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Abstract 

Sistem belajar asli adalah system belajar yang digunakan masyarakat tradisional sebagai upaya 

mempertahankan dan memelihara system social masyarakatnya demi kelangsungan hidupnya. 

Simak detail artikel ini pada halaman selanjutnya. 
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RINGKASAN

Petrdidiksn Dan Pembelajaran Berbasis Nilai-Nilai Tradisi Lokrl
Masyarakat Desa Sebagai Media pcndidikan Informal Dalam
Membina Keharmonisan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Di
Kabupaten Malang Sebagai Labsite Jurusar pdndidikan Luar
Sekolah Universitas Negeri Matang). penelitian Unggulan
Perguruan Tinggi.2015

Sistem. belajar asli (indigenous leamirtg syrten) adalah sistem belajar
yang 

-.digunakan masyarakat tradisional sebagai upaya memperh.ltankan d'an
p:Tdib.T sistem sosial masyarakatnya demi kelangsungan hi;upnya. Sistem
belajar asli, secara tradisional digunakan untuk memenuhi-keperluaniraktis dan
untuk meneruskan warisan sosial budaya dan kelerampilan serta teknologi
masyarakat pedesaan dari generasi ke generasi. Sistem belajar asli dalam
masyarakat tradisional memiliki kekuatan sendiri. Secara minimum, ada enam
kebutuhan belajar yang esensiat (Coombs, 197), yaitu; (t) sikap posiiif terhadap
xeoa sarna sesama manusia, (21 kemampuan membaca dar berhitung vang
tirngsional. (3) memilikr pandangan ilmiah dan pen8enian dasar prose. te-rhadap
alam, (4) pengerahuan dan keterampilan firngsional untuk mendapatkan
penghasilan, (5) pengetahuan dan keterampilan untuk menghidupkan keluari4 16)
pengetahuan dan ketcrampilan fungsional untuk panisipaii warga negara 

-dalam

[euoupan naslonal.

. Tradisi lokal pada masyarakat kitr dewasa ini, khususnya masyarakat
perdesaan di seluruh pelosok tanah air masih sering dilakukan. 

- 
Tradisi atau

Lebiavan, dalam pcngertian yang paling sederhana-adalah sesuatu yang telah
dlakukan sejalc lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kei-ompok
Basyarakat.

_ _ Kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang alau komunitasnya dalam tradisi
iotal_ mengandung kebiasaan lokal. proses tersebut dalam pendidikan infonnal
iremberikan sumbangan bagi perkembangan potensi manusia dalam proses
rit€ntuknya kepribadian dan berkembangnya kemampuan seseorang ialam
E€trjaga tradisi lokal yang memiliki sesuatu hal yang baik dalam me"mbentr:k
braller generasi muda mendatang. Efek yang ditimbulkan dari bentuk perilaku
tradisi lokal sebagai media pendidikan informal bagi masya.akat tumtutrnya
keharmonisan dan akan menyebabkan komunitas ters;but mimiliki koleLtiviias
tcollectiuii. Tradisi lokal yang masih dilakukan dan di!,enahar*an oleh
masyaBkat d€sa di Kabupaten Malang ini p€rlu untuk ditolaail sebagai warisanUd yang harus dilesta kan dan diaplikasikan dalam pendidik; informal
dtengah-tengah masyarakat.

Tujuan Penelitiani (l ) Menghasilkan bahan belajar berbasis tradisi lokal
Easyarakat desa hasil iderrifikasi nilainilai tradisi lokal pendidikan informal yang
diguakan sebagai bahan belajar muatan lokal p@da program Kejar paket 

-B 
di

Kecamatan Pakis, Desa Karangduren Kecamatan pakisaji, dan Desi Wonoagung



Kecamatan. Kasembon Kabupaten Malangt (2) Mengetahui pemanfaatan produk
bahan belajar be6asis tradisi lokal rDasyarakat desa yang telah disusur sebagai
bahan belajar muatan lokal diujicobakan kepada warglbelajar Kejar paket-B
dalam membina keharmonisan masyarakat.

- 
Penelitian tahun kedua untuk menggunakan rancangan pengembangan produk

melalui penelitian pengembangan (Bogdan & Biklen, 1182: 8a de;ga; hasil
akhir tersusunnya bahan belajar muatar lokal berbasis nilai-nilai tradisi lokal
pendidikan informal. Sementara untuk mengetahui pemanlhalan p.oduk
bahan belajar yang telah disusun, akan digunakan 

-rancaagan 
penelitian

eksperimen.
Hasil penelitiar dapat dikemukakan bebempa kesimpulan sebagai beriku: (1.1

Produk bahan Belajar dan Panduan Tutor yang disusun telah melalui serangkaian
penilaiar dari ahli, uji coba perorangan, dan uji coba kempok kecil. Berdaiarkan
semua hasil uji coba yang telah dila.kukan bahan belajar tradisi lokal dalam
membi:1 kerukunan masyarakat desa dinyatakan memadai uatuk digunakan
sebagai bahan belajar muatan lokal p6da program Kejar paket B Setara iLTp di
Kelompok Belajar di Kecamatan pakis, Kecamatan pa[is Aji, dan Kecamatan
Kascmbon Kabupaten Malang (2) Bahan bclajar tmdisi lokai bcrmanfaat dalam
kegiatan pembelajaran pada Program Kejar paket B untuk memelihara kerukunan
masyarakat desa.

Kata kunci: bahan belajar, tradisi lokal, Kejar paket B
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