualitatif digunakan ketika data empiris yang didapat adalah berupa kumpulan 

sepertihalnya pernyataan dan bukan termasuk angka serta tidak dapat dihitung 

dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi.  

Adapun Teknik Analisis data memiliki 3 tahapan yaitu: 

 3.6.1 Kondensasi Data (Data Condentation) 

Kondensasi data dapat dikatakan seperti proses pemilihan, pemfokusan 

perhatian dan perubahan data kasar yang terlihat dari catatan berupa tulisan yang 

didapatkan dari subjek peneliti. Kondensasi data dikerjakan dengan berangkat dari 

pengumpulan data dan membuat kode, ringkasan, membuat tema, mencatat memo 

yang sudah didapatkan dan sebagaimana yang bermaksud membuang data atau 

informasi yang tidak sesuai. 

Proses Kondensasi data ini dipakai dengan memberikan katogeri pada data 

yang didapatkan. Kondensasi data yang dilakukan peneliti digunakan dari transkip 

data yang dihasilkan seperti memberi kategori pemberdayaan dan nantinya akan 

memudahkan data yang dihasilkan dari penelitian non formal.  
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 3.6.2 Display Data 

Display data ialah pemaparan kumpulan data dan informasi yang tersusun 

dengan memberikan keleluasaan dalam penarikan kesimpulan untuk pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajakan dalam bentuk teks yang menjelaskan 

secara rinci. Bentuk data juga bisa sepertihalnya matrik, diagram, tabel dan bagan. 

Dalam Display data ini peneliti akan mengunakan sebagai bentuk penyajian data 

melihat kode yang sudah di buat agar lebih memudahkan peneliti untuk menjawab 

rumusan masalah 

 3.6.3 Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Coclution Drawing and 

Verification) 

Merupakan suatu tahap akhir analisis data. Pengambilan kesimpulan 

berbentuk kegiatan interpretasi, yaitu mencari makna data telah dimunculkan. Data 

yang sudah dianalisis, kemudian ditandai dan dimaknai dalam bentuk kata-kata 

untuk menjelaskan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang maka akan diambil intisarinya saja. 

Penarikan kesimpulan diperoleh dari hasil verifikasi data yang telah 

terkumpul selama penelitian, yang telah melalui analisis data. Kesimpulan 

merupakan jawaban dari tujuan penelitian tentang fenomena pemberdayaan oleh 

sekolah terhadap masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini hasil kesimpulan dapat 

bersifat objektif dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. 
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3.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penilitian kualitatif peneliti harus berusaha menemukan data valid 

untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan vadilitas data agar 

data yang didapatkan tidak invalid (cacat). Dalam menetapkan keabsahan data 

diperlukan teknik pengecekan. Implementasi teknik peninjauan data berlandasan 

atas beberapa kriteria tertentu. Ada empat parameter yang dapat digunakan, yaitu : 

keteralihan (transferability), kepercayaan (credibility), kepastian (confirmability) 

dan kebergantungan (dependability). 

Data yang telah valid dapat ditemukan dengan cara uji kredibilitas (validitas 

interbal) atas data hasil penelitian sesuai dengan mekanisme yang ada di uji 

kreadibilitas data dalam peneltitan kualitatif. Dalam penelitian uji 

validitas/kredibiltas menggunakan triangulasi Sumber. 

 Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan pengecekan 

terhadap sumber-sumber yang akan diteliti, dalam hal itu peneliti 

akan dilakukan verifikasi terhadap wali siswa dan siswa terkait serta 

kepada masyarakat tentang Pemberdayaann yang dilakukan oleh 

agen  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Desa Wedusan Adalah Desa Dengan Keterebatasan Akses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Peneliti 
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Desa Wedusan adalah daerah yang terletak di Kecamatan Tiris Kabupaten 

Probolinggo yang berada di kawasan Gunung Lamongan yang juga dikelilingi oleh 

Gunung Argopuro. Desa Wedusan memiliki 6 dusun yakni Dusun Jumbo, 

Tonggengan, Lengki, Manting, Wedusan Asli “wedusan yang ada gedung kantor 

desa”, Paddhesen, keenam dusun tersebut adalah bagian dari Desa Wedusan yang 

memiliki jarak sangat berjauhan antara dusun satu dengan yang lain, misalkan 

warga Dusun Jombo harus melalui daerah jalan hutan untuk menuju Dusun 

Tonggengan, hal itu bisa diketahui dari peta yang dibuat oleh peneliti karena 

keterbatasan peta yang tidak dimiliki pihak desa dan kecamatan. 

Peta di atas juga menunjukan bagaimana kondisi akses jalan dari satu dusun 

ke dusun yang lain. Akses jalan tersebut susah dilewati selain harus melewati hutan, 

jalan tiap dusun termasuk jalan yang menanjak dan terjal, ketika peneliti melakukan 

perjalanan dari Dusun Jombo menuju Dusun Tonggengan yaitu dusun yang berada 

di barat Dusun Jombo menempuh waktu kurang lebih 5 menit sampai 20 menit 

dengan jarak sekitar 10 km, Desa Wedusan adalah daerah yang memiliki luas 

panjang ke barat dan dikelilingi oleh hutan di sekitar desa tersebut, sedangkan jarak 

antara Desa Wedusan dengan desa lain memiliki waktu yang berbeda misalkan dari 

Dusun Jombo menuju Desa Jangkang berjarak sekitar 25 km sedangkan dari Dusun 

Tonggengan yang berada di dekat Desa Jangkang berjarak sekitar 5 km hal itu 

dikarenakan faktor geografis Desa Wedusan , misalkan dari Dusun Jombo yang 

terletak di pojok timur Desa Wedusan menuju Dusun Manting atau Paddhesen 

menempuh jarak yang jauh sekitar 30 km. 
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Karena posisi yang berjauhan mengakibatkan presepsi dan cara pandang 

masyarakat berbeda mengenai kawasan Desa Wedusan , contohnya Desa Wedusan 

dianggap memiliki bagian antara lain Wedusan Asli dan kawasan daerah yang 

dianggap berbeda, misalkan Dusun Jombo yang terletak di pojok pinggiran timur 

Desa Wedusan , masyarakat memiliki anggapan mempunyai daerah sendiri dan 

berbeda dengan dusun lain misalnya Paddhesen yang terletak di pojok utara, 

pandangan tersebut yang kadang kali membingunkan mengenai kawasan Desa 

Wedusan baik bagi pendatang ataupun masyarakat dalam menjabarkan daerah 

Wedusan seringkali ada sebutan Wedusan timur dan barat atau Wedusan selatan 

dan utara. 

Selain itu struktur pemukiman di Wedusan juga tidak seperti daerah 

perkotaan yang berdekatan, hal itu menyebabkan kesalahan dalam memahami 

daerah Wedusan dan Jombo, peneliti beranggapan bahwa Dusun Jombo adalah 

daerah Wedusan akan tetapi warga memiliki pemahaman bahwa Wedusan dan 

Jombo adalah daerah yang berbeda karena dari faktor pemukiman yang sangat 

berjauhan dan melewati hutan, hal itu disampaikan oleh tetua Desa Busani: 

“Mompolaen ghi bedeh pamarentah nganjur aghi tapeh kan mun 

eghunungan ngak ecompok kan ujheu, Tak along polong engak ning kota 

compok kak ruaah Ujheu lak ghunung lak tenggir kak roh deddih mun 

nimur sesae, mun nambherek tak bisahten pon” (sebenarnya masih ada 

pemerintah menganjurkan tapi kalau dipegunugan kayak rumah kan 

jauh-jauh, tidak ngumpul-ngumpul kayak di kota rumah kayak itu, 

jauh-jauh jarak antar rumah satu dengan yang lain harus melewati 

gunung jarak melewati hutan kayak itu jadi kalau kemarau yang enak, 

kalau musim hujan tidak bisa sudah) (oleh pak busani selasa jam 19:20. 

11-06-2018) 

 

Terdapatnya 6 dusun dalam Desa Wedusan yang sangat berjauhan juga 

kondisi akses jalan yang tidak terpenuhi, seperti halnya jalan tanah yang tidak 
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beraspal dan kondisi jalan yang hanya bisa dilewati dengan sepeda motor dan 

berjalan kaki seperti halnya keterangan foto di bawah ini : 

foto kondisi jalan penghubung dusun jumbo dan tonggengan 

 

                     Sumber: Dokumen Peneliti 

Kondisi dokumen foto diambil pada saat keadaan jalan kering sedangkan 

tidak bisa diakses sepada motor dalam kondisi jalan basah dan hanya bisa dilalui 

dengan berjalan kaki, hal itu terjadi di kawasan Desa Wedusan yang menghubungi 

dusun satu dengan dusun lain, kondisi ini juga membuat akses baik dari segi 

ekonomi maupun pendidikan tidak bisa diakses dengan baik, kondisi jalan tersebut 

dari beberapa keterangan sudah terjadi dari tahun sebelum masa penjajahan 

Belanda dan masih tidak terawat hingga saat ini, seperti yang dikatakan oleh Kepala 

Desa Busri. 
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“Booh mun jelen nikah sengak nikah bhuleh lambek ghik tak dheddih 

patenggi cong,sebelum theddih tua ngak nikah emban kuleh,boyotta kuleh 

nika cen snikah oning jeman cakra empian cong”. ( ooh kalau jalan ini 

yang kayak ini saya dulu sebelum tidak jadi kepala desa nak, sebelum 

jadi tua kayak ini nenek saya, buyut nya saya ini sudah tau zaman cakra 

kamu nak ) “gik jeman blenteh gheruah cong ghik jeman blenteh cen pon 

ngak nikah”( waktu zaman belanda itu nak, waktu zaman belanda 

memang kayak ini ) (oleh pak busri senin jam 20:40. 10-06-2018) 

 

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa kondisi jalan yang menghubungi 

antara dusun memang bermasalah, hal itu terjadi dari zaman Belanda hingga saat 

ini, kondisi jalan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai 

dengan UUD nomer 38 Tahun 2004 tentang jalan pada pasal 9 ayat 6 yang berbunyi 

“jalan desa sebagai mana di maksud ayat 1 merupakan jalan umum yang 

memghubungkan kawasan dan antarpemukiman di dalam desa serta jalan 

lingkungan” dari kutipan undang-undang di atas sudah jelas bahwa jalan desa 

termasuk jalan umum yang wajib dibangun dan menjadi tanggung jawab 

pemerintah seperti halnya yang berbunyi di pasal selanjutnya yakni pasal 30 ayat 1 

poin C, D yang berbunyi “ biaya pembangunan jalan umum menjadi tanggung 

jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah ” dari beberapa kutipan undang - 

undang di atas seharusnya pemerintah bisa memenuhi akses jalan agar 

memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan yang lain misalnya ekonomi 

dan sosial. 

Permasalahan infrastruktur selain jalan di Desa Wedusan adalah ketersedian 

air dan sinyal, baik berupa internet maupun sinyal telfon, selain itu ketersedian air 

warga Desa Wedusan mengandalkan sumber dari sungai - sungai untuk memenuhi 

kebutuhan mereka mulai dari mencuci minum dan makan hal itu menjadi masalah 

ketika musim kemarau berkepanjangan dan musim penghujan, ketika musim 
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kemarau sungai dan sumber air menjadi kering dan tidak bisa mencukupi kebutuhan 

warga, hal itu juga terjadi pada masa musim hujan yang mengakibatkan sungai 

menjadi keruh dan tidak dapat dikonsumsi warga, permasalahan ini menyebabkan 

warga harus membeli air demi memenuhi kebutuhan sehari - hari ketika dalam 

kondisi dua musim tersebut, warga Dusun Jombo harus membeli air ke desa 

terdekat yakni Desa Kertosuko, begitu juga dusun yang lain membeli ke desa 

terdekat dari dusun mereka misalkan Tonggengan, Lengki dan Manting membeli 

ke Desa Jangkang sedangkan Paddhesen dan Wedusan asli membeli ke Desa 

Racek1, permasalahan ini terjadi di Desa Wedusan yang mengakibatkan tidak hanya 

kekurangan dalam akses jalan akan tetapi juga terdapat permasalahan yang lain 

nantinya dapat membuat permasalahan sosial dan kondisi masyarakat. 

Kondisi masyarakat Desa Wedusan dulunya tidak mengenal yang namanya 

pendidikan dan pemahanan agama maupun norma sosial, masyarakat Desa 

Wedusan dulu terkenal sebagai warga yang bertindak anarkis dan tidak memiliki 

aturan, hal itu disampaikan oleh warga sekaligus wali siswa bapak MO sebagai 

berikut : 

Khoh sarah cong sarah sarah lambek masarakat nikah mun ngucaah 

ghileh benni ghileh muncan khuleh ghileh sarah lambek mun oning 

kaenjeh nikah carok cong napah pole orkes cong napah pole e ngalak 

binien oreng cong napah pole ghi beee bedeh anuh pole cong 

heeeeeehhhhhh   cong judi kroh loddruk loddruk kroh napah muncan 

bahasaen pian judi pon mareen judi bedeh anuh pole cong khi carok kroh 

pasteh onuh pole beggal mun can oreng satiah bebbegal napapon mun 

lambek kaenjeh keneng enneh begal kroh keneng ennah pon cong begal 

kroh ben nyak pokoen oreng kaenjeh nikah sarah sarah sarah cong sarah 

pokok ngicok sabhereng intin sarah cek saraen kroh sarah cek saran ye 

sarah ruah lah cong ( huh rusak nak, rusa-rusak dulu masyakat mau 

bicara gila bukan gila kalau kata saya gila banget dulu setau saya di sini 

ini saling membunuh nak apalagi, orkes nak.  Apalagi merebut istrinya 

                                                 
1 Keterangan bisa dilihat di peta Desa Wedusan 
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orang lain apa lagi ya oh.  Ada lagi nak, judi dan bermabuk’’ apa kata 

bahasanya kamu judi dah, sesudah judi ada lagi saling saling 

membunuh apalagi begal kalau kata orang sekarang begal, apa dah oh 

dulu di sani tempatnya orang begal di sinin tempatnya nak, begal itu 

banyak di sini ini rusak parah-parah-parah nak di sini mencuri 

semuanya intinya rusak parah di sini rusak parah dah nak ) (oleh pak 

MO jumat jam 20:40.13-04-2018) 

 

Pernyataan di atas menegaskan kondisi dan kehidupan masyarakat Desa 

Wedusan yang sering melakukan tindakan yang dianggap menyimpang norma dan 

aturan dalam masyarakat, seperti misalnya carok dan saling membunuh, selain itu 

tindakan pidana misalnya begal atau perampokan yang sering terjadi di Desa 

Wedusan , kondisi ini juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap 

pendidikan dengan memiliki anggapan tidak perlu dan tidak dibutuhkan. 

Kondisi sosial masyarakat Desa Wedusan tidak terlepas dari kekurangan 

infrastruktur seperti yang dijelaskan peneliti pada tulisan sebelumnya, warga Desa 

Wedusan cenderung bertindak kriminal karena kebutuhan ekonomi yang harus 

mereka penuhi, seperti hasil wawancara di atas peneliti memakai sumber tersebut 

karena kekurangan data baik dari pihak desa maupun pihak kecamatan, dalam 

kondisi keadaan Desa Wedusan pada waktu sebelum terdapat pendidikan warga 

sering melakukan tindakan kriminal karena kekurangan pemahaman baik secara 

sosial dalam artian di sini konteks agama maupun pemikiran warga terhadap 

kondisi mereka karena kekurangan pemahaman terhadap pendidikan, hal itu juga 

yang nantinya membuat tetua desa dengan H. Ahmad membuat inisiatif dengan 

mendirikan pendidikan non formal. 

Dalam kondisi pendidikan di Desa Wedusan rata - rata warga tidak memiliki 

pendidikan, meskipun ada beberapa masyarakat yang menempuh pendidikan di luar 

desa berupa SD, akan tetapi karena beberapa permasalahan sepertihalnya ekonomi 
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dan jarak yang terlalu jauh masyarakat Desa Wedusan tidak dapat menyelesaikan 

pendidikan mereka, hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Bapak Busri : 

Lolosan napa cong jek oreng la tak skola kanjeh ( lulusan apa nak 

kalau orang sini sudah tidak sekolah sini )……… Bede cong tape tak 

tammat kanah paleng ghun kelas cong bee enten kelas duek muntak kelas 

ettong cong maren deie ambhu kabbi pon cong ( ada nak tapi belum lulus 

mungkin cuman kelas nak, eehh tidak kelas 2 munkin kelas 1 nak sudah 

begitu berhenti semuanya nak ) (oleh pak busri senin jam 20:40. 10-06-

2018) 

 

Pernyataan di atas menjadi bukti dasar kondisi rata - rata pendidikan warga 

Desa Wedusan yang sangat minim selain karena ada beberapa masyarakat 

bersekolah akan tetapi hanya sebatas sampai kelas 1 dan 2, dan tidak dilanjutkan 

hingga selesai, permasalahan utama warga tidak dapat menyelesaikan pendidikan 

di luar karena faktor jarak dengan pendidikan terdekat sekitar 25 km baik berupa 

lembaga pendidikan baik dari tingkat SD, SMP dan SMA hanya berada di pusat 

Kecamatan Tiris, faktor ini yang nantinya menyebabkan permasalahan warga tidak 

bisa menyelesaikan pendidikan warga Desa Wedusan juga tidak memiliki 

kendaraan transportasi dan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. 

Kondisi dan keadaan desa tersebut bapak H. Ahmad berinisiatif membuat 

pendidikan non formal dengan tujuan menyadarkan dan memberdayakan 

masyarakat, yang nantinya akan mengalami perubahan yang signifikat terhadap 

kondisi dan cara pandang masyarakat baik terhadap agama maupun terhadap 

pendidikan. 

Permasalahan - permasalahan terkait infrastruktur sudah terjadi dari dulu 

hingga pada saat ini masih belum terselesaikan hingga saat ini hal itu menjadi 

kesulitan tersendiri ketika peneliti melakukan observasi dan turun kelapangan 
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sedangkan dalam permasalahan pendidikan masyarakat sudah mengalami beberapa 

perubahan karena hadirnya pendidikan non formal yang dibangun oleh H. Ahmad. 

4.2 Pendidikan Sekolah Non Formal Akses Masyarakat  

 
(Foto Gedung Pendidikan Non Formal Desa Wedusan Dusun Jombo) Sumber:Dokumen 

Peneliti tahun 2018 

 

Pendidikan non formal Desa Wedusan , Dusun Jombo berdiri pada tahun 

1996 didirikan oleh H. Ahmad dikarenakan tidak adanya fasilitas yang ada di Desa 

Wedusan dengan tujuan awal mengajarkan mengaji dan sholat hal itu berlanjut 

hingga 2018 dengan beberapa perubahan besar baik dari segi pengajaran dan jumlah 

siswa, pendidikan non formal H. Ahmad pada tahun 2018 berjumlah sekitar 60 

siswa keseluruhan. 
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Sedangkan untuk tenaga pengajar pihak sekolah dari awal pendiri hanya 

dilakukan oleh H. Ahmad kemudian pada tahun selanjutnya Bapak SL menjadi 

tenaga pengajar awal yang ikut membantu, untuk saat ini guru pengajar yang 

dimiliki oleh pendidikan non formal berjumlah 4 orang dan 6 orang di tambah H. 

Ahmad dan Bapak SL dan sisanya hanya murid yang membantu yang sudah 

dibekali tutor oleh Pak SL sendiri, selain itu pendidikan tenaga pengajar hanya 

Bapak SL yang lulusan sarjana belum lagi dalam 4 tenaga pengajar tidak semua 

guru berada dalam satu waktu karena memungkin ada beberapa urusan yang masih 

dikerjakan diantaranya hanya 2 atau 3 guru yang berada pada jam pengajar pada 

hari yang sama. 

Dalam proses belajar mengajarnya mengalami perubahan yang sangat besar 

pada tahun 2003, terdapat perubahan yang digagas guru senior dengan H. Ahmad 

terkait waktu belajar siswa dan pembagian umur, karena ada beberapa masukan dari 

para murid yang sudah berusia lanjut, pembagian kelas tersebut terjadi dengan 

sebutan kelas Siang dan Malam (Aben bik lemalem). 

Pembagian kelas tersebut dimulai dari kelas siang yang terdiri murid yang 

berusia kisaran 6 hingga 14 tahun dimulai jam 2 hingga sore jam 5 kemudian pada 

kelas malam yang terdiri dari usia 15 ke atas yang dimulai setelah habis sholat 

maghrib hingga jam 9 malam, pengajaran dibagi oleh dua yakni siang dan malam, 

alasan utama dari pembagian tersebut adalah umur dari anak-anak yang belajar dan 

beragam selain itu yang berusia antar 15 ke atas memiliki tanggung jawab 

membantu orang tua dan mencari nafkah untuk anak yang sudah berkeluarga, 

alasan utama tersebut membuat mereka berdiskusi dengan Bapak SL untuk 
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memberikan sekolah malam agar juga bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak 

yang bersekolah malam. 

Pendidikan yang dibuat oleh H. ahmad adalah satu-satunya akses 

pendidikan di Desa Wedusan , hal itu karena tidak ada satupun pendidikan yang 

berdiri membuat masyarakat Desa Wedusan tidak bisa mengakses pendidikan di 

daerah tersebut, belum lagi kondisi jalan yang ada di Desa Wedusan juga 

berdampak kepada masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan di luar desa, 

selain kondisi ekonomi juga menjadi permasalahan utama seperti yang diutarakan 

oleh Kepala Desa Busri. 

“Mun nak kanak kanjeh sobung  sobung se skola mulae lambek jhet 

pon sobung skolaan songguen bede keng jeu songguen kuleh tak te paham 

kiah nak kanakbiasaen kanjeh dek berek dek temur ngateppel manuk ghun 

cong in mainan napon agelejer” ( kalau anak-anak sini tidak ada, tidak 

ada yang sekolah dari  dulu memang sudah tidak ada sekolahan 

sesungguhnya, saya tidak terlalu faham juga, anak-anak sini biasanya 

kebarat ke timur berburu burung cuman nak, main-mainan sudah 

berjalan-jalan ) (oleh pak busri senin jam 20:40. 10-06-2018) 

 

Pernyataan Busri selaku kepala desa menjadi sumber yang kuat bahwa Desa 

Wedusan membutuhkan akses terhadap pendidikan, selain itu dalam mengakses 

pendidikan di luar selain faktor kondisi jalan dan jarak yang jauh yang menjadi 

permasalahan penting adalah kondisi ekonomi rata masyarakat Desa Wedusan yang 

bekerja sebagai buruh kayu dengan upah 20 ribu pertiap satu batang kayu yang 

diangkut dan dibawa dari hutan menuju tempat jalan raya besar yang bisa dilewati 

oleh kendaraan besar. 

Pendidikan sekolah non formal adalah pendidikan yang gratis masyarakat 

tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bersekolah, tujuan utama ini dilakukan oleh 

H Ahmad karena melihat kondisi ekonomi masyarakat, beliau menambahkan 
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bahwa penarikan spp tidak dilakukan seperti sekolah pada umumnya hal itu 

dibuktikan oleh pernyataan sebagai berikut: 

Beh.. tarek oronan ghi Bubar sekolaan  Mun tarek, mun oreng-

oreng biasanah kroh mun pon osom bohong akntang pon nabuk bohong 

ejuel bohongah apa deddhi jringkeng tao jringkeng dikah cong  ( ooo 

ditarik urunan bubar sekolahan kalau ditarik, kalau orang-orang 

biasanya itu kalau musim ketela kalau uadah mau di panen ketela di jual 

ketelanya di jadikan jrengkeng ini nak ) 

 

Dari keterangan H.Ahmad beliau tidak menarik SPP atau urunan karena 

beliau beranggapan sekolah akan berhenti dan tidak berjalan, H.Ahmad 

menambakan terdapat pemberian dari wali murid yang biasanya berbentuk barang 

hasil tanaman misalnya berupa singkong, pisang dan kebun lainya, selain itu 

masyarakat yang tidak memiliki kebun atau hasil tani memberi barang yang ada di 

hutan seperti rebung (bambu muda) atau tales (talas) yang biasa ditemukan di hutan 

sekitar. 

Sekolah non formal menurut penuturan H. Ahmad bertujuan memberikan 

Pemberdayaann dan fasilitas pendidikan yang tidak dimiliki oleh desa, agar 

masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan kesempatan bersekolah tanpa 

dibebani oleh tuntutan biaya, ketentuan bebas biaya ini dilakukan dari awal 

berdirinya hingga saat ini. 

4.3 Informan 

Informan dalam penelitian ini memakai teknik purposive yang 

menghasilkan informan kunci dan tambahan. Nantinya dari informan di harapkan 

dapat menghasilkan data yang mendukung penelitian ini, Adapun mengenai 

informasi lebih lengkap mengenai infoman akan dipaparkan di bawah ini: 
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4.3.1 Informan Kunci 

 1. Pak H.Ahmad Syafi’i (55) 

H. Ahmad Syafi’I merupakan guru sekaligus pendiri di sekolah non 

formal yang berdiri di Desa Wedusan Dusun Jombo beliau sendiri pengagasan 

pendidikan, H Ahmad sendiri sebenarnya juga termasuk warga Desa Wedusan 

hanya membedakan beliau berasal dari Wedusan Dusun Krajan atau Wedusan 

asli menurut warga sana. H. Ahmad adalah infoman kunci yang pertama 

nantinya peneliti tanyakan terkait perkembangan dan kondisi masyarakat, di 

awal sudah ada sedikit keterangan bahwa motif H. Ahmad juga terkait kondisi 

pada masa itu. 

2. Bapak. SL (50) 

Bapak SL adalah guru senior di pendidikan non formal di Desa 

Wedusan Dusun Jombo beliau adalah guru pertama yang membantu H Ahmad 

bisa dibilang beliau juga termasuk pengagas awal adanya sekolah, peranan 

beliau selaku guru senior Bapak SL juga yang menjadi insiatif awal dari kelas 

siang meskipun menurut beliau rencana awal yang diajukan ke H. Ahmad 

adalah program pagi seperti sekolah formal akan tetapi karena banyak 

pertimbangan dengan jadwal siswa sendiri maka lebih ditetapkan pada siang 

hari karena kondisi siswa yang tidak memungkinkan, beliau juga adalah guru 

yang mempunyai gelar sarjana diantara guru yang lain, dengan bertimbangan 

ini peneliti akan menjadikan beliau sebagai informan kunci yang kedua untuk 

menggali data mengenai perkembang pendidikan non formal yang ada di Desa 

Wedusan . 
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 3. Bapak Mul (61) 

Pak Mul merupakan informan kunci yang ketiga, beliau adalah 

pembantu umum pertama di pendidikan non formal yang berada di Desa 

Wedusan , beliau juga termasuk dalam struktur kepengurusan pertama dalam 

pembangunan pendidikan non formal, beliau juga termasuk orang yang 

memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dalam pembangunan hal itu 

disebutkan dalam wawancara dengan Bapak H Ahmad pertama menyebutkan 

Bapak Mul sebagai pembantu umum. 

Pak Mul juga sebagai informan kunci dari perkembangan 

pendidikan sekolah non formal Desa Wedusan Dusun Jombo, beliau juga 

termasuk pendukung utama dalam pembangunan awal pendidikan beliau juga 

sebagai pergerak untuk mengalang dana dan mencari bantuan untuk mendirikan 

bangunan awal yang digagas oleh H. Ahmad, dalam penelitian ini peneliti akan 

mencari data menganai pembangunan awal dan kegiatan yang dilakukan untuk 

menarik keinginan masyarakat terhadap pendidikan, peranan dari Pak Mul 

nantinya juga melibatkan para tetua dan orang yang memiliki pengaruh 

terhadap masyarakat. 

4. Pak MO (35) 

Pak MO adalah salah satu wali murid yang memiliki anak yang 

bersekolah dari kelas siang hingga saat ini sudah memasuki kelas malam beliau 

juga salah satu warga yang mengetahui masa-masa pembangunan pendidikan 
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pada awal berdirinya sekolah, selain itu beliau juga termasuk masyarakat yang 

pada awalnya mengalami ketidak perdulian terhadap pendidikan  

Bapak MO merupakan informan kunci yang nomer 4 juga termasuk 

masyarakat Desa Wedusan Dusun Jombo yang mengalami ketidaksadaran 

terhadap pentingnya pendidikan bagi masyarakat, hal itu berdampak terhadap 

persepsi masyarakat mengenai pendidikan, di atas dipaparkan bahwa mereka 

berpendapat pendidikan adalah sesuatu yang kurang berguna dan tidak 

memiliki dampak terhadap kondisi masyarakat miskin Desa Wedusan Dusun 

Jombo, nantiya beliau akan peneliti lihat bagaimana pandangan terhadap 

pendidikan yang ada dan seperti apa tanggapan awal dan bagaimana mengalami 

kesadaran terhadap pendidikan. 

6. YI (19) 

YI adalah siswa dari pendidikan non formal, YI siswa yang 

berangkat dari sekolah siang kemudian menjadi sekolah malam karena umur 

yang sudah memasuki ke sekolah malam YI juga adalah siswa yang berumur 

19 tahun, YI adalah siswa malam yang sudah berumur 19 tahun dari keterangan 

ini peneliti nantinya akan melihat bagaimana reaksi pertama terhadap pendidika 

non formal yang ada, YI termasuk informan kunci yang nomer 5 selain itu 

peneliti akan melihat dampak secara nyata bagaimana peranan pendidikan 

terhadap YI secara keseluruhan. 
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 6. Guru S (24) 

S adalah guru bantu di sekolah non formal dan juga dulu sebagai 

murid pertama Sekolah non formal, beliau termasuk salah satu yang dipilih oleh 

Pak SL sebagai guru bantu bersama Haryadi, Jun dan Badod yang bertugas 

membantu mengajar murid baru dan dasar-dasar dalam membaca dan 

menghitung, S termasuk informan kunci nomer 6 yang nantinya peneliti lihat 

bagaimana peranan terhadap sekolah non formal. 

 7. Pak Awir (66) 

Pak Awir adalah salah satu panitia sekolah non formal yang 

berperan membantu dalam pembangunan sekolah dan termasuk tetua di Desa 

Wedusan , tugas beliau di sini adalah mendatangi setiap rumah untuk mengajak 

bersekolah serta memberikan pengertian terhadap warga, beliau nantinya 

bersama salah satu pemuda yang bernama Pak Jatim dalam menjalankan 

tugasnya,  Pak Awir termasuk informan kunci nomer 7 dalam penelitian ini 

nantinya akan melihat bagaimana proses keseluruhan kerja dan efek sekolah 

non formal terhadap masyarakat. 

 8. Pak Jatim (40)  

Pak Jatim adalah salah satu panitia bersama Pak Awir yang bertugas 

mendatangi masyarakat dalam hal itu memberikan pengertian yang sudah 

dijelaskan oleh H. Ahmad, beliau di sini secara tidak langsung mewakili pihak 

pemuda Desa Wedusan yang mendukung pembangunan sekolah non formal, 

Pak Jatim termasuk informan kunci nomer 8 untuk melihat proses 
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pembangunan sekolah dan efek terhadap masyarakat dalam pandangan 

golongan pemuda. 

4.3.2 Informan Tambahan 

1. Bapak Busri (50) 

Bapak Busri adalah kepala Desa Wedusan beliau adalah infoman 

tambahan pertama peneliti untuk melihat bagaimana kondisi wilayah desa dan 

kondisi saat ini terkait Desa Wedusan Dusun Jombo, beliau juga termasuk 

infoman yang menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Desa Wedusan 

baik secara ekonomi maupun secara sosial keseluruhan, Bapak Busri juga 

peneliti tanyakan kondisi pendidikan yang tidak bisa diakses masyarakat dan 

kendala umum masyarakat untuk mengakses pendidikan,  

2. Bapak Busani (67) 

Bapak Busani adalah tetua Desa Wedusan Dusun Jombo yang 

memiliki pengaruh dimasyarakat dan diikuti oleh masyarakat beliau juga 

mengenal secara luas keadaan dan kondisi Desa Wedusan , Bapak Busani beliau 

bisa dikatakan adalah tetua desa yang paling tua yang masih hidup. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Strategi Pemberdayaann Pendidikan Non Formal Desa Wedusan  

Pendidikan non formal Desa Wedusan terbentuk awal karena keterbatasan 

akses yang ada di dalam desa baik dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi, 

keadaan ini yang membuat H. Ahmad selaku pendatang berinisiatif mendirikan 

pendidikan dengan bertujuan menunjang kekurang akses pendidikan yang ada di 

Desa Wedusan. Kekurangan akses yang ada di Desa Wedusan baik dari pendidikan, 

kesehatan, ekonomi maupun kondisi jalan memang sudah berlangsung sangat lama 

dan tidak terpenuhi hal itu disampaikan oleh pihak kepala desa sebagai berikut: 

Booh mun jelen nikah sengak nikah bhuleh lambek ghik tak 

dheddih patenggi cong,sebelum theddih tua ngak nikah emban 

kuleh,boyotta kuleh nika cen snikah oning jeman cakra empian cong ( 

ooh kalau jalan ini yang kayak ini saya dulu sebelum tidak jadi kepala 

desa nak, sebelum jadi tua kayak ini nenek saya, buyut nya saya ini sudah 

tau zaman cakra kamu nak ) (oleh pak busri senin jam 20:40. 10-06-2018) 

Oh pendidikan,pendidikan asslien kanjeh nikah bede cong keng sd 

kanje nikah jeu,bede sd kengh jeu SD nikah jeuh bik reng jombo tak 

bisa enyentaren soalla jeu cong SD nikah paleng 15 kilo ( oh pendidikan, 

pendidikan aslinya di sini ini ada nak, tapi SD sini ini jauh, ada SD tapi 

jauh, SD ini jauh sama orang tidak bisa di hampiri  soalnya jauh nak, SD 

ini mungkin 15 kilo) (oleh pak busri senin jam 20:40. 10-06-2018) 

 

Dari keterangan di atas kekurangan akses pendidikan dan kondisi jalan 

sudah terjadi sangat lama, dalam kutipan di atas ada istilah penyebutan zaman cakra 

yang menurut masyarakat wedusan adalah zaman Belanda atau penyiksaan. Bisa 

diartikan kondisi yang terjadi di Desa Wedusan sudah sangat bahkan sebelum 

Indonesia merdeka dan belum ditangani baik oleh pemerintah hingga saat ini, hal 

itu yang membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mengakses dan nantinya 
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menimbulkan rasa ketidaksadaran masyarakat terhadapan pentingnya akses yang 

ada di dalam desa khususnya akses pendidikan bagi anak-anak Desa Wedusan. 

Pendidikan menurut kepala desa memang terdapat akan tetapi karena 

kondisi yang jauh dan akses jalan serta ekonomi, masyarakat tidak bisa mengakses 

pendidikan tersebut. Jarak desa dengan SD terdekat adalah 15 km, dalam peta yang 

sudah peneliti buat dibantu bersama masyarakat yang memahami daerah wedusan, 

terdapat hutan yang mengelilingi Desa Wedusan. seperti keterangan sekilas di bab 

sebelumnya akses jalan tanah sangat kecil dan tidak bisa diakses selain motor dan 

berjalan kaki, akibatnya jarak yang sangat jauh warga memilih tidak 

menyekolahkan anak mereka. 

Adanya permasalahan tentang akses pendidikan yang disebabkan karena 

faktor infrastuktur dan jarak sekolah negri membuat haji ahmad berinisiatif 

mendirikan pendidikan non formal di Desa Wedusan  pada tahun 1996. Lebih 

lengkapnya akan dijelaskan oleh h. Ahmad sebagai berikut: 

Satu disah kuah benni satu dusun, bule disa beddusen blok krajan 

abinih ke bedusen blok jumbo nikoh, a ternyata depak ghu’enjeh a 

ternyata masyarakat ta parah terutama nak kanak kinik perak lakon dek 

berek dek temur dek deje dek laok mun jen ojenan amain ojen, ngarek, 

ngalak kajuh ngajih tak ngajih skola tak skola deddhi buleh gruah rasa 

endik rasa tertarik, maddheggheh skolaan de’entoh, benni skolaan, 

maddhekkah sekeraah nak kanak bisah skola skrea bisa ngajhi skera 

bisa endik elmu karena bik buleh edidik geroh adek setaoh dentoh ( satu 

desa bukan satu dusun, saya Desa Wedusan  dusun krajan nikah sama 

orang wedusan dusun jumbo, ketika saya masuk ke dusun ini ternyata 

masyarakatnya parah terutama anak-anak kecil Cuma mondar mandir 

timur selatan utara barat.kalau hujan bermain hujan,ngambil rumput, 

ngambil kayu di hutan, ngaji tidak bisa, sekolah tidak bersekolah, jadi 

saya punya rasa tertarik untuk mendirikan sekolah begitu,mendirikan 

sekiranya anak-anak bisa bersekolah, dan sekiranya bisa mengaji dan 

mempunyai ilmu.) (oleh pak H Ahmad minggu jam 17:40.13-05-2018) 

 

Dalam kutipan di atas latar belakang H. Ahmad dalam mendirikan 

pendidikan karena kondisi masyarakat yang memperihatikan dan dilihat dari sisi 
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agamanya mereka H. Ahmad menilai sangat rendah, pada awal pondisi yang H. 

Ahmad bangun adalah bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, nantinya 

menjadi strategi utama untuk menarik para tetua dan pemuda untuk bersama 

mendirikan pendidikan yang akan peneliti jelaskan nanti. 

Pada awal tahun 1996 H.Ahmad masih melakukan proses belajar mengajar 

di ruang tamu kediaman beliau, hal itu beliau lakukan karena masih memiliki 

sedikit murid pada awalnya hal itu disampaikan pada wawancara berikut: 

Buleh kan ngajeri epar ghun eyajerih akherrah e par buleh oning  

ngajih eppar buleh kantang pon oning ngajih mulaen bisa macah 

alquran bi’ buleh esabek kacorongan bedeh oreng lebet katang bedeh 

oreng lebet takerjet akherrah bennyak semanggjieh karena ghun 

asallah eteppas eyamper cong (.( saya cuma mengajar adik ipar di sini, 

yang akhirnya ipar saya ini bisa mengaji dan kemudian saya suruh ngaji 

di speaker, dan ada orang lewat kaget kok bisa tau ngaji, akhirnya orang-

orang pada datang ke saya untuk belajar awalnya saya taruh di ruang 

tamu) (oleh pak H Ahmad minggu jam 17:40.13-05-2018) 

Derih taon 1996 cong mun sebedeh gedung 1999 bedeh napeh cong 

mak tager buleh mulaeh ghelek buleh e terter bik dikah (dari tahun 1996 

nak kalau yang ada gedung 1999,ada apa nak kok saya sampai di tanyai 

terus menerus sama sama sampean) (oleh pak H Ahmad minggu jam 

17:40.13-05-2018) 

 

Seperti kutipan wawancara di atas proses belajar mengajar yang di lakukan 

dalam kondisi tersebut berlangsung selama 3 tahun. Pada tahun 1999 H. Ahmad 

bersama para tetua dan pemuda setempat berinisiatif membuat gedung, karena 

jumlah peserta didik yang semakin banyak dan menimbang kenyaman para siswa 

dalam proses belajar. Perubahan besar ini nantinya dalam sistem sekolah yang 

awalnya cuma bersandaran pada sisi agama yang menjadi awal tujuan H. Ahmad 

berubah menjadi sekolah yang juga menerapkan system sekolah umum seperti 

halnya pelajaran B. Indonesia, Matematika dll. 
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Pada awal berdirinya tahun 1996 sekolah non formal memiliki rancangan 

dan tujuan yang masih tergolong sederhana, H. Ahmad menerapkan pembelajaran 

berupa mengaji dan sholat yang mana di dalamnya ada tata cara berwudhu dan 

hafalan bacaan sholat. Proses ini dilakukan beliau pada waktu selama 3 tahun 

dengan jumlah murid 3 orang yakni Ipar dan 2 anak Pak Mul pada waktu itu seperti 

yang beliau sampaikan: 

Be egghi kan sarattah , sarattah abejheng koduh taoh elmuh 

kahukummah abejeng saratta ngalak uduk koduh taoh sharat sharattah 

uduk gruah se eyanuh kadek karena mun bejengngah teppak nikah 

sakabbiennah pon teppak cong mun numer sittong bejenggah kadek 

mun bejengngah sepak ghi seppak kabbhi pon elmuh umummah tak 

entos can buleh ten pon propesor dokter pon tapeh tak abejeng tak 

genna can buleh ten didih mun buleh ngaberek aghi ke bhejengah nak 

kanak kadek, mangkaen lebbi ekadekaghi ke bhejengeh mun sejaraen 

mangke bule muleng semanggken pon mulae berkembang pon bhik 

buleh eberik pelajaran Indonesia, eberik taoh pelajaran matematikapon 

ole taoh bitong pesse, katang ngucak de’entoh bitong pesse cong, tadek 

se salah mitong pesse kiyaeh de’entoh ka buleh. (lah kan iya saratnya 

solat kan harus tahu ilmu solat dan hukumnya solat, solat saratnya ambil 

wudhu dan wudhu harus tahu cara mengambil yang benar, soalnya 

pandangan saya kalau solatnya benar maka semuanya benar,meskipun 

propesor kalau solatnya tidak benar maka menurut saya itu tidak baik jadi 

orang jadi saya lebih memproitaskan ke solatnya dulu, tapi kalau sejarah 

sekolah saya dulu juga mengajar sekarang sudah mulai saya berikan 

pelajaran umum mulai dari bahasa Indonesia ada matematika kalau kata 

saya bilang kalau matematika bisa membuat menghitung uang tapi kata 

masyarakat ke saya , kalau menghitung uang tidak ada yang salah kyai 

gitu) (oleh pak H Ahmad minggu jam 17:40.13-05-2018) 

 

Dari penjelasan beliau di sini menekankan terhadap dasar-dasar 

pembelajaran sholat dan pentingnya sholat, hal itu beliau lakukan dengan 

penekanan bahwa sholat paling penting dan di atas segalanya. Proses pembelajaran 

ini terus dilakukan selama tiga tahun sehabis maghrib di ruang tamu rumah H. 

Ahmad, beliau mengesampingkan pembelajaran umum karena melihat kondisi awal 

masyarakat yang perlu dididik kearah agama, hal itu juga dilakukan dengan tujuan 

membuktikan kepada masyarakat terutama tetua dan pemuda yang memiliki 
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pengaruh agar dapat menjalankan relasi kerjasama untuk membangun Desa 

Wedusan kedepannya dengan cara mengasuh 2 anak Pak Mul pemuda pada masa 

itu. 

Pada proses 3 tahun beliau juga sudah memikirkan rancangan dalam 

pembelajaran umum akan tetapi beliau beranggapan akan memerlukan gedung 

karena ruang tamu tempat yang tidak memungkinkan untuk kedepannya, pada 

awalan tahun 1999 kelompok masyarakat yang beranggota tetua dan pemuda desa 

mendatangi H. Ahmad dan berkumpul untuk mendiskusikan proses kedepannya 

sekolah non formal, hal itu H. Ahmad sampaikan: 

Pettok cong penttong oreng lambek se akompol ekanjeh , bedeh pak 

awir, pak pardi, pak mul, mahad,jatem, nitam, kuleh dedih penntok 

oreng cong  ( ada tujuh nak tujuh orang dulu yang berkumpul di sini, ada 

pak awir pak pardi pak mul, mahad,jatim,nitam dan saya jadi ada 7 orang 

nak) (oleh pak H Ahmad minggu jam 17:40.13-05-2018) 

 

Pernyataan beliau di atas ada 6 orang yang pada waktu itu berkumpul 

diantaranya golongan tetua yang diwakilkan oleh Pak Awir (66) Pak Pardi (68) dan 

Pak Mul (61) sedangkan untuk golongan pemuda ada Pak Jatim (40) Pak Mahad 

(43) dan Pak Nitam (47) mereka sepakatan mendatangi H. Ahmad untuk melakukan 

proses musyawarah dengan dasar karena H. Ahmad dinilai bisa merubah 

masyarakat Desa Wedusan masa itu, pandangan ini disampaikan oleh Pak Jatim 

sebagai berikut: 

Mun panitiaan nikah cong ghi lambek karuah kan pak kajih nikah 

pong hi eyabes nikah mak bisa eparrah bik anaken pak mul dedih 

ka’ruah ghi bisa ngajih dedih kuleh nikah lambek edtingah ka’ruah ghi 

almarhom pak pardi nikah deteng ka kuleh, ghi kuleh ngucak ke pak 

pardi ghi kajih nikah lambek binni kajih cong ahmad ghi kan jek pon 

ahmad nikah mappan dedih ghi kan bedeh ka’ruah cong mahad, pak 

awir ,nitam ghi bedeh pak mul malah pak mul sengetuaeh ka’ruah entar 

ke compoen jhi ahmad mareh makrib, dedih mareh makrib nikah kuleh 

ke kasak oreng kapenttong ghi enten ka enem dedih kuleh nikah agabes 
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aghi pakkajih nikah pon mapenter eparrah nikah kan arempek pas cong 

(kalau panitia ini nak iya dulu itu pak haji ini sudah bisa dilihat kok bisa 

membuat ipar dan anaknya pak mul bisa ngaji, jadi saya dulu ini didatangi 

almarhum pak pardi ini datang ke saya, jadi saya bilang ke pak pardi H 

Ahmad ini iya nak dulu masih bukan haji masih Ahmad ini saya bilang 

“bagus” (pintar) jadi saya dengan mahad nitam ada pak awir iya nak ada 

pak mul lagi ini malah pak mul yang mengetuai datang ke rumahnya haji 

ahmad habis makrib nak bertujuh dengan haji ahmad melakukan kumpul 

datang berembuk musyawarah nak kedepannya) (oleh pak jatim minggu 

jam 16:00.16-09-2018) 

 

Dari pernyataan yang disampaikan Pak Jatim sebelum memutuskan 

musyawarah bersama mereka menilai H. Ahmad memiliki nilai yaitu pintar dalam 

hal agama dan bisa melakukan perubahan terhadap element masyarakat, dengan 

contoh yang sudah diterapkan selama 3 tahun mengajar ipar dan anak Pak Mul hal 

itu membuat mereka melabeli H. Ahmad sebagai orang yang “bagus” dalam artian 

bisa diikuti dan menjadi panutan, dari keterangan ini juga bisa dilihat kordinasi 

yang pertama yang dilakukan oleh Pak Mul sebagai orang yang mengetuai untuk 

mendatangi H. Ahmad dengan melakukan pergerakan yang dilakukan oleh 

Almarhum Pak Pardi dengan medatangi pemuda dan tetua yang lain. 

Dari hasil musyawarah ini terbentuk wacana pembuatan gedung untuk 

masyarakat yang akan belajar dan struktur yang bertugas membantu menyelesaikan 

baik dari segi pembangunan dan penyadaran terhadap masyarakat, susunan struktur 

terdiri dari bendahara, sekretaris, perlengakapan dan panitia seperti yang 

disampaikan Pak Jatim : 

Ghi panitia nikah kan anuh cong pak mul nikah bik mahad dedih 

ka’ruah toking nyareh sombengen mahad nikah padennah sekertares 

cong tapeh ghu nyamannah nikah ghi mun sededih se noles pancet jhi 

ahmad se agebey less nikah bedeh pole perelengakapan nikah se eteguk 

pak mul sareng anuh pole cong dedih bendahara pak mul nikah dedih 

mul nikah benyak sarah lakonnah cong ka’uah nyareh kajuh nyareh 

beddih bettah betoh dedih empian guduh entar ke pak mul nikah (iya 

panitia ini anuh nak pak mul ini dengan mahad bertugas mencari 

sumbangan mahad ini seperti sekertaris nak tapi itu cuma namanya saja 
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sekertaris kalau yang berkerja seperti membuat less ini haji ahmad ada 

perlengkapan ini juga yang megang pak mul jadi pak mul ini banyak 

kerjanya nak itu banyak itu pak mul yang cari pasir kayu bata  batu itu 

pak mul nak) (oleh pak jatim minggu jam 16:00.16-09-2018) 

 

Dari keterangan tersebut Pak Mul dan Pak Mahad bertugas mencari 

sumbangan untuk pembangun gedung, Pak Mul di sini memiliki jabatan sebagai 

bendahara dan perlengkapan dan dibantu oleh Pak Mahad yang bertugas sebagai 

sekretaris akan tetapi cuma sebagai simbolis dalam arti proses kerja sekretaris di 

kerjakan oleh H. Ahmad, tugas dari Pak Mahad di sini adalah menemai Pak Mul 

untuk berjalan tiap desa dalam mencari dana hal itu disampaikan oleh Pak Mul: 

Iye ngak jiah enggok iye benni kenggok ma pajuh, enggok nyareh 

kaderungan berek kol tung malem ojen deres enggok ghik bedeh neng 

nugedang, lah ngak jeriah.(iya bukan saya sok menjadi mengaku, akan 

tetapi dulu pas saya mencari sumbangan ke kaderungan barat”gunung 

lamongan” malam-malam jam 1 hujan bahkan saya masih ada di desa 

ranugedang).(oleh pak mul jumat jam 20:20.13-04-2018) 

Massallah enggok bik mahad se ajjelen ka derungan berek ngebih 

less iye benni enggok kegebey dibik derih H ahmad mintah sombengan 

ka kobungkoen oreng ruah ( massalallah saya dulu yang jalan sama 

mahad ke desa derungan “gunung lamongan” bawak less “semacam surat 

atau alat untuk meminta sumbangan” yang di buat oleh H ahmad, hal itu 

kami lakukan dengan meminta sumbang dari rumah ke rumah warga.) 

(oleh pak mul jumat jam 20:20.13-04-2018) 

 

Dalam keterangan di atas pak Mul selaku bendahara mencari sumbangan 

dana untuk membangun gedung yang akan didirikan, beliau bersama dengan Pak 

Mahad bermodal surat yang diciptakan oleh H. Ahmad yang diberi nama less2 

datang ke berbagai desa yang ada hingga ke puncak gunung lamongan Desa 

Derungan, kondisi jalan dan jarak serta melewati hutan yang menjadi insiatif 

berangkat bersama Pak Mahad yang dalam artian bertugas mendampingi, Pak 

                                                 
2 Less ini berupa surat atau pemberitahuan yang biasanya di ciptakan oleh pihak pemerintah desa 

setempat untuk meminta sumbangan atau bantuan yang biasanya di pakai pada masa itu di 

probolinggo 
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Mahad dalam komentar singkatnya beliau mengatakan tidak perlu banyak memberi 

masukan karena beliau di sini cuma bertugas menemani, proses ini Pak Mul lakukan 

biasa dari pagi subuh hingga jam 1 atau 2 malam, dari hasil ini akan diberikan ke H 

Ahmad sebagai modal untuk membangun gedung, hal itu dilakukan oleh pak Mul 

sekitar 3 tahun dimulai pada tahun 1996 sampai 1999 ketika proses pembuatan 2 

gedung berhasil didirikan. 

Menurut keterangan beliau dana pembangunan biasanya dibelikan 

kebutuhan yang biasanya tidak bisa disediakan oleh para struktur pada saat itu 

misalnya penutup atap dan kaca sedangkan untuk kayu, bata, dan pondasi seperti 

batu pihak perlengkapan mengambil dari Desa Wedusan hal itu disampaikan juga 

oleh bapak Mul sebagai berikut. 

mussolah kayu derih masyarakat betthih derih nak kanak se 

asakolaah mapolong (dan kayunya dari masyarakat untuk pasirnya dari 

anak yang bersekolah yang mengumpulkan dan mencari) (oleh pak mul 

jumat jam 20:20.13-04-2018) 

sepat asakolah ruah ngibeh yetak kabereen jek reng ngang khuy 

skolaan thibik (akan tetapi saya tidak keberatan karena di buat sekolahnya 

sendiri) (oleh pak mul jumat jam 20:20.13-04-2018) 

 

Dari keterangan tersebut Pak Mul juga merangkap menjadi perlengkapan 

yang mana bertugas mencari bahan yang tidak usah dibeli seperti halnya kayu, batu, 

bata, pasir dll, beliau menjalankan tugas ini dengan mengkordinasikan keluarga dan 

warga yang mendukung untuk bersama mengumpulkan bahan yang nantinya 

diperlukan dalam proses pembuatan sekolah, hal itu juga dilakukan karena 

dianggap sebagai upaya memotong biaya pembuatan gedung dan danai yang pada 

waktu itu tidak memadai dan hanya bersumber dari sumbangan. 

Sedangkan struktur panitia terdapat Pak Awir , Pak Jatim, Pak Nitam dan 

Almarhum Pak Pardi, yang bertugas mendatangi setiap rumah warga untuk 
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mengajak bersekolah, yang dibagi menjadi dua tim yakni tim Pak Jatim dengan Pak 

Awir atau tim 1 dan tim 2 Almarhum Pak Pardi dan Pak Nitam seperti hal 

disampaikan oleh Pak Jatim: 

Ghi cong pak mul nikah tak kerah congucoh beder karuah cong, 

derbender karoh  kan anaken duek en karuah seaskolah dekkadek 

lambek kan, kan bedeh mul kan pon bedeh mahad ghi kuleh nikah bik 

pak awir se dedih panitia cong se nyareh oreng dekremmah sekeraah 

endek seasakolah karuah cong, teros almaroh pak pardi nikah bik nitam 

nikah padeh bik kuleh tapeh seblok laen ghi kan lanjeng nikah disah 

dedih ebegi cong ghi lambek nikah kuleh ajelen makeh teng petteng 

cong bik pak awir nikah ke compoen reng-oreng nikah (iya nak pak mul 

ini tidak mungkin berbohong benar itu dah yang di katakan pak mul itu 

benar nak itu anaknya pak mul yang bersekolah duluan nak yang pertama 

itu nak, kan sudah ada pak mul mahad iya , kalau saya dengan pak awir 

ini panitia nang yang cari orang bagaimana sekirannya mau bersekolah 

nak, terus ada pak pardi almarhum dulu sama nitam ini nak datang juga 

jadi panitia datang kerumahnya orang juga ini desa kan luas nak jadi di 

bagi seperti itu dulu saya malam-malam jalan bersama pak awir ini ke 

rumahhnya orang-orang nak) (oleh pak jatim minggu jam 16:00.16-09-

2018) 

 

Dari keterangan di atas terdapat dua tim yang bertugas sebagai panitia untuk 

mencari siswa dengan cara mendatangi setiap rumah masyarakat dan memberikan 

penjelasan terhadap kondisi masyarakat dan pentingnya pendidikan, hal itu 

dilakukan dengan dua tim untuk lebih memudahkan dan kondisi tiap rumah di Desa 

Wedusan memiliki jarak yang berjauhan proses ini biasanya dilakukan tiap malam 

habis maghrib, yang menjadi menarik di sini terdapat pembagian golongan dalam 

tim tersebut yakni tua dan muda, seperti halnya tim satu yang terdapat Pak Awir 

sebagai sesepuh dan Pak Jatim sebagai pemuda begitu juga sebaliknya di tim 2, 

penempatan tersebut mempunyai alasan tertentu seperti yang disampaikan oleh Pak 

Awir sebagai berikut: 

Anuh masok ka’ruah kan tak langsong senyamannah sekarepah 

dibik bedeh atorannah kuleh kan seppoh pon oning ka reng oreng 

kanjeh dedih nyaman kuleh masok se abentta ka’ruah cong jatem pon 

ebeleih bik cong kajhi de’remmah ma terroh pon reng-orenng kanjeh 
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kan buduh dedih terro sekera’ah se asakolah de’remmah mareh penter 

de’ iyeh cong.( anuh masuk itu kan tidak langsung seenaknya sendiri ada 

aturannya saya kan sudah tua paham sama orang-orang sini jadi enak 

saya masuk yang berbicara itu nak jatim kan sudah di kasih tau sama nak 

haji bagaimana agar masyarakat mau bersekolah, bagaimana mau 

bersekolah agar pintar begitu nak)(oleh pak awir sabtu jam 15:00.15-09-

2018) 

 

Menurut keterangan Pak Awir terdapatnya percampuran golongan tua dan 

muda di setiap tim dikarenakan nantinya akan lebih mempermudah proses kerja 

dari panitia ketika melakukan penyampaian kepada masyarakat, sistem kerja ini 

pertama kali disarankan oleh H. Ahmad ketika proses musyawarah hal itu disetujui 

karena ada aturan dan tatakrama yang dipahami oleh para tetua, para tetua nantinya 

akan berperan sebagai perantara atau menurut istilah Desa Wedusan “angteraghi” 

(mengantarkan) dalam artian pihak tetua akan menjadi pembuka dalam perbincang 

dengan masyarakat, sedangkan pihak pemuda akan berperan sebagai yang 

menyampaikan penyadaran dan pengertian sesuai dengan yang disampaikan oleh 

H. Ahmad proses nantinya akan memudahkan dan meminimalisir terjadinya 

konflik. 

Strategi yang diterapkan oleh pihak panitia ketika mencari murid dan 

memberikan pengertian tidak langsung masuk kepada tujuan utama akan tetapi 

dilakukan secara perlahan dan tidak memaksaan pemahaman agar langsung 

diterima oleh masyarakat hal itu disampaikan oleh Pak Jatim sebagai berikut: 

Yeh mun sekerrah poron yeh oreng kan cong tak kerah langsun 

poron ghi, kuleh lambek nikah tak aomong cong ghun aomong kuleh 

nikah berik bukteh ngibeh bukteh se ekebeh kuleh ka masyarakat nikah 

ghi buktennah padenhan oreng kanjeh oning nikah ka eparrah jhi 

ahmad ghi oning ka rosakkah lambek tapeh deteng jhi ahmad ebeleih 

eyajerih pon bisa ngajeh oreng oning esabek kacorongan ghi ruten 

karuah abajengn aobe cong karuah pole annaken pak mul kacong 

nikah pon sedeih bukte dedih karuah bik kuleh se ekebeh tapeh oreng 

nikah mun gun ngakaruah melolo korang dedih bik kuleh nikah 

edekkelendeh deteng cong edetenghi teros teros ngakaruah dedih epepet 
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cong mareh dekremmah carannah nikah bisa nurok ngakaruah cong 

(iya kalau ingin mau kan orang tidak langsung mau nak,iya saya tidak 

langsung berbicara nak saya ini iya bawak bukti bawak itu ini bukti terus 

itu bawak bukti orang sini ini kan tau bagaimana iparnya pak haji 

rusaknya dulu bagaimana datang pak haji di ajarai terus bisa mengaji 

nak, iya bisa ngaji nak ke speaker orang pada tau terus itu ada anaknya 

pak mul sudah bisa tau berubah nak, tapi kalau Cuma itu kurang nak jadi 

tiap hari itu saya datangi besok lagi lagi terus nak perlahan seperti itu 

ditempel terus nak agar mau dan bisa ikut seperti itu) (oleh pak jatim 

minggu jam 16:00.16-09-2018) 

 

Menurut keterangan Pak Jatim strategi yang diterapkan panitia adalah tidak 

langsung melakukan penyampaian terhadap tujuan akan tetapi memberikan bukti 

terhadap masyarakat baik bukti secara fisik kondisi desa atau bukti sosial kehidupan 

masyarakat, hal itu juga memberikan bukti nyata berubahan yang dilakukan H. 

Ahmad misalnya adik ipar haji yang memang terkenal nakal dan rusak bisa berubah 

menjadi pintar mengaji bahkan melalui speaker dan juga anak Pak Mul yang 

menjadi bukti nyata yang diberikan kepada masyarakat, Selain itu para panitia tidak 

langsung selesai ketika masih dianggap tidak ikut dan belum yakin akan terus 

didatangi secara terus-menerus dengan memberikan pengertian secara perlahan 

kepada masyarakat. 

Proses kerja yang dilakukan oleh para struktur ini berlangsung selama 3 

tahun yakni dari tahun 1996 hingga tahun 1999 hal itu berlaku terhadap bendahara, 

perlengkapan dan sekretaris akan tetapi untuk lain halnya panitia, panitia tidak 

mendapatkan durasi karena bertugas mencari murid tidak memiliki durasi atau 

batas pasti hal itu sudah berlangsung dari tahun 1999 sampai 2018, seperti yang 

disampaikan Pak Jatim sebagai berikut: 

Hmeheh sobung taonnah cong mun ngak nikah sobung cong sapah 

kuleh cong tak ebejer nikah katerronah kuleh dedih kuleh sobung 

taonnah cong panjet teros kuleh etar ke oreng se bejik karuah ghi 

edetengi teros cong sobung taonnah nikah teros cong merrik bukteh 
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(hmm tidak ada tahunnya nak kalau ini tidak ada tahun nak siapa saya 

nak tidak dibayar ini ini sudah keinginnan saya jadi saya tidak ada 

tahunnya tetap saya itu datang ke orang-orang yang benci dan terus 

didatangin dengan memberi bukti) (oleh pak jatim minggu jam 16:00.16-

09-2018) 

 

Dari keterangan Pak Jatim tidak ada batasan dan tahun pada bagian panitia 

karena memang tidak ada bayaran paksaan dan sesuai dengan keinginan awal yaitu 

merubah masyarakat, selain itu Pak Jatim bersama Pak awir tetap mendatangi 

masyarakat yang dinilai masih tidak suka dan tidak menerima pendidikan untuk 

terus diberikan bukti dengan tujuan menyadarkan hingga menerima sekolah non 

formal, tim 1 tetap berjalan selama 22 tahun akan tetapi untuk tim 2 sudah tidak 

aktif lagi disampaikan oleh Pak Awir. 

Mun sealakoh cen beder biasaen nikah bedeh almaroh pak pardi 

ghi bik cong nitam kuleh bik cong jatem mulaeh sobung omur ka’ruah 

cong cong nitam ambu ghi namui ke cong kajih ngabele alakoah cong 

ngaka’ruah (iya kalau yang bekerja biasanya inu ada almarhum pak 

pardi iya sama nak nitam saya dengan nak jatim mulai  tidak meninggal 

itu nak nitam ini berhenti nak iya menemui haji ahmad bialng mau bekerja 

seperti itu)(oleh pak awir sabtu jam 15:00.15-09-2018) 

 

Tim 2 sudah tidak berjalan lagi semenjak meninggalnya Pak Pardi hal itu 

membuat Pak Nitam memutuskan berhenti dan mendatangi H. Ahmad untuk 

berangkat kerja keluar pulau, menurut keterangan H. Ahmad Pak Nitam berkerja di 

Kalimantan dan hingga saat ini masih belum kembali, beliau juga mengatakan hal 

sudah dari tahun antara 2007 dari meninggalnya Pak Pardi. Proses pembuatan 

gedung berlangsung selama 3 tahun kemudian pada 1999 ketika 1 lokal sudah 

berdiri siswa yang awalnya belajar diruang tamu pindah bersama dengan ini 

terdapat penambahan 11 siswa hal itu disampaikan H. Ahmad sebagai berikut: 

Beh lambbek tahun ehmm senapah ghi emm bek loppah sek anbu 

kuleh mikkerrah ghi emmm mak tak lopot tahon 1999 cong eghi taon 

1999 cek kuleh ka’ruah se engak 3 taon ma mangajer anak’en kang 

mul, iye mun marennah ruah bedeh derih masyarakat mun tak loppah 
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sebelles oreng cong..(kalau dulu tahun ammmm berapa iya mmmmmm 

sedikit lupa bentar dulu iya saya mau mikir iya emmm kalau tidak salah 

tahun 1999 nak iya nak tahun 1999 wong saya itu yang ingat 3 tahun 

ngajar anaknya mul, iya kalau setelah itu ada dari masyarakat kalau tidak 

salah 11 orang)(oleh pak H Ahmad minggu jam 17:40.13-05-2018) 

Behhh sebeles ka’ruah anuh cong terretannah binih kuleh bik nak-

anaken se nolongin kuleh iye kang mul, kang mahad, pak awir eyeh 

golongan se nolongih ka’ruah pon.( ehmm sebelas itu anuh nak 

saudaranya istri saya dan anak-anaknya yang membantu saya, iya mul, 

mahad, pak awir iya golongnya yang membantu itu dah)(oleh pak H 

Ahmad minggu jam 17:40.13-05-2018) 

 

Penambahan murid pada tahun 1999 sebanyak 11 orang ini menurut 

keterangan H Ahmad tidak berasal dari masyarakat luar akan tetapi masyarakat 

yang masih mendukung awal seperti saudara istri H. Ahmad, keluarga Pak Mul, 

Pak Mahad, Pak Jatim yakni masyarakat golongan pendukung awal yang menerima 

untuk bersekolah karena tidak semua dari masyarakat yang langsung menerima 

pada awal berdirinya sekolah tersebut, pada saat itu program pembelajaran yang 

dibawah H. Ahmad masih tetap berdasarkan tata cara sholat, mengaji dan 

berthaharah kemudian nantinya pada tahun 2000 sudah H. Ahmad memutuskan 

menambah pelajaran umum karena dinilai dibutuhkan dan perlu dengan melakukan 

kerjasama dengan Pak SL, hal itu disampaikan H. Ahmad sebagai berikut : 

Mun masyarakat selaien iye nurrok cong pasteh kuleh kan agebey 

maddek sekolaan nikah benni terronnah kuleh dibik tapeh masyarakat 

kan se oleh kiah abelih kamasyarakat , iye masyarakat pon oning bisa 

macah bisa ngajih penter pon deddinah kuleh yaken tak abit buktennah 

mulaeh ngabes selaen pon bisah ngajih pon penter ngetong pon penter 

macah benyak pon masyarakat ka’ruah se masakolah ke kuleh bedeh 

tellolekor oreng cong, mun bik pak zenal kuleh nikah sebbellummah 

masyarakat ghi murid sebelles kuleh minta tolong iye can kuleh ka’ruah 

ngabes aghi nak-kanak buttoh ki’ah ke umummah kan kuleh pon se 

agama dedinnah kuleh entar iye atanyah kadek serah se bisa ngajer ka 

kang jatim biaasanah kan kang jatim se taoh ke reng-oreng 

ka’enjeh.(kalau masalah yang lain iya ikut nak pasti, saya kan membuat 

sekolah ini bukan keinginannya saya sendiri tapi masyarakat kan iya 

dapat kembali ke masyarakat sendiri, iya masyarakat kan sudah ada yang 

bisa ngaji dan membaca iya nanti tidak lama masyarakat bisa melihat 

sendiri sudah ada yang bisa menghitung membaca iya dari itu masyarakat 

banyak yang bersekolah sebanyak 23 orang nak, kalau dengan pak senal 
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saya murid masih 11 orang saya minta tolong karena melihat murid juga 

butuh pelajaran umum iya kalau agama kan sudah ada saya jadi saya 

bertanya dulu siapa ngajar ke jatim karena yang tau orang-orang sini) 

(oleh pak H Ahmad minggu jam 17:40.13-05-2018) 

 

Dari keterangan H. Ahmad beliau penambahan murid pada tahun 1999 

sebanyak 11 orang dari golongan masyarakat yang menerima yakni keluarga beliau 

dan pendukung menghasilkan inisiatif menambahkan pelajaran umum, hal itu 

beliau lakukan karena berpandang siswa membutuhkan ilmu umum dengan cara 

mencari guru umum karena basis beliau yang pesantrean dan tidak mempunyai 

pengetahuan mengenai hal umum, beliau meminta bantu Pak Jatim yang 

mengarahkan kerjasama dengan Pak SL. 

Pada tahun 2000 setelah terdapat kerjasama dengan Pak SL program 

pembelajaran sekolah non formal bertambah pelajaran umum yakni menulis, 

menghitung dan membaca, pada proses pembelajaran masih dalam tahap dasar-

dasar dan belum mengarah ke pembelajaran utama dalam artian masih dalam tahap 

TK ketika disetarakan dengan Sekolah Formal. 

Setelah 2 tahun proses berjalannya pembelajaran umum pada tahun 2002 

sudah terlihat perubahan dari siswa 11 orang mulai dari kemampuan agama seperti 

mengaji, bacaan sholat dan berthaharah serta dalam bidang umum seperti membaca, 

menghitung dan menulis membuat masyarakat yang lain tertarik terhadap sekolah 

non formal, dari upaya panitia dan pembuktian yang dirasakan oleh masyarakat 

terdapat penambahan murid sebanyak 23 dari golongan masyarakat luar, kemudian 

terdapat perubahan besar dalam proses pembelajarannya 1 tahun setelahnnya yakni 

pada 2003 terdapat pembagian golongan dan waktu pada sekolah non formal seperti 

yang dijelaskan Pak SL sebagai berikut: 
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Oh saya sarjana di UPM pak  panca marga probolinggo, itu tahun 

lulus dulu seingat saya tahun 1992 itu, emm kalau awalan kan memang 

dua itu pak terus murinya dulu 11 tapi seingat saya 3 iya awal sendiri 

sebelum saya bantu itu kemudian itu masyarakat sadar mungkin iya mulai 

banyak itu kalau gak salah 23 iya tanyak ke haji pak beliau tau pastinya 

kemudian itu ada golongan kayak pak ini umurnya datang ke saya minta 

katanya ingin belajar asalkan tidak bareng sama ini yang muda dan anak-

anak iya saya maklum kan sudah tua pak malu kalau kumpul saya juga 

bingung itu awalnya bagaiamana solusinya iya ruanganya dulu cuma satu 

pak jadi bingung dan saya juga bingung menyampaikan ke beliau tapi 

saya kemudian punya saran gimana kalau masuk siang dan malam gitu, 

saya bilang ke haji pas habis ishaq kan kosong tanggapan beliau yang 

saya tetap ingat itu beliau bilang itu tolong di uruskan kamu sudah punya 

tanggung jawab penuh seperti itu dari itu mulai ada masuk siang dari jam 

3 sampai mau makrib dan makrib sampai jam 9 malam iya bertambah 

juga pak itu muridnya kalau gak salah ada 34  jadi yang masuk bagian 

tua itu ada 11 orang pak iya (oleh pak SL minggu jam 07:30.16-09-2018) 

 

Dari keterangan tersebut Pak SL adalah sarjana perguruan tinggi di 

Universitas Panca Marga Probolinggo dengan Jurusan Bahasa Indonesia, kemudian 

pada proses pengembangan sekolah terhadap pembelajaran umum terdapat 

masyarakat dari golongan dewasa yang berkeinginan untuk bersekolah akan tetapi 

terkendala umur dan pekerjaan pada siang hari yang tidak memungkinkan untuk 

bersekolah, hal itu yang mendorong masyarakat dengan bantuan panitia mendatangi 

Pak SL dan meminta solusi yang nantinya terdapat pembagian golongan umur dan 

waktu karena terkendala lokal yang tidak memadai. 

Menurut keterangan dari Pak SL setelah dilakukan musyawarah dengan 

masyarakat kemudian ketika dilakukan kordinasi dengan H. Ahmad beliau 

memasrahkan tanggung jawab sistem sekolah secara penuh kepada Pak SL dengan 

menghasilkan pembagian golongan dan waktu tersebut, pembagian golongan ini 

berdasarkan umur siswa untuk yang berumur 7 atau 8 sampai umur 16 tahun akan 

bersekolah pada saat siang hari yakni dari jam 15.00 sampai makrib, sedangkan 

untuk yang berumur 17 dan seterusnya akan bersekolah pada malam hari yakni dari 



60 

 

habis maghrib hingga jam 9 malam, pembagian ini diharapkan dapat meningkatkan 

menambah pengetahuan masyarakat dalam hal pendidikan. 

Pada tahun 2006 setelah 3 tahun berjalannya program pembagian golongan 

dan waktu Pak SL berinisiatif untuk merekrut siswa yang memiliki potensi yang 

nantinya di jadikan sebagai guru bantu, dikarenakan siswa yang bertambah banyak 

dan pengajar yang hanya berjumlah 2 orang, terdapat 4 siswa yang pada saat 

diangkat pada tahun 2006 dan masih aktif hingga saat ini, 4 siswa/ guru bantu ini 

terdiri dari 3 laki-laki yakni HY (25)3, JN (25) dan BD (27) selain itu terdapat siswi 

yakni SA (24), proses pengakatan ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan 

proses pembelajaran siswa dan memanfaatkan potensi siswa yang ada, seperti yang 

disampaikan Pak SL sebagai berikut : 

Gurunya Cuma dua pak , ini benar ini serius itu gurunya cuma saya 

dan haji ahmad tahun 2002-2003 kan muridnya itu mulai bertambah dan 

ada pembagian kelas tadi itu, itu benar saya ngajar berapa tadi 34 iya 

kan saya ngajar dengan beliau itu berdua, kemudian seingat saya tahun 

2006 saya merasa lebih baik ada tambahan yang mengajar dan saya sadar 

kalau di daerah ini tidak ada yang bisa mengajar kan jadi saya mencari 

murid yang pintar untung membantu pak seperti itu (oleh pak SL minggu 

jam 07:30.16-09-2018) 

 

Menurut keterangan Pak SL berinisiatif melakukan pengangkatan murid 

menjadi guru bantu karena penambahan murid yang semakin banyak. Pada tahun 

2006 ada 34 murid sedangkan pada tahun 2002-2003 ada 23 murid yang masih bisa 

di atasi bersama H. Ahmad, proses pengakatan ini juga dinilai oleh Pak SL akan 

bisa memudahkan dan mengfokuskan dalam pembelajaran selain itu terdapat 

penambahan mata pelajaran baru yakni bahasa inggirs, yang mana pada awalnya 

                                                 
3 Label umur dihitung pada tahun 2018 sedangkan umur pengakatan pertama pada tahun 2006 

yakni HY (12), JN (12), BD (14) dan SA (11) 
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terdapat pelajaran agama yang ditangani oleh H Ahmad dan pelajaran umum yang 

meliputi, Bahasa Indonesia, Matematika. 

Proses pengakatan guru bantu ini dinilai dari kemampuan siswa yang dinilai 

lebih bisa dan menonjol dalam kelas hal itu juga akan dilakukan pembelajaran 

tambah untuk mempermudah ketika proses belajar mengajar hal itu disampaikan 

oleh Pak SL sebagai berikut: 

Kalau itu pak saya jelas kelihatannya saya melihat anak ini lebih 

tanggap baik itu cara membaca menghitung menulisnya lebih baik dari 

yang lain, intinya saya melihat mereka itu lebih dari tiga hal itu pak , iya 

tidak banyak kelebihan kan cuma fokus sama membaca menghitung 

menulis seperti kan iya (oleh pak SL minggu jam 07:30.16-09-2018) 

 

Dari keterangan Pak SL pengakatan siswa dilihat dari 3 kriteria yakni 

ketanggapan dalam membaca, menghitung dan menulis, hal itu karenakan Pak SL 

lebih mengfokuskan nantinya guru bantu untuk mengajar siswa yang masih tidak 

bisa dalam 3 kriteria ini, sedangkan beliau ini nantinya akan lebih fokus terhadap 3 

pelajaran umum yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dalam 

proses pembelajaran guru bantu lebih banyak mengarah kepada murid baru yang 

belum bisa terhadap dasar-dasar pembelajaran tersebut, hal dibuktikan oleh Ibu SA 

sebagai berikut: 

Mun kuleh ghi lebur pak kan nikah seneng pak kuleh sebung 

kalakoan ghi nolonghi nuleh pon senng sarah ghi kuleh sambih nikah 

ghi kan kuleh pon skola nikah gratis ghi ghi padenn kuleh abales 

seneng kuleh pong hi, ghi kuleh ngajer ka’ruah pak nak-kanak nikah 

se ghi tak bisa macah ghi tak bisah noles ghi ngak karuah se dasar-

dasar pak polaen kan ghi bencak karuah se tak bisah apa pole mured 

anyarahah pak (kalau saya iya senang pak ini senang pak saya tidak ada 

kerjaan pak iya membantu ini saya senang, iya saya sambil membalas ke 

pak haji pak ini saya sekolah kan gratis pak dari dulu sudah gratis, iya 

saya seperti membalas itu pak, iya saya mengajar itu membantu anak-

anak yang belum bisa membaca menulis dasar-dasar pak apalagi anak 

baru pak) (oleh ibu SA Senin jam 16:11.17-09-2018) 
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Dari keterangan Ibu SA proses belajar mengajar yang beliau lakukan lebih 

difokuskan terhadap murid yang belum bisa dasar-dasar dan murid yang baru, 

selain itu motif beliau mau menjadi guru bantu karena dinilai sebagai upaya 

membalas budi terhadap sekolah gratis, sedangkan dalam hal gaji dari ke empat 

guru bantu tidak ada satupun yang mendapat gaji selain itu Pak SL selaku guru yang 

sudah bekerjasama dengan H. Ahmad dari awal berdirinya program juga tidak 

mendapat gaji tetap seperti halnya guru pada umumnya, menurut Pak SL keputusan 

beliau untuk mengajar tidak berdasarkan gaji akan tetapi membantu membangun 

masyarakat dalam bidang pendidikan hal itu disampaikan beliau sebagai berikut: 

Gaji nak kalau gaji saya bukan gimana iya bukan mau menonjolkan 

tapi itu nomer terakhir nak, saya pertama awalnya di tawarkan memang 

tidak pernah keluar dari lisan saya minta gaji atau membahas itu karena 

jujur saya melihat kondisi beliau H Ahmad dulu miskin nak mertua beliau 

juga tani miskin biasa malah saya kagum beliau masih mau untuk 

membantu masyarakat dengan kondisi yang miskin itu, tapi memang ada 

itu gaji tapi bukan bentuk gaji yang pak pikirkan kayak di sekolah lain ada 

pertiap bulan atau semester ini gaji namanya honor di sini tidak tentu dan 

tidak ada tarif nak saya juga tidak pernah minta. (oleh pak SL minggu 

jam 07:30.16-09-2018) 

 

Dari keterangan Pak SL pembahasan gaji dari awal memang tidak pernah 

dilakukan hal itu beliau sadari dari kondisi masyarakat yang miskin yang tidak 

memungkinkan untuk membayar biaya sekolah dan tujuan dari berdirinya sekolah 

gratis dari H. Ahmad, beliau menambahkan keputusan tersebut berdasarkan melihat 

bagaimana perjuangan beliau yang juga termasuk warga pendatang di Desa 

Wedusan , beliau juga mengatakan pernah mendapatkan uang atau honor dari H. 

Ahmad akan tetapi tidak bersifat tetap seperti bulan dan tidak terdapat nominal pasti 

terkadang 50 ribu atau 30 ribu. 
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Pada tahun 2010 terdapat perubahan besar baik dari sistem pembelajaran 

maupun fisik Sekolah non formal, dari sistemnya terdapat pembagian kelompok 

dilihat dari segi kemampuan, sedangkan dalam hal fisik adanya penambahan 

gedung yang awalnya satu lokal bertambah menjadi dua lokal, hal itu juga seperti 

yang disampaikan oleh H. Ahmad sebagai berikut : 

Mun senambbeh ka’ruah kuleh bik kang mul bik kang mahad pon 

arembek dekremmah ceretannah pon benyak se asakolah cong dedih 

budtoh tambe’en kenengan cong benyak ka’ruah pon apapoleh pon 

bedeh se tuah cang kuleh gellek pak senal merik taoh cek nak-kanak se 

tuah ngucak’ah asakolaah kiah mun tak apalong dedinah kuleh entar 

ka kang mul kah kang mahad armmbek dek remmah kebudinnah 

sekolaan nikah sekerannah bisa nammbe kenengan ye etolongi bik kang 

mul bik kang mahad (kalau yang nambah itu saya dengan kang mul dan 

kang mahad, iya berembuk bagaimana ceritanya banyak yang bersekolah 

nak jadi butuh tambahan tempat nak banyak itu apalagi sudah ada yang 

tua nak kata saya tdai pak senal memberi tahu kalau anak-anak yang tua 

mau bersekolah asalkan beda dengan yang muda, jadi saya datang ke 

kang mul ke kang maha berembuk bagaimana kebelakangnya sekolah ini 

sekirannya bisa nambah tempat, iya dibantu sama kang mul dan kang 

mahad) (oleh pak H Ahmad minggu jam 17:40.13-05-2018) 

 

Dari keterangan H. Ahmad beliau melakukan penambahan gedung karena 

melihat jumlah murid yang semakin banyak dan masyarakat sudah mulai banyak 

yang menerima, hal itu kemudian beliau lakukan dengan mendatangi struktur 

pembangunan awal yakni Pak Mul dan Pak Mahad untuk mencari solusi baik dari 

segi dana maupun bahan untuk mendirikan lokal tambahan, proses pembuatan ini 

tidak berlangsung dengan waktu yang sangat lama tidak seperti awal berdirinya 

hingga mencapai 3 tahun, akan tetapi penambahan 2 lokal ini hanya memerlukan 

jangka waktu yang sebentar beliau mengatakan tidak sampai 6 atau 7 bulan. 

Sedangkan perubahan sistem pembelajaran pada tahun 2010 mengalami 

pembagian lagi berdasarkan kemampuan, pembagian ini tidak terlepas dari 
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pertambahan siswa sebanyak 44 dan pertambahan 2 lokal tersebut, hal itu 

disampaikan oleh Pak SL sebagai berikut : 

Iya pak tapi bukan tk di sini saya menyebutnya kelas A dan B kalau 

kelas A itu pemula kelas B itu kelanjutnya (oleh pak SL minggu jam 

07:30.16-09-2018) 

 

Dari keterangan Pak SL terdapatnya pembagian kelas dalam golongan yang 

sudah dibagi pada awalnya, yakni terdapat golongan A untuk pemula yang belum 

memahami dasar-dasar dan pembelajaran awal mata pelajaran, sedangkan untuk 

kelas B adalah kelas lanjutan dari kelas A yang sudah dinilai bisa atau memahami 

dasar-dasar pembelajaran, sistem pembagian ini berlaku terhadap siswa golongan 

siang (muda) dan malam (tua), dalam hal pengajar nantinya akan dibagi untuk kelas 

A akan ditangani oleh guru bantu sedang untuk kelas B ditangani oleh H. Ahmad 

dengan Pak SL, pembagian lagi dalam sistem pembelajaran ini menurut Pak SL 

akan lebih bisa menilai kemampuan siswa dan tidak menunda pelajaran siswa yang 

sudah lanjut (kelas B) dan mempermudah memberikan pembelajaran terhadap kelas 

A (pemula). 

Pada tahun 2016 H. Ahmad berusaha melakukan penambahan 2 lokal akan 

tetapi tidak berjalan hingga saat ini, hal itu dikarenakan dana dan bahan yang sudah 

tidak mencukupi, sedangkan dalam sistem dan penambahan siswa masih belum 

berubah, penundahan gedung masih belum memiliki solusai pasti dari keterangan 

beliau akan berusaha diusahakan secepatnya. 

Pada tahun 2018 Pendidikan Sekolah non formal yang buat oleh H. Ahmad 

karena melihat kondisi dulu masyarakat Desa Wedusan rusak dan tidak terkontrol. 

Pada tahun 2018 sistem proses pelajar mengajar pendidikan belum terdapat 
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perubahan baik dari segi tenaga pengajar atau pelajarakan yang diajarkan, 

sedangkan untuk jumlah siswa pada saat ini keseluruhan terdapat 60 siswa dengan 

dominasi golongan muda sebanyak 36 dan golongan tua sebanyak 24 siswa , untuk 

pembagian kemampuan golongan muda kelas A (pemula) berjumlah 25 anak 

sedangkan kelas B (lanjutan) berjumlah 11 anak, pada golongan tua untuk kelas A 

terdapat 9 siswa dan untuk kelas B sebanyak 15 siswa. 

Pada proses penaikan ketingkat selanjutnya atau dalam formalnya naik kelas 

di sekolah non formal tidak terdapat ujian kenaikan seperti sekolah pada umum, 

akan tetapi melalui proses penilaian dilakukan oleh H. Ahmad dan Pak SL dengan 

kriteria yang sudah ditentukan, untuk pelajaran agama penelian kelas dari A menuju 

B dilihat kemampuan dalam mengaji iqro’ dan berthaharah dan hafal surat-surat 

bacaan solat, sedangkan untuk pelajaran umum kenaikan kelas A menuju B dinilai 

dari lancar dalam menulis dan membaca, hafal dalam bilangan perkalian, bisa 

menghitung pertambahan dan pengurangan, kriteria kenaikan ini nanti akan dilihat 

setiap tahunnya oleh H. Ahmad dan Pak SL untuk menentukan siswa yang akan 

naik pada tahun selanjutnya, dalam kelulusan atau tamat dalam bersekolah tidak 

terdapat tanda kelulusan berupa izasah dibuktikan oleh Pak SL sebagai berikut: 

Iya itu tadi pak kan tidak berizin dan tidak ada kurikulum jadi yang 

lulus iya lulus jadi tidak ada izasah karena memang tujuannya membuat 

orang tau terhadap ilmu kan pak. (oleh pak SL minggu jam 07:30.16-09-

2018) 

 

Dari keterangan beliau sekolah non formal tidak memiliki izin dari 

pemerintah dan tidak mengikuti kurikulum nasional yang sudah ditetapkan hal itu 

juga membuat sekolah tidak memiliki izasah seperti pada umumnya,tujuan 

utamanya sekolah non formal adalah memberikan ilmu kepada masyarakat agar 
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terdapat kontrol sosial, kelulusannya nanti ketika menurut H. Ahmad dan Pak SL 

siswa kelas B sudah dinilai cukup maka akan dinyatakan lulus, target dalam 

kelulusan tidak ada waktu yang diatur seperti sekolah formal yang terdapat ke 

lulusan dalam satu tahun. Proses kelulusan bisa terjadi dalam waktu yang tidak 

ditentukan dan jumlah yang tidak pasti misalkan dalam satu tahun terdapat 2 atau 3 

kelulusan dengan jumlah 1 atau 3 siswa. 

Pada saat ini target H. Ahmad untuk sekolah memfokuskan untuk 

menyelesaikan pembangunan 2 gedung yang masih tertunda, beliau mengatakan 

masih belum memiliki solusi pasti karena terkendala biaya dan bahan tersebut. 

Secara keseluruhan proses perubahan dan kurikulum Sekolah non formal 

akan dirangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

TAHUN KURIKULUM DAN PERUBAHAN SEKOLAH NON FORMAL CATATAN 

1996 H Ahmad berinisiatif melakukan pengajaran terhadap ipar dan 2 

anak Pak Mul mengenai dasar-dasar agama seperti mengaji,solat 

dan berthaharah 

Proses ini dilakukan selama 

3 tahun di ruang tamu H 

Ahmad 

1996 Warga yang terdiri dari golongan sesepuh dan pemuda melakukan 

musyawarah mengenai masyarakat dengan H Ahmad 

Terbentuknya struktur 

pembangunan Sekolah non 

formal  

1999 Pembuatan 1 lokal selesai dan masyarakat pendukung yang terdiri 

dari keluarga istri H Ahmad dan keluarga para struktur 

menyekolahkan anak mereka 

Siswa keseluruhan 

berjumlah 11 orang 

2000 H Ahmad berinisiatif menambah pelajaran umum dengan meminta 

bantuan Pak SL dalam mengajar mata pelajaran umum yang terdiri 

dari membaca, menulis dan menghitung 

Pak SL merupakan warga 

yang bergelar sarjana 

dengan jurusan Bahasa 

Indonesia 

2002 Masyarakat luar (non pendukung) sudah mulai ada yang 

menyekolah anak mereka karena melihat hasil dari 11 anak tersebut. 

Siswa keseluruhan 

berjumlah 23 orang 

2003 Terdapat perubahan dalam sistem pembelajaran yakni pembagian 

berdasarkan umur tua dan muda, golongan pemuda dibawah umur 

16 tahun bersekolah pada siang hari, sedangkan yang golongan tua 

dari umur 17 tahun keatas akan bersekolah di malam hari 

Siswa keseluruhan 

berjumlah 34 orang 
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2006 Pak SL melakukan insiatif pengangkatan murid menjadi guru bantu 

sebanyak 4 siswa 

Guru bantu yang diangka 

yakni HY (12), JN (12), BD 

(14) dan SA (11) 

 

2006 Sistem pendidikan agama dalam pengajaran mengaji,solat dan 

berthaharah ditangani H Ahmad untuk pelajaran umum seperti 

membaca, menulis dan menghitung serta penambahan mata 

pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris 

akan ditangani oleh Pak SL dan guru bantu 

 

2010 Pertambahan 2 lokal dan perubahan sistem belajar mengajar dengan 

pembagian berdasarkan kemampuan yaitu kelas A untuk pemula 

dan kelas B untuk lanjutan. 

Kelas A mata pelajaran agama terdiri dari membaca iqro’ 

menghafalkan doa wuduk dan solat. 

Kelas A mata pelajaran umum terdiri dari membaca, menulis dan 

menghitung. 

Kelas B mata pelajaran agama adalah membaca al-quran, 

menghafalkan surat-surat pendek dan mengaji bersama melalui 

speaker. 

Kelas B mata pelajaran umum yaitu Bahasa Indonesia, Matematika 

dan Bahasa Inggris 

Siswa keseluruhan 

berjumlah 44 siswa. 

Kelas A akan ditangani 

oleh guru bantu. 

Kelas B akan ditangani oleh 

H Ahmad dan Pak SL. 

2016 Pembangunan tambahan 2 lokal yang tertunda karena kekurangan 

dana dan bahan. 

 

2018 Fokus pembelajaran (kurikulum) belum memiliki perubahan, H 

Ahmad mengfokuskan terhadap pembangunan 2 lokal yang 

tertunda. 

 

Siswa Keseluruhan 

Berjumlah 60 orang. 

 

Keterangan dalam tabel di atas adalah proses kurikulum dan perubahan 

sekolah non formal dari tahun 1996 hingga 2018, pada saat ini program yang ingin 

diselesaikan adalah pembangunan 2 lokal yang tertunda dan belum mendapatkan 

solusi dan penyelesaian, H. Ahmad secara tidak tertulis mengharapkan bantuan 

pemerintah meskipun pondasi pembangunan awal dilakukan oleh masyarakat baik 

secara dana maupun tenaga. 
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Efek sekolah non formal terhadap masyarakat terdapat keteraturan sosial 

dan perubahan pemikiran terkait pentingnya pendidikan, masyarakat sudah mulai 

merasakan dengan membandingkan kondisi dulu yang tidak terkontrol dan 

bertindak anarkis dengan kondisi pada saat ini, hal itu disampaikan oleh salah satu 

wali murid Pak MO sebagai berikut: 

……can ghellek-ghellek bhuduhkan cen taoen ka hasiattah 

pendidikan kan kak roh tak oning ten jellas samangken yusuf ana’en 

kuleh andal nikah pon bisah pon anu napah macah napon bisah tak 

oning ghi mun masalah eee… dhe’ghien mun sakola jheu ngabesaghi 

biaya kadhek ghi kak ruah pon (, …..tadi bodoh kan katanya ke hasiatnya 

pendidikan itu tidak tau, jelas sekarang yusuf anaknya saya andai ini tidak 

bisa sudah mau ngapain membacanya sudah memang tidak tau ya kalau 

masalah haai… nanti kalau sekolah jauh melihat biaya dulu ya kayak itu 

sudah )(oleh pak MO jumat jam 20:40.13-04-2018) 

 

Dari kutipan keterangan Pak MO maaf pendidikan yang rasakan selaku wali 

murid adalah perubahan yang terjadi terhadap anak beliau yang bersekolah, beliau 

beranggap perubahan ini sebagai sebuah hasil dari sekolah ada ajaran yang H. 

Ahmad berikan terurama dalam hal agama, beliau menerangkan lebih jelas bahwa 

terdapat kontrol dan kendali terhadap masyarakat seperti sudah dibahas masyarakat 

yang dulunya tidak terkontrol dan anarkis, beliau menambahkan bahwa bukti nyata 

perubahan yang terjadi dari beberapa anak membuat masyarakat perlahan 

menerima dan mendukung pembangunan pendidikan baik dari segi fisik maupun 

sosial. 

Prinsip Community Development yang dikemukan oleh Dunham, adalah 

dalam pengembangnya dijalankan oleh perusahan atau pemerintah yang berkerja 

sama dengan stakeholder agar bisa menjalakan program di dalam masyarakat, 

dalam prinsipnya Community Development yang dikemukakan oleh Dunham 

terhapat prinsip kerjamasama antara pemerintah dengan stakeholder, untuk 
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melakukan pengembangan kepada masyarakat pedesaan agar tercipta masyarakat 

yang mandiri baik dari segi sosial maupun ekonomi, Dunham menambahkan ada 

beberapa sektor yang difokuskan dalam melakukan pembangunan dalam 

masyarakat yaitu kehidupan ekonomi (pekerja), jalan, bangunan serta pendidikan, 

kesehatan dan kesejahteraan. 

Sedangkan berbeda dengan H. Ahmad melihat kondisi masyarakat tidak 

terkontrol dan rusak secara moral sosial membuat beliau berinisiatif membuat 

program Pemberdayaann dengan pendidikan, akan tetapi kondisi sebagai pendatang 

membuat beliau tidak memungkinkan langsung melakukan pengembangan secara 

langsung kepada masyarakat, kemudian beliau berinisiatif melakukan kerja sama 

dengan tetua dan pemuda sekitar agar bisa menjalankan program yang sudah beliau 

rancang, Lebih mudahnya peneliti akan membuat skema sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Ahmad  
Tetua dan 

Pemuda Desa 

Wedusan 

Masyarakat Desa 

Wedusan 

Proses 
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Keterangan dalam skema di atas bisa kita lihat alur dari interkasi H. Ahmad 

dalam melakukan proses Pemberdayaann dalam masyarakat, pada panah merah H. 

Ahmad yang awalnya memiliki tujuan terhadap masyarakat tidak bisa melakukan 

proses Pemberdayaann karena kondisi masyarakat yang tidak menerima ilmu 

pengetahuan dari luar, hal itu kemudian dilakukan hubungan kerjasama dalam 

panah biru yang nantinya menghasilkan proses bersama dengan para tetua dan 

pemuda, dalam prosesnya H. Ahmad akan menyampaikan sebuah program yang 

akan dimusyawarahkan bersama yang pada panah hitam tetua dan pemuda 

melakukan penerapan program kepada masyarakat. 

5.2 Dampak Sekolah non Formal bagi masyarakat Desa Wedusan 

Proses penyadaran serta pembentukan perilaku di Desa Wedusan, 

merupakan tahap persiapan yang dilakukan oleh H Ahmad dalam proses 

pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal. Terdapat beberapa 

bentuk tahapan yang harus dilakukan yakni. Tahap pertama lebih menekankan pada 

penyadaran kepada masyarakat agar menimbulkan keinginan dan kesadaran 

masyarakat tentang kondisi kehidupan pada masa itu. Tahap selanjutnya proses 

transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, 

penuh dengan semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi 

dengan baik. Tahap terakhir ini dilakukan oleh menuju kemandirian dengan 

menerapkan peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang 

diperlukan, agar mereka dapat membentuk kemandirian. 

Pada awal pemberdayaann yang dilakukan mendapat dukungan dari tetua 

masyarakat yang memiliki pengaruh di Desa Wedusan seperti tetua dan pemuda, 
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hal itu dimanfaatkan H. Ahmad dalam membangun sekolah non formal dengan 

membuat struktur dan panitia pembangunan serta penyadaran, tanggapan dari 

masyarakat pada saat itu lebih mengarah negatif akan tetapi berhasil dikontrol oleh 

panitia, hal itu disampaikan oleh Pak Jatim sebagai berikut 

Buh mun masalah oreng se tak neremmah ghi bedeh cong 

karuahan bedeh cong se apatennah ghi bedeh kiah cong bedeh cong 

mun ngakkaruah ghi (buh kalau masalah orang yang tidak terima iya 

ada nak, itu ada nak yang pasti ada kalau itu) (oleh pak jatim minggu jam 

16:00.16-09-2018) 

 

Dari keterangan Pak Jatim terdapat dari masyarakat yang tidak terima atau 

tidak setuju dengan rencana pembangunan pendidikan oleh H. Ahmad, akan tetapi 

hal itu tidak sampai menimbulkan konflik karena sudah dikontrol dan dikendalikan 

oleh panitia dan struktur yang ada, hal itu disampaikan oleh Pak Jatim sebagai 

berikut: 

Mun tokar sobung cong,mun ngojaeh patennah bedeh mun tokar 

sobung, bennih sobung tapeh epasobung ghi lambek nikah kuleh tak 

numaanuh ghi kuleh kan karuah padennah ekatodusih bik nak kanak 

seudeh bedh mahad bedeh nitam mun begian setuah bedeh pak mul 

bedh pak awer bedeh almarhom pak pardi dedih nikah gelek e pasobung 

cong mun edinah ghi salbut pas nikah kan can kuleh gelek disah kanjeh 

nikah rosak bedeh carok mateen oreng sebereng ( kalau bertengkar tidak 

ada nak, kalau mencaci itu ada tapi tengkar tidak ada, bukan tidak ada 

nak tapi ditiadakan , iya saya tidak mau itu iya iya saya itu dari dulu kan 

di sungani oleh masyarakat bukan Cuma saya ada mahad, ada nitam, 

yang tua ada pak mul ada pak awir ada almarhum pak pardi jadi ini yang 

mentiadakan nak, kalau ditinggal iya kacau nak,ini seperti kata saya tadi 

desa ini rusak ada carok ada membunuh orang rusak nak) (oleh pak jatim 

minggu jam 16:00.16-09-2018) 

 

Menurut pernyataan Pak Jatim masyarakat yang tidak menerima dan tidak 

setuju biasanya melakukan tindakan cacian dan fitnah terhadap H. Ahmad dan 

sekolah non formal, hal itu dilakukan masyarakat yang menolak agar tidak ada yang 

sekolah dan setuju agar pendidikan ditiadakan, seperti yang kita pahami bersama 

masyarakat Desa Wedusan yang rusak dan tidak ada kontrol sosial, proses 
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penolakan berupa lisan dilakukan masyarakat dengan menebarkan kebencian dan 

fitnah hal itu yang menjadi pekerjaan dari struktur terutama panitia untuk 

mengatisipasi agar tidak meluas menjadi tindakan yang anarkis. 

Sedangkan konflik dalam kontrak fisik di sini para tetua dan pemuda yang 

mendukung tidak menyangkal hal itu ada akan tetapi berhasil ditiadakan, hal itu 

juga melihat latar belakang para struktur yang memiliki pengaruh digolongan 

masing-masing, menurut Pak Jatim beranggap kalau tidak dikontrol oleh tetua dan 

pemuda ini pasti akan terjadi bentrok fisik antara masyarakat yang menolak dengan 

H. Ahmad, tugas struktur dan khususnya panitia tidak hanya melakukan penyadaran 

dan mengantisipasi penolakan secara lisan akan tetapi juga melakukan kontrol agar 

tidak terjadi konflik fisik terhadap H. Ahmad. 

Proses penyadaran yang dilakukan oleh sekolah non formal berhadap 

membuat masyarakat lebih berusaha untuk mengetahui kebutuhan dan lebih 

memahami konteks sosial yang terjadi di sekitar. Hal itu dilakukan tidak hanya 

menerapkan partisipasi kepada masyarakat akan tetapi adanya pembentukan yang 

dilakukan dan membuat masyarakat lebih mempunya kemampuan yang bisa 

meningkatkan kehidupan sosial mereka. Akan tetapi dampak penyadaran yang 

dilakukan dalam hal pemberdayaan belum maksimal dalam hal penerapan 

kehidupan sosial mereka seperti dari hasil wawancara terhadap wali murid sebagai 

berikut: 

Usaha napeh mun buleh jhek buleh ghuntanih sobung-sobung 

usaha usaha napah makeh reng-oreng ka’ennjeh usaha napah kan jih 

ahmad seoning tapeh munbik jih ahmad esoro yeh nurot yeh pon pon 

gendeng yeh nurot beih kasepenter jhek sobung salaen nurok 

kasepenter yeponcen mun reng gendeng nikah koduh nurot kasepenter 

cong nurottah kaserah muntak kasepenter kan engghi  (usaha apa kalau 

saya kan saya cuman tani tdak ada tidak ada usaha-usaha apa maskipun 
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orang-orang sini usaha apa kan haji ahmad yang tau tapi kalau haji 

ahmad menyuruh ya nurut ya sudah bodoh ya nurut aja sama yang 

pintarkan tidak ada salahnya nurut kapada yang pintar ya memang kalau 

orang bodoh harus nurut ke yang pintar nak mau nurut sama siapa kalau 

bukan sama yang pintar kan iya) (oleh pak MO jumat jam 20:40.13-04-

2018) 

 

Dari keterangan Pak Mo terdapat sebuah kesadaran yang tertanam bahwa 

orang bodoh harus mengikuti dan menuruti orang pintar yang mana pemikiran ini 

tertanam di dalam masyarakat Desa Wedusan , keadaan tersebut terbentuk dari 

pemberian pentingnya terhadap pendidikan dengan penekanan bahwa kebenaran 

dan keputusan sebuah masalah dapat diselesaikan oleh orang pintar H. Ahmad di 

sini menanamkan terhadap masyarakat sebuah pemikiran yang beranggapan bahwa 

posisi orang yang pintar dan berpendidikan lebih tinggi dengan orang yang tidak 

berpendidikan dan bodoh, yang nantinya membuat masyarakat akan mengikuti 

keinginan dan perintah tanpa harus bertanya. 

Dampak yang muncul dari kesadaran adanya penambahan intelktualitas 

akan tetapi tidak adanya kesadaran yang timbul untuk meningkatkan kehidupan 

sosial di masyarakat yang nantinya akan mengarah kepada kemandirian sosial. Hal 

itu bertentang dengan tujuan Pemberdayaann dalam membangun kesadaran 

masyarakat dengan harapan memandirikan masyarakat, proses pembangunan 

masyarakat menuju kemandirian sudah dijelaskan sebelumnya menurut pemikiran 

Dunham. 

Proses perkembangan pendidikan pada awalnya H. Ahmad berhasil 

menjalankan kerjasama dengan tetua dan pemuda, beliau kemudian menjelaskan 

program terkait pembangunan masyarakat dalam hal pendidikan dan berhasil 

menjalankan relasi, hingga para tetua dan pemuda menjalankan program yang 
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sudah dimusyawarahkan, dalam hal itu prinsip Community Development Dunham 

dalam membangun relasi dan bersama dalam menjalankan program berhasil 

dilakukan, akan tetapi kegagalan dari Sekolah non formal yang dibangun H. Ahmad 

tidak menciptakan Kemandirian yang menjadi tujuan utama atau Goal dari 

Community Development. 

Prinsip dari Community Development Dunham yang menjadi tujuan utama 

adalah kemandirian dari masyarakat, dimulai dari H. Ahmad memberikan sebuah 

ide program Pemberdayaann dan pembangunan yang nantinya dimusyawarahkan 

dengan tetua dan stakeholder desa kemudian pada tahap selanjutnya proses 

penerapan yang dijalankan oleh tetua dan stakeholder desa kepada masyarakat dan 

pada tahap akhir masyarakat diharapkan menuju kesebuah kemandirian, hasil dari 

pemberdayaan yang dilakukan adalah terdapat penambahan kapasitas dari murid 

seperti kemampuan membaca dan menghitung dan kemampuan dalam hal agama, 

akan tetapi tidak ada penambahan kemampuan kepada wali murid untuk 

meningkatkan kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Hal itu disampaikan secara 

tersirat pak MO selaku wali murid. 

makanah reng oreng nikah benyak se asakola benyak se anuh 

karena la cen taknajek ten kassarah napon sobung napah malah anaen 

kuleh nikah eberien buku sittong tengkanah bik pottlotah biasaen ben 

taon cong mareh toron bejeng eberieh, toron bejeng anuh karoh toron 

bejeng telass ka’roh kan mun reng bejeng telass mun reng bejeng telas 

detteng ka pokcompok asaporah mun ji ahmad deteng ka pokcompok 

sambih merieen buku ka’ruah bik pottlot sittong ye alhamudllah mun 

ka oreng ngak kuleh jhek cen pon sobung , cek se ekakanah beih pon 

rang korang ye Alhamdulillah makeh ghun eberiek ning sittong anuh 

napah buku bik pottlot, buku bik pottlot alhamudllilah sarah, mun 

jermajer padeen oronan  padeen majer oronan meleh buku…. engghi 

padeen kan kuleh kodhuh kasoon anak pon penter napah abek tak 

majer kan kuleh kodhuh bedeh kasoonah ka kji ahmad, dedih mun 

bedeh panapah kuleh nolongin padeen eeee “batuk” ngarek ye kadeng 

ben anuh kadeng kuleh ngarek agih bedusse betabeh sapeen mun 
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tepak’en osom ee kopi betabeh osom-osom se koduh oreng benyak kuleh 

nolongih dedih yeee abendeh lakoh ghun, keng tak anuh ten kuleh tak 

pernah rekngorek nganuh napah ngorek jek anaaen kuleh pon penter, 

jek anaen kuleh pon mareh epasakola epapenter dedhi mun mun mun 

can kuleh karoh saonghuen biasaah ngakkaroh dedih tak rek ngorean 

ten ka enjeh tengkaen pon epapenter abek jen lah tak majer kan gruah 

(makanya orang-orang ini banyak yang menyekolahkan yang anuh karena 

memang tida narik memang kasarnya memang sudah tida ada apa-apa 

malahan anehnya saya ini dikasik buku 1 sebenarnya memang sama 

pulpennya basanya tiap tahun nak sudah turun sholat di kasik, turun sholat 

anuh itu turun sholat hari raya itu kan kalau orang sholat hari raya kalau 

orang sholat hari raya datang ke rumah-rumah sambil memberi buku 

kayak itu sama pulpen satu ya alhamdululillah kalau ke orang kayak saya 

memang sudah tidak ada, yang mau di makan emang memang sudah 

kurang-kurang ya Alhamdulillah meskipun Cuma di kasik satu buat apa 

buku sama pensil, buku sama pensil Alhamdulillah banget.. ya samakan 

saya harus bertrima kasih sudah pintar apa saya gak bayar saya harus 

bertrima kasih ke pada haji ahmad, jadi kalau ada apa-apa saya membantu 

sama eee’’batuk’’ nyabit kadang kamu kadang saya membatu nyabit 

wedusan kadang sapinya kalau tepat nya musim kopi kadang musim-

musim yang harus orang  banyak membantu saya ya buat dana kerja Cuma, 

tapi tidak apa-apa nyabit wong  anaknya saya sudah pintar, wong anaknya 

saya saya sudah di sekolahkan di buat pandai jadi kalok kalok kalok kata 

saya itu sebenarnya biasanya kayak itu, jadi tidak mungkin mencuci tidak 

ke sini kalau mungkin sudah di buat pandai semakin tidak bayar kan kayak 

itu) (oleh pak MO jumat jam 20:40.13-04-2018) 

 

Dari pernyataan Pak Mo kebanyakan dari masyarakat sudah banyak yang 

menyekolahkan anaknya dikarenakan sekolah tersebut gratis, selain itu biasanya 

tiap tahun ketika lebaran H. Ahmad datang ketiap rumah warga untuk memberikan 

buku dan pensil sebanyak satu biji hal itu dilakukan H. Ahmad tiap tahun setiap 

lebaran, dari pandangan warga khusunya Pak Mo tindakan yang dilakukan H. 

Ahmad sudah sangat membantu mulai dari membuat anak mereka pintar dan 

memiliki ilmu pengetahuan, selain itu bantuan kecil berupa buku dan pensil tiap 

tahun dinilai sebuah bantuan besar dilihat dari segi kekurangan masyarakat Desa 

Wedusan . 

H Ahmad syafi’I di sini selain memberikan pembedayaan juga menanamkan 

hubungan yang mengharuskan masyarakat untuk menuruti kehendak beliau, proses 
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tersebut juga menimbul kesadaran masyarakat untuk membantu dan membalas 

dengan cara mengikuti arahan dan aturan yang ditetapkan oleh H. Ahmad 

khususnya wali murid seperti contoh dengan memberi bantuan tenaga, hal itu 

dilakukan misalnya mencari pakan ternak berupa rumput di hutan, terkadang ketika 

H. Ahmad melakukan panen warga dengan senang hati membantu tanpa dibayar 

karena dinilai sebagai timbal balik terhadap bantuan yang H. Ahmad  berikan. 

Dari hasil tersebut dampak dari program pemberdayaan yang sudah dicapai 

adalah peningkatan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan siswa. Tetapi dampak 

yang belum tercapai adalah peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi secara 

umum di masyarakat Desa Wedusan. Kondisi ini yang nantinya akan menjadi 

permasalahan terbaru yang nantinya diperlukan pemberdayaan ulang dengan cara 

tidak hanya kepada murid akan tetapi kepada wali murid juga agar tercipta 

kemandirian yang bisa meningkatkan taraf sosial maupun ekonomi masyarakat 

Desa Wedusan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Strategi Pemberdayaan 

Pendidikan Non Formal Desa Wedusan dapat disimpulkan proses Pemberdayaan 

dan strategi yang diterapkan kepada masyarakat Desa Wedusan yang tidak 

memiliki akses terhadap pendidikan, H.Ahmad mendirikan pendidikan non formal 

dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada masyarakat terkait agama dan 

sosial. Adapun strategi penanaman karismatik dilakukan oleh masyarakat yang 

mengikuti H. Ahmad yaitu para struktur, yang terdiri dari golongan tetua dan 

pemuda yang berjumlah 6 orang, dengan melakukan pemberian pengertian ke setiap 

rumah masyarakat yang dilakukan secara teratur hingga masyarakat mengikuti dan 

mau terhadap pendidikan non formal, proses ini nantinya menciptakan kesadaran 

dalam masyarakat bahwa posisi H. Ahmad lebih tinggi di dalam masyarakat dan 

harus diikuti, masyarakat Desa Wedusan pada saat ini akan mengikuti apa yang 

menurut H. Ahmad benar dan menyalahkan yang menurut beliau salah. Proses 

Pemberdayaan yang dilakukan H. Ahmad dilihat dari pemikiran Community 

Development Dunham, yaitu menurut Dunham pembangunan Community 

Development dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat desa, dengan 

membangun sebuah Pemberdayaann yang dilakukan bersama stakeholder 

masyarakat yang bertujuan menciptakan sebuah komunitas yang mandiri, 

sedangkan H. Ahmad melakukan Pemberdayaann dengan melihat kondisi 

masyarakat yang tidak terkontrol baik secara sosial maupun ekonomi, hal itu yang 
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membuat beliau melakukan Pemberdayaann melalui kerjasama dengan para tetua 

dan pemuda Desa Wedusan yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat yang 

lain, yang nantinya H. Ahmad akan memberikan program yang akan dijalankan 

oleh para tetua dan pemuda kepada masyarakat. Dari proses pemberdayaan yang 

dilakukan dengan startegi tersebut berhasil memberikan dampak yang signifikan 

terhadap pengetahuan siswa yang bersekolah baik secara agama maupun umum, 

akan tetapi pemberdayaan tersebut hanya sebatas ilmu pengetahuan kepada murid 

akan tetapi masih belum menyeluruh kepada masyarakat umum di Desa Wedusan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang menunjukan kekurangan dalam proses 

Pemberdayaann yang dilakukan oleh H. Ahmad dan menghasilkan kesadaran 

masyarakat yang kurang tepat, adapun saran yang diberikan peneliti sebagai 

berikut: 

Akademik : Pada penelitian tentang pemberdayaan pendidikan non formal 

masih terdapat kekurangan baik dari teori dan kedalaman analisis terhadap 

permasalahan yang di teliti. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah melakukan 

analisis lebih mendalam terkait fenomena pemberdayaan pendidikan non 

formal. Pada penelitian ini peneliti lebih mengulas proses strategi pendidikan 

non formal untuk masuk terhadap masyarakat yang sudah ada keinginan dalam 

pendidikan dan proses pendidikan non formal dalam memberdayakan kepada 

masyarakat, pada penelitian ini belum mengulas peranan pemerintah dalam 

menanggapi permasalahan terkait pendidikan non formal dan masyarakat yang 

belum mendapatkan akses pendidikan.Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
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mengupas lebih jelas dan memperdalam mengenaik keterhubungan pemerintah 

dan peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

Praktis : Peneliti menyarankan adanya peluasan dalam pelaksanaan 

pemberdayaan berupa menyelenggarakan penyadaran kepada masyarakat 

umum secara luas dan memberikan kajian pembelajaran yang juga dilakukan 

kepada wali murid dan masyarakat dan tidak hanya berpartisipasi akan tetapi 

menjadi kajian yang nantinya diharapkan meningkatkan kehidupan sosial dan 

ekonomi hingga nantinya mencapai sebuah kemandirian dalam masyarakat. 
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