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 ِإَلى َطِرْيًقا ِبِه اهلُل َسهََّل ِعْلًما ِفْيِه َيْلَتِمُس َطِرْيًقا َسَلَك َمْن

 اْلَجنَِّة
 

”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya 

Allah memudahkannya ke jalan menuju surga” 

(HR. Turmudzi) 
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Abstrak 

 

 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal merupakan salah satu lembaga 

pendidikan nonformal yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Terdapat 

berbagai macam program yang ada pada SKB Kota Tegal. Program-program tersebut 

dapat membantu masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kreatifitas dan juga 

sosial. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

strategi pengembangan yang digunakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal. 

Lokasi penelitian berada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kelurahan Tegalsari, 

Kecamatan Tegal, Kota Tegal.  

Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu teori organisasi 

menurut Gibson at.all. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dengan metode pengambilan data berupa observasi, wawancara, 

dokumentasi dan analisis data. Subyek dari peneilitian ini adalah Kepala SKB, Guru 

Sosiologi, Warga Belajar Paket A, Warga Belajar Paket B, dan Warga Belajar Paket 

C. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi pengembangan yang 

digunakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal yaitu 1)Adanya 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2)Program-Program Kreatif, 3)Adanya 

Pengembangan Sarana dan Prasarana, 4)Rekruitmen Pengelola pada SKB Kota 

Tegal, 5)Adanya Kerjasama dengan Instansi atau Lembaga lain, 6)Hubungan Soaial 

di Masyarakat, dan 7)Status Kepemilikan SKB Kota Tegal. 

  

Kata Kunci : Sanggar Kegiatan Belajar, Strategi Pengembangan, Kelembagaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga merupakan sistem yang kompleks yang mencakup berbagai 

hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis politik dan hukum.
1
 

Menurut Djogo, dkk, lembaga dari berbagai bidang yaitu sebagai berikut :
2
 

”Lembaga dalam bidang sosiologi dan antropologi lebih menekankan 

kearah norma-norma, tingkah laku maupun adat istiadat, dalam bidang 

ilmu politik lebih menekankan pada aturan main dan kegiatan kolektif 

untuk kepentingan bersama, dalam ilmu Psikologi kelembagaan di 

tegaskan dari sudut pandang tingkah laku manusia, sedangkan dari 

ilmu hukum melihatnya dari sudut hukum atau regulasinya.” 

 

Pendidikan tidak hanya diselenggarakan di pendidikan formal saja, 

melainkan dalam pendidikan nonformal juga tersedia. Seperti yang tertulis 

pada Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 12 yang berbunyi: “Pendidikan nonformal 

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 

secara terstruktur dan berjenjang.”
3
  

                                                           
1
 http://acitya-fisip11.web.unair.ac.id (diakses pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 19.00) 

2
Agustinus Nan Awaeh, Frans Singkoh, and Alfon Kimbal, "Peranan Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Teremaal Kecamatan Likupang Barat," 

JURNAL EKSEKUTIF 1, no. 8 (2016). 
3
Mustofa Kamil and Riduwan, Pendidikan Nonformal: Pengembangan Melalui Pusat 

Kegiatan Belajar Mengajar (Pkbm) Di Indonesia: Sebuah Pembelajaran Dari Kominkan Di 

Jepang(Alfabeta, 2009). Hlm.15 

http://acitya-fisip11.web.unair.ac.id/
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Menurut Hamojoyo, pendidikan nonformal yaitu sebagai berikut :
4
 

“Usaha yang terorganisir secara sistematis dan kontinyu di luar system 

persekolahan, melalui hubungan sosial untuk membimbing individu, 

kelompok dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial 

(yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup dibidang materil, sosial 

dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.”  

 

Islam juga mengajarkan bahwa agar manusia dapat menempuh 

pendidikan dengan benar. Sebelum Indonesia merdeka, Islam sudah 

mengenalkan manusia pada lembaga pendidikan yang sangat penting guna 

untuk menyebarkan dan memperluas ajaran Islam di Indonesia.
5
 Terdapat dua 

sifat dalam lembaga pendidikan yang telah di sebarkan oleh Islam yaitu 

formal dan nonformal. Contoh dari formal yaitu seperti madrasah, sedangkan 

nonformal yaitu langgar atau pondok pesantren. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang terdapat di Tegalsari, Kota 

Tegal didirikan pada tanggal 1 Januari 2009 dengan SK Walikota no. 27 

Tahun 2008. Hingga saat ini SKB sudah bertahan di lingkungan masyarakat 

hingga 8 tahun. Awal terbentuknya yaitu SKB memiliki lokasi atau lahan 

bangunan yang dapat dikatakan hanya seadanya saja, namun oleh karena 

perkembangan jaman yang makin maju, SKB sekarang memiliki tempat yang 

lebih layak dari sebelumnya. Fasilitas yang terdapat di SKB sudah mengalami 

peningkatan. Warga Belajarnya pun mulai mengalami perkembangan dan 

                                                           
4
 Ibid. Hlm.13-14 

5
 Zuhairini  dkk, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam, 1986). Hlm.194 
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sekarang SKB sudah di kenal oleh banyak masyarakat sebagai suatu lembaga 

atau organisasi yang bekerja pada bidang pendidikan dan sosial.  

Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kelurahan Tegalsari, 

Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, merupakan salah satu organisasi atau 

lembaga dalam bidang pendidikan dan sosial untuk anak-anak yang putus 

sekolah, faktor ekonomi yang kurang mampu, dan pendidikan untuk anak-

anak usia dini atau biasa disebut sebagai PAUD. Lembaga tersebut bernama 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Rata-rata peserta didik yang ada disana 

terdiri dari anak-anak paud, anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak 

yang memiliki perekonomian yang kurang. SKB merupakan salah satu agen 

sosial yang di bentuk oleh Pemerintah dalam bidang pendidikan dan sosial. 

Hal ini juga dapat disebut bahwa SKB sebagai organisasi atau lembaga yang 

di bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia khususnya dalam bidang 

pendidikan dan sosial. Organisasi merupakan unit sosial (pengelompokan 

manusia) yang sengaja dibentuk atau mungkin dibentuk kembali dengan 

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pencapaian suatu tujuan tertentu.
6
  

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki program yang terdiri dari 

PAUD, Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan.
7
 PAUD yang 

berada di SKB bernama PAUD Tunas Bangsa yang terdiri dari 110 anak. 

                                                           
6
 Fredian Tonny Nasdian, Sosiologi Umum (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Asia, 2015). 

Hlm.147 
7
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono, S.Sos selaku Guru Sosiologi pada 

SKB Kota Tegal (pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 12.00 WIB) 
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Pendidikan Keaksaraan merupakan program yang di khususkan untuk peserta 

didik yang buta huruf dari usia 15 sampai 60 tahun yang buta huruf dapat 

mengikuti program tersebut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan program 

Pendidikan Kesetaraan yaitu meliputi Paket A (setara SD), Paket B (setara 

SMP), dan Paket C (setara SMA). Paket A yang terdiri dari 105 anak, Paket B 

yang terdiri dari 104 anak, dan Paket C yang terdiri dari 84 anak. Dalam hal 

ini Paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), Paket B setara dengan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), dan Paket C setara dengan Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan dalam SKB tersebut 

yaitu pembelajaran mata pelajaran seperti sekolah-sekolah formal pada 

umumnya, kegiatan praktek seperti membatik, menjahit, sablon, tata boga, 

tata kecantikan rambut (TKR) dan tata rias pengantin (TRP).
8
 Hal ini 

ditujukan agar peserta didik yang telah lulus dari SKB dapat menerapkan apa 

yang telah diajarkan pada saat mereka bersekolah dan belajar disana. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki perbedaan dengan sekolah-

sekolah formal pada umumnya, baik dari segi pembelajarannya maupun dari 

segi kepengurusan atau organisasinya. Perbedaan SKB dengan sekolah formal 

pada umumnya yakni proses pembelajar SKB sendiri dapat dikatakan 

fleksibel karena peserta didik yang ada di SKB tidak hanya dari golongan 

anak-anak saja tetapi juga golongan orang tua. Maka dari itu bagi orang tua 

                                                           
8
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Padmi Kartini, S. IP selaku Kepala SKB Kota 

Tegal (pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 13.45 WIB) 
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yang terdaftar sebagi peserta didik di SKB bisa mengikuti kelas malam karena 

pada pagi hari mereka harus bekerja demi menghidupi kebutuhan keluarga. 

Sedangkan pada sekolah formal, peserta didik hanya tergolong pada usia 

produktif sekolah dan jam pembelajaran yang digunakan yaitu jam pagi 

dimana hal tersebut diupayakan mampu mendisiplinkan anak-anak sejak usia 

dini untuk bangun pagi. Perbedaan yang terdapat antara SKB dengan sekolah 

formal lainnya dalam segi organisasi, yaitu SKB tidak memiliki wakil kepala 

sekolah, dan guru-guru yang ada lembaga tersebut disebut sebagai pamong 

belajar, dan tutor sebagai pendidik. Untuk pamong belajar berstatus sebagai 

pegawai negeri sipil (ASN) dan untuk tutor menerima honor daerah dari 

pemerintah setempat. Sedangkan pada sekolah formal memiliki struktur 

organisasi pendidikan seperti adanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

dan seluruh pendidik atau guru rata-rata sudah mendapatkan gaji pokok dari 

pemerintah.
9
 

Hubungan atau interaksi antar pengelola Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) dengan warga belajar dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya aktivitas tutor atau pendidik dengan warga belajar yang saling 

membantu satu sama lain. Para staf yang bekerja di Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) juga memiliki hubungan atau interaksi yang baik dengan para tutor dan 

                                                           
9
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Padmi Kartini, S.IP selaku Kepala SKB Kota 

Tegal (pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 13.45 WIB) 
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warga belajar. Mereka saling bekerja sama dan bantu membantu agar dapat 

menjadikan SKB yang lebih maju lagi.  

B. Rumusan Masalah 

Penelitian yang dilakukan memiliki rumusan masalah, yaitu : 

Bagaimana strategi pengembangan kelembagaan pada Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Kota Tegal? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan strategi pengembangan kelembagaan pada Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Kota Tegal. 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat membawa manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis, sebagaimana seperti berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini nantinya dapat memberi 

manfaat yang berharga dan berarti secara teoritis bagi peneliti dan pada 

umumnya pada pihak lain yang mempunyai kepentingan dan perhatian 

terhadap Sosiologi Organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap semoga bermanfaat 

secara praktis, bagi semua pihak khususnya bagi mahasiswa dan pada 
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Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan 

Tegal Barat, Kota Tegal, khususnya pada pihak-pihak yang berwenang 

dalam program tersebut dan para peserta didik disana untuk dapat melihat 

proses perkembangan dari segi pendidikan maupun segi kemasyarakatan. 

E. Tinjauan Pustaka 

Bersumber dari penelusuran pustaka yang dilakukan, penulis 

menemukan beberapa yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian sebelumnya : 

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Pemaknaan Budaya Terhadap 

Program Paket C”, yang dilakukan oleh Yulia Budiwati, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Yulia Budiwati lebih memfokuskan pada analisis pemaknaan budaya 

terhadap Program Paket Kesetaraan, khususnya pada paket C. Metode 

yang digunakan yaitu metode grounded research, hal ini dikarenakan 

peneliti akan merumuskan teori-teori substantif pada hasil kajian 

lapangan terhadap bidang pendidikan dengan sudut pandang kebudayaan. 

Teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulia 

Budiwati yaitu menggunakan teori fungsionalis, teori konflik Marxis dan 

teori konflik Weber. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yulia 

Budiwati yaitu peserta PKBM Brigade memaknai pendidikan sebagai 

sarana-sarana peningkatan status sosial ekonomi peserta dan dinas 
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pendidikan memaknai pendidikan sebagai sarana peningkatan status 

sosial ekonomi peserta.
10

 

2. Penelitian jurnal yang berjudul “Perintisan dan Pengembangan Sanggar 

Belajar Bagi Anak-Anak Sekolah Dasar Di Daerah Tertinggal Desa 

Banyuanyar Kabupaten Boyolali”, yang dilakukan oleh Luhung Achmad 

P, dkk, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas 

ISIPOL, Prodi Sosiologi. Fokus dari penelitian yang dilakukan oleh 

Luhung Achmad P,dkk yaitu untuk meningkatkan minat belajar pada 

anak-anak sekolah dasar di daerah tertinggal Desa Banyuanyar, 

Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode kualitatif dengan pendekatan PAR (Participatoris Action 

Research). Dalam program yang dilakukan oleh peneliti terdapat empat 

tahapan dalam penelitian tersebut, tahapannya yaitu (1)Perencanaan pada 

fasilitator, (2)Tahap Pelaksanaan, (3) Tahap Evaluasi, (4)Tahap 

Pemeliharaan dan tindak lanjut. Hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Luhung Achmad P,dkk yaitu meningkatnya semangat dan 

motivasi anak didik untuk belajar, adanya peningkatan perkembangan 

                                                           
10

 Yulia Budiwati, “Analisis Pemaknaan Budaya Terhadap Program Paket C” (Tesis, 

Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014). 
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psikologis anak didik sanggar dan tumbuhnya kesadaran akan tanggung 

jawab masyarakat terhadap pendidikan.
11

 

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Sukoharjo”, yang dilakukan oleh 

Dibti Witiningtiyas Rahayuni, mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Pengembangan 

Masyarakat Islam. Fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Dibti 

Witiningtiyas Rahayuni yaitu mengenai pemberdayaan di SKB. Teori 

yang digunakan adalah teori pemberdayaan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan oleh Dibti 

Witiningtiyas Rahyuni memperoleh hasil bahwa (1) Terdapat berbagai 

macam program yang ada dalam SKB Kabupaten Sukoharjo yaitu seperti 

Program PAUD dan Program DIKMAS (Pendidikan Masyarakat) yang 

terdiri dari Program Pendidikan Keaksaraan, Pemberdayaan Perempuan, 

KWD (Kursus Wirausaha Desa). (2) Proses Pemberdayaan yang ada di 

SKB Kabupaten Sukoharjo yaitu proses regular dan proses incidental. (3) 

                                                           
11

 Luhung Achmad P,dkk, “Perintisan dan Pengembangan Sanggar Belajar Bagi Anak-Anak 

Sekolah Dasar Di Daerah Tertinggal Desa Banyuanyar Kabupaten Boyolali” (Jurnal, Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, 2006). 
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kendala yang ada pada SKB Kabupaten Sukoharjo yaitu kendala 

pendanaan dan kendala motivasi.
12

 

4. Penelitian skripsi yang berjudul “Peran PKBM Caturtunggal Dalam 

Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kelurahan Caturtunggal, Depok, 

Sleman, Yogyakarta”, yang dilakukan oleh Muhammad Rizqi, 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Fakultas Dakwah, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Metode yang 

digunakan oleh Muhammad Rizqi yaitu metode deskriptif-analisis yaitu 

metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan data dan 

penafsiran data, atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau 

hubungan antar konsep. Yang menjadi fokus dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Muhammad Rizqi ini yaitu peran PKBM dalam 

peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Rizqi yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh 

PKBM Suka Caturtunggal dalam meningkatkan SDM melalui pendidikan 

nonformal yaitu melauli program keaksaraan fungsional yang ada di 

empat dusun (Nologaten, Gowok, Ambarukmo dan Janti), pendidikan 

                                                           
12

 Dibti Witiningtiyas Rahayuni, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sanggar Kegiatan 

Belajar Di Kabupaten Sukoharjo" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2016). 
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keluarga berbasis gender dan bimbingan keluarga sakinah, serta pelatihan 

pembinaan jamaah dan modin (kaum).
13

 

Dari keempat penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini 

bersifat melengkapi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Hal ini 

dikarenakan penelitian yang telah peneliti lakukan menggunakan pendekatan 

sosiologi dan teori yang digunakan yaitu teori organisasi, sedangkan pada 

penelitian sebelumnya menggunakan teori pemberdayaan.  

F. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan analisa atau paradigma yang digunakan 

untuk mengupas masalah yang ada dalam suatu penelitian, baik itu penelitian 

kualitatif maupun penelitian kuantitaif.
14

 Terdapat beberapa pengertian teori 

menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Kerlinger yang 

mengemukakan bahwa:
15

 

“a theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and 

proporsitions that present a systematic view of phenomena by specify 

relations among variables, with the purpose of explaining and 

predicting the phenomena.” 

 

“Teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan dalil yang saling 

terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang 

fenomena dengan menetapkan hubungan di antara beberapa variable, 

dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena.”  

 

 
                                                           

13
 Muhammad Rizqi, "Peran Pkbm Suka Caturtunggal Dalam Peningkatan Sumber Daya 

Manusia Di Kelurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008). 
14

 M Hariwijaya and Bisri M Djaelani, Panduan Menyusun Skripsi Dan Tesis, Yogyakarta: 

Hanggar Kreator (2011). Hlm.60 
15

 W Gulo, Metodologi Penelitian (Grasindo, 2002). Hlm.5 
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Teori Organisasi dapat di kaitkan dengan penelitian ini. Organisasi 

berasal dari kata Organize (bahasa inggris) dan Organum (bahasa latin). 

Organize berarti Mengorganisasikan yang menunjukan tindakan atau usaha 

untuk mencapai sesuatu. Sedangkan Organum yang berarti alat.
16

 Organisasi 

telah banyak didefinisikan oleh para ahli, seperti halnya menurut Gibson at.all 

yang dikutip dari buku Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip, dan Aplikasi 

Dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah, yaitu sebagai berikut:
17

 

“Organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat 

meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara 

sendiri-sendiri” 

 

Pernyataan lain mengenai organisasi juga dikatakan oleh Robbins  

yang dikutip dari buku Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip, dan 

Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah, menyatakan bahwa:
 18

 

“Organisasi sebagai kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar dengan sebuah batasan yang relative dapat didefinisikan, 

yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai 

suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan” 

 

Organisasi pendidikan merupakan tempat untuk melakukan aktivitas 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan pengorganisasian pendidikan yaitu sebuah proses 

                                                           
16

 Didin Kurniadin and Imam Machali, Manajemen Pendidikan Konsep Dan Prinsip 

Pengelolaan Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media (2012). Hlm.239 
17

 Ara Hidayat and Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip Dan Aplikasi 

Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah, Yogyakarta: Kaukaba (2012). Hlm.59 
18

 Ibid. Hlm.59 
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pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan 

kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
19

 

Organisasi juga dapat dikatakan sebagai lembaga atau institusi. 

Institusi menurut Macmillan yaitu seperangkat hubungan nilai-nilai dan 

norma-norma yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial. Menurut 

Adelman & Thomas, institusi merupakan suatu bentuk interaksi dalam 

manusia.
20

 Terdapat empat unsur pokok dalam organisasi yaitu :
21

 

1. Manusia 

Dalam unsur ini dapat dikatakan bahwa di dalam organisasi 

terdapat dua orang atau lebih di dalam suatu wadah. Unsur manusia di 

dalam organisasi mengenai struktur dan pembagian posisi dibagi kedalam 

jenis, yaitu para pengendali dan para pelaksana. Para pengendali disebut 

dengan manajer dan para pelaksana disebut dengan karyawan atau 

pekerja. 

2. Filsafat 

Unsur filsafat dalam organisasi berupa nilai-nilai dan norma-

norma. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa manusia yang mengikuti 

organisasi menjalani kehidupan berdasarkan filsafat yang sama, sehingga 

memungkinkannya mewujudkan bersama. Manusia dalam berorganisasi 

                                                           
19

 Kurniadin and Machali, Manajemen Pendidikan Konsep Dan Prinsip Pengelolaan 

Pendidikan. Hlm. 241 
20

 http://acitya-fisip11.web.unair.ac.id (diakses pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 19.00 WIB) 
21

 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, 

Cetakan Keempat. Penerbit Gajah Mada University Press: Yogyakarta (2011). Hlm.10-12 

http://acitya-fisip11.web.unair.ac.id/
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jika dikaitkan dengan filsafat yang sama, maka akan berupa nilai-nilai dan 

norma-norma yang diterima dan dihormatinya bersama dalam 

mengendalikan perilaku masing-masing. Nilai-nilai dan norma-norma 

tersebut lalu di jadikan sebagai pegangan fundamental (mendasar) yang 

disebut sebagai dasar-dasar organisasi. 

3. Proses 

Rangkaian kegiatan bersama atau biasa disebut dengan kerjasama, 

merupakan salah satu unsur dalam organisasi yaitu unsur proses. Hal ini 

dikarenakan kerjasama yang dibangun dalam suatu organisasi berlangsung 

secara berkelanjutan. Kerjasama juga dapat dilakukan melauli interaksi 

sosial formal (prosedur dan mekanisme kerja), dan interaksi sosial 

informal (antar individu/pribadi). 

4. Tujuan 

Organisasi dibentuk atau didirikan oleh manusia karena terdapat 

kesamaan kepentingan untuk mewujudkan hakekat kemanusiaannya 

maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan 

kata lain, organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan 

bersama dapat bersifat material/nonmaterial dan finansisal/non finansial. 
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Kelembagaan secara keilmuan merupakan istilah dari kata social 

institution dan social organization.
22

 Lembaga atau kelembagaan menurut 

Mackay, dkk dapat dibagi kedalam empat dimensi, diantaranya yaitu kondisi 

lingkungan eksternal, motivasi kelembagaan, kapasitas kelembagaan dan 

kinerja kelembagaan.
23

 

Lembaga Pendidikan merupakan salah satu inkubator pendidikan atau 

pusat, maka hal tersebut harus ditunjang dengan kemampuan kelembagaan 

yaitu sebagai berikut :
24

 

a. Pembiayaan. 

Dalam lembaga pendidikan, pembiayaan sangat penting adanya. 

Hal ini dikarenakan sebagai ketetapan atau kebijakan menyangkut 

proporsi besarnya anggaran yang dapat dikelola. 

b. Personalia. 

Penetapan kualifikasi Sumber Daya Manusia sebagai prasyarat 

menjadi pengelola lingkungan. 

c. Peralatan. 

Sarana dan Prasarana sebagai penunjang yang dapat mendukung 

operasionalisasi pendidikan, sehingga pendidikan dapat dikatakan layak 

ketika terdapat sarana atau prasarana yang baik.  
                                                           

22
 Maryadi Syarif, "Teori Dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi 

Islam," Media Akademika 28, no. 3 (2014). Hlm.334 
23

 Priska Lamella Cahya Arsa, "Studi Pengembangan Kapasitas Pendidikan Pada Tingkat 

Kelembagaan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro." Hlm.3 
24

 Syarif, "Teori Dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam." 

Hlm.346 
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Pengertian Pendidikan secara luas yaitu hidup. Karena pendidikan 

merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala 

lingkungan dan sepanjang hidup.
25

 Dimana dari manusia itu lahir hingga 

manusia itu meninggal. Manusia mengalami pelajaran dalam hidup untuk 

hidup mereka. Seperti dalam hal sosial, setiap orang selalu membutuhkan 

orang lain untuk kehidupannya. Saling berinteraksi satu sama lain agar dapat 

hidup sejahtera. Tidak hanya dalam hal sosial saja, ekonomi, budaya dan 

politik juga saling berpengaruh satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. Sedangkan pengertian pendidikan secara sempit memiliki 

karakteristik tertentu yaitu masa pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan 

dilakukan atau dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, yaitu masa anak-anak 

dan remaja.
26

 

Pola-pola interaksi dalam lembaga pendidikan dengan masyarakat 

dapat dianalisis sebagai berikut :
27

 

1. Pengaruh masyarakat atas kembaga pendidikan. 

2. Analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistem-sistem sosial 

dalam masyarakat luar sekolah. 

3. Hubungan antar sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. 

                                                           
25

 Kurniadin and Machali, Manajemen Pendidikan Konsep Dan Prinsip Pengelolaan 

Pendidikan. Hlm.112 
26

 Ibid. hlm.113 
27

 Ravik Karsidi, "Sosiologi Pendidikan," (2005). Hlm.3 
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4. Faktor-faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat berkaitan dengan 

lembaga pendidikan, yang perlu untuk memahami sistem pendidikan 

dalam masyarakat serta integrasinya di dalam keseluruhan kehidupan 

masyarakat. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan pendidikan  nonformal 

yang masuk dalam bidang sosial dan pendidikan. SKB juga dapat dikatakan 

sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam hal pendidikan maupun dalam hal sosial. Perkembangan 

dan kemajuan suatu organisasi tidak dapat dipungkiri jika faktor kualitas 

manajemen kinerja memberi pengaruh sebagai driven force (kekuatan 

pendorong) yang mampu memberi percepatan. Kualitas kinerja yang baik 

harus diperoleh dengan cara melakukan kerja keras dan kedisiplinan yang 

tinggi.
28

 Dalam pendidikan nonformal, selain Sanngar Kegiatan Belajar 

(SKB) juga ada lembaga lain yang segmen programnya sama, yakni PKBM 

(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Perbedaan antara SKB dan PKBM 

adalah : SKB dibentuk dan didirikan oleh pemerintah sehingga mempunyai 

status negeri, sedangkan PKBM dibentuk oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat, hal ini berstatus swasta. 

 

 

                                                           
28

 Irham Fahmi, Perilaku Organisasi (Teori, Aplikasi, Dan Kasus), Bandung [Id]: Alfabeta 

(2013). Hlm.127 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan integrasi interkoneksi. Hal ini 

bersifat untuk memahami bentuk-bentuk program dan kegiatan yang 

terjadi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Penelitian ini bersifat deskripif 

kualitatif karena untuk memahami permasalahan dari obyek penelitian 

sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. 

2. Subyek dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) 

Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Subyek yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak SKB seperti Kepala 

SKB, Tutor dan juga peserta didik yang mengikuti pendidikan di SKB. 

dan tentunya msayarakat sekitar SKB juga menjadi subyek dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan obyek dari penelitian 

ini adalah kegiatan serta program yang ada dalam Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) dan peran masyarakat dalam kegiatan tersebut. 

3. Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan yang khusus dan 

pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase 



19 
 

masalah di dalam rangka penelitian dengan maksud untuk 

mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang 

dihadapi.
29

 Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan khusus 

terhadap program SKB, perkembangan SKB dari tahun ke tahun, 

strategi pengembangan SKB dan faktor yang menghambat dan 

mendukung SKB. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang 

relevan. Observasi dilakukan pada tanggal 25 Juli – 4 Agustus 2017. 

b. Wawancara 

Metode wawancara merupakan teknis pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 

melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang 

dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.
30

 Wawancara telah 

dilakukan dengan narasumber bernama Ibu Padmi Kartini, S.IP  selaku 

Kepala SKB dan Bapak Sumaryono selaku Guru Sosiologi di SKB 

pada tanggal 25 Juli 2017 serta wawancara dilakukan dengan Novia 

Sri Rejeki, Eleonora Valencia Angelica S, dan Yulianti selaku warga 

belajar SKB (Paket A, B dan C) pada tanggal 28 September 2017. 

Wawancara ini telah peneliti lakukan untuk mencari dan memenuhi 

data mengenai SKB.  

 

                                                           
29

 Sapari Imam Asyari, Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1981). Hlm.82 
30

 Ibid. Hlm.64 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

suatu penelitian dimana peneliti mendapatkan data yang dapat 

menguatkan penelitian tersebut. Data yang diperoleh bisa berupa 

rekaman wawancara, foto, video saat berada di lapangan. 

Dokumentasi banyak digunakan oleh peneliti mengenai sejarah, 

namun akhir-akhir ini ilmu-ilmu sosial mulai menggunakan metode 

dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.
31

 Dokumentasi yang 

digunakan oleh penulis pada saat melakukan penelitian di SKB antara 

lain yaitu berupa rekaman wawancara menggunakan handphone dan 

foto lokasi penelitian menggunakan kamera handphone. 

4. Uji Keabsahan Data 

Uji Keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi. 

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber, dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu.
32

 Triangulasi dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut:
33

 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi Sumber merupakan pengecekan kembali data yang 

telah diperoleh dari beberapa narasumber untuk menguji tingkat 

                                                           
31

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm.121 
32

 Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015). Hlm.67 
33

 Ibid. Hlm.67 
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kepercayaan data. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 

terhadap narasumber utama yaitu Ibu Padmi Kartini, S.IP selaku 

Kepala SKB Kota Tegal pada tanggal 25 Juli 2017, lalu kemudian 

peneliti juga melakukan wawancara lagi terhadap narasumber 

pendukung yaitu Bapak Sumaryono selaku Guru Sosiologi SKB 

Kota Tegal pada tanggal 25 Juli 2017. Hal ini dilakukan untuk 

menguji tingkat kepercayaan data terhadap beberapa narasumber. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali terhadap 

narasumber Novia Sri Rejeki, Eleonora Valencia Angelica S, dan 

Yulianti selaku warga belajar Sanggar Kegiatan Belajar (paket A, 

B dan C) pada tanggal 28 September 2017 untuk mendapatkan 

tingkat kepercayaan yang lebih maksimal.  

2. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik merupakan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda 

untuk menguji tingkat kepercayaan data. Peneliti disini melakukan 

pengecekan kembali data yang telah diperoleh seperti hasil data 

mengenai perkembangan SKB, strategi pengembangan SKB, 

faktor pendukung dan faktor penghambat pada SKB, hasil 

wawancara yang dilakukan oleh Ibu Padmi Kartini S.IP dan Bapak 

Sumaryono pada tanggal 25 Juli 2017 serta wawancara yang 
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dilakukan dengan Novia Sri Rejeki, Eleonora Valencia Angelica S, 

dan Yulianti selaku warga belajar Sanggar Kegiatan Belajar (paket 

A, B, dan C) pada tanggal 28 September 2017 kemudian di 

bandingkan untuk data observasi. Hasilnya dapat dilihat apakah 

terdapat perbedaan atau persamaan dari perbandingan yang telah 

dilakukan oleh peneliti. 

5. Metode Analisis Data 

Pada penelitian lapangan, kita sebagai peneliti lebih banyak 

mengumpulkan data kualitatif. Data tersebut berbentuk teks catatan 

observasi, naskah wawancara, audio dan video, serta gambar atau foto-

foto pada saat di lapangan. Kemudian analisis data dilakukan pada saat 

semua data telah terkumpul.
34

 Pada dasarnya, metode pengumpulan data 

sama hal nya dengan metode analisis data, karena ketika semua data yang 

telah didapatkan sudah terkumpul maka peneliti sudah sekaligus 

menganalisis datanya.
35

 Terdapat tiga proses dalam analisis data yaitu 

sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Reduksi Data merupakan pemilahan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan yang muncul dari catatan lapangan yang 

                                                           
34

 WL Neuman, Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Edisi 

Ketujuh, Edina T. Sofia, Terjemahan (2013). Hlm.559 
35

 Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial 

Lainnya. Hlm.78 
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berlangsung terus menerus selama observasi berlangsung.
36

 

Selama peneliti melakukan penelitian data-data yang telah 

diperoleh lalu dipilah dan dilakukan pemusatan kepada satu obyek 

yang menjadi fokus penelitian. SKB merupakan salah satu fokus 

penelitian yang telah dipilih dengan alasan bahwa SKB memiliki 

daya tarik tertentu mengenai program-program dan kegiatan yang 

dilakukan di SKB sejak awal terbentuknya SKB hingga saat ini. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi 

untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan, peneliti akan 

dapat memahami apa yang harus dilakukan lebih jauh, 

menganalisis ataukah mengambil tindakan. Dari beberapa data 

yang diperoleh di lapangan dari berbagai narasumber, terdapat 

berbagai masalah yang diperoleh. Hal tersebut lalu diolah kembali 

untuk menemukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh 

peneliti.   

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tindakan peneliti untuk 

pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah 

proses reduksi dan penyajian data. Dalam hal ini data yang 

diperoleh berdasarkan hasil observasi di lapangan yaitu dalam 

                                                           
36

 Imam Asyari, Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial. Hlm.22-23 
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Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) masih terdapat masalah seperti 

masalah ekonomi, yaitu kurangnya biaya untuk sarana dan 

prasarana yang ada di SKB, karena SKB lebih mengarah ke ranah 

pendidikan dan masyarakat/sosial sehingga biaya dalam SKB 

untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masih terbilang 

sangatlah kurang. 

H. Sistem Pembahasan 

Peneliti melakukan sistematika pembahasan dengan tujuan 

mempermudah dalam memahami penulisan ini, sistematika pembahasan yang 

ada adalah sebagai berikut : 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan metode penelitian yang 

digunakan. Bab pertama ini menjelaskan gambaran umum dari isi penelitian 

yang dilakukan. 

Bab II merupakan setting dan lokasi penelitian yang memaparkan mengenai 

setting lokasi penelitian di lapangan terkait dengan lokasi penelitian di SKB 

(Sanggar Kegiatan Belajar) dan setting atau keadaan sekitar SKB terkait 

dengan murid, guru dan masyarakat. 

Bab III merupakan penyajian data yang memberikan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, memaparkan mengenai perkembangan SKB, strategi 
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pengembangan SKB, program SKB dan faktor yang menghambat dan 

mendukung SKB. 

Bab IV merupakan analisis data yang menjelaskan analisis teori terkait 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SKB Kota Tegal. 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan 

rekomendasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam 

lingkup SKB. 
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BAB II 

 

SETTING DAN LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Kondisi Umum 

1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan pendidikan nonformal 

yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. 

SKB dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal 

pendidikan nonformal maupun sosial. Tentunya dalam hal ini pendidikan 

dan masyarakat memiliki hubungan penting yang mengartikan bahwa 

pendidikan merupakan bagian dari isntitusi sosial.  

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu.
37

 Pada dasarnya, pendidikan dan masyarakat 

saling berkaitan, hal ini dikarenakan pendidikan dapat menjadi semakin 

maju dan masyarakat pun akan dapat merasakannya juga.  

2. Struktur Kepengurusan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal pertama kali didirikan 

pada tanggal 1 Januari 2009. Pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota 

Tegal memiliki kepengurusan yang sudah terstruktur. Berdasarkan data 
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 Bambang Prasetyo, Sosiologi Pendidikan (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 

2012). Hlm.2.3-2.4 
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yang telah didapatkan oleh peneliti, pada awal terbentuknya Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal, posisi Kepala SKB yaitu bernama 

Ibu Dra. Sri Hartati. Beliau menjabat sebagai Kepala SKB pada tahun 

2009 sampai dengan tahun 2015 dengan staf Tata Usaha dipegang oleh 

Heri Budiman, S.E, Dimas Reza dan M. Yusuf, serta bagian bendahara 

yang di pegang oleh Takhrudin. 

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Kepala SKB 

dipegang oleh Ibu Padmi Kartini, S.IP dengan staf Tata Usaha dipegang 

oleh Heri Budiman, S.E, Dimas Reza serta bagian bendahara dipegang 

oleh Nurul Chayati. Pada masa kepengurusan Ibu Padmi Kartini, S.IP 

terdapat tambahan pada bagian kepengurusan yaitu seperti Pamong 

Belajar dan Bagian Kepegawaian. Pada Pamong Belajar dipegang oleh 

Tidar Dwi Septian, S.Pd dan Bagian Kepegawaian digepang oleh Hudi 

Antardono.  

3. Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal 

Warga Belajar di SKB mengalami perkembangan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun ajaran 2015/2016 hingga tahun ajaran 2016/2017 warga 

belajar di SKB mengalami penurunan hingga 15%. Hal ini dikarekanan 

warga belajar di SKB banyak yang bekerja. Hal tersebut menjadi 

permasalahan utama dalam penurunan jumlah warga belajar di SKB Kota 

Tegal, namun hal ini menjadikan SKB semakin berkembang, karena ini 
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menjadi acuan untuk SKB agar dapat membuat program-program yang 

lebih bermanfaat baik program dalam masyarakat maupun program untuk 

warga belajar dalam SKB. 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, pada tahun 2009 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal memiliki program 

Pendidikan Kesetaraan, PAUD, dan Keaksaraan Fungsional / Buta Huruf. 

Sedangkan pada tahun 2010-2011, program pada Sanggar Kegiatan 

Belajar tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, namun ada 

tambahan seperti program Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Tahun 

2012 sampai dengan tahun 2014 program yag ada pada Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Kota Tegal mendapatkan program tambahan seperti 

program Vokasional dalam bidang membatik dan Life Skill yang meliputi 

menjahit, tata boga, tata rias pengantin, batik, tata kecantikan rambut. 

Kemudian di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Sanggar Kegiatan 

belajar (SKB) Kota Tegal mendapatkan program tambahan dari tahun 

sebelumnya yaitu meliputi Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) 

dan Holtikultura.  

Guru merupakan sumber utama bagi murid-muridnya. Posisi guru 

dalam struktur sosial di dalam sekolah formal maupun nonformal 

memiliki tingkat kedudukan di bawah Kepala Sekolah.
38

 Sebutan guru 

dalam SKB yaitu Pendidik dan Tutor. Pendidik dan Tutor yang berada di 
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 Muhammad Rifa‟i, Sosiologi Pendidikan (Jogjakarta: Ar–Ruzz Media, 2011). Hlm.102 
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SKB memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Seperti misalnya 

tingkat pendidikan pada Guru PAUD yaitu S1. Terdapat 7 orang yang 

mengajar sebagai pendidik PAUD dalam PAUD Tunas Bangsa. Tingkat 

pendidikan pada pendidik dan tutor Kejar Paket yaitu S1 dan S2. 

Sedangkan tingkat pendidikan para staf dan TU yaitu D3 dan S1.  Semua 

pendidik dan tutor sering mengadakan Bimtes seperti Kompetisi 

Keguruan, Seminar dan Pelatihan. Dalam SKB, interaksi antara tutor 

dengan warga belajar dapat dikatakan sangatlah dekat. Seperti misalnya 

ketika tutor lupa akan jadwal mengajarnya di kelas maka warga belajar 

langsung mengingatkan tutornya. Hal itu dilakukan agar interaksi antar 

tutor dengan warga belajar dapat dikatakan baik. Tidak hanya interaksi 

antar tutor dengan warga belajar saja, namun interaksi antara tutor dengan 

staf-staf dan TU juga berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dirasakan 

ketika terjadi suatu kesalah pahaman mengenai data-data maka tutor dan 

TU saling bekerja sama membantu menyelesaikan masalah yang sedang 

terjadi. 

Program Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu program 

yang terdapat di SKB Kota Tegal. Dalam Program Kesetaraan terdapat 

Paket A (setara SD), Paket B (setar SMP), dan Paket C (setara SMA). Saat 

ini, pada tahun ajaran 2016/2017 dalam Program Kesetaraan pada Paket A 

terdapat 42 warga belajar yaitu terdiri dari 21 warga belajar kelas 4, 14 
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warga belajar kelas 5, dan 7 warga belajar kelas 6. Dalam Program 

Kesetaraan Paket B terdapat 49 warga belajar yaitu terdiri dari 13 warga 

belajar kelas 7, 17 warga belajar kelas 8 dan 19 warga belajar kelas 9. 

Pada Program Kesetaraan Paket C terdapat 118 warga belajar yaitu terdiri 

dari 87 warga belajar kelas 10 dan 31 warga belajar kelas 11. Sedangkan 

warga belajar kelas 12 sudah dinyatakan lulus pada tahun ajaran 

2016/2017 yaitu tercatat kurang lebih ada 30 warga belajar. 

Tabel : 1. Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan 

No. Paket Kelas Jumlah Total 

   L P  

1. Paket A IV 6 1 7 

2. Paket A V 7 7 14 

3. Paket A VI 15 6 21 

4. Paket B VII 5 8 13 

5. Paket B VIII 10 5 15 

6. Paket B IX 13 6 19 

7. Paket C X 22 65 87 

8. Paket C XI 21 10 31 

9. Paket C XII 18 18 36 

Jumlah Total 117 126 243 

*Sumber : Data Pendidikan Kesetaraan SKB Kota Tegal Tahun Ajaran 

2016/2017 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, mayoritas warga belajar Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal yaitu perempuan. Jumlah warga belajar 

paling banyak yaitu pada paket C terutama pada kelas X, hal ini dikarenakan 

adanya kerjasama dengan Pondok Pesantren Darul At Qiya. Jumlah warga 

belajar pada paket A lebih sedikit dibandingkan dengan paket B dan paket C. 
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Hal ini dikarenakan SD Negeri di Kota Tegal terutama pada Kelurahan 

Tegalsari masih dapat di jangkau oleh masyarakat yang kurang mampu, 

sehingga masyarakat lebih memilih SD Negeri daripada Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Kota Tegal. 

B. Kondisi Geografi 

Kota Tegal termasuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah yang terletak di 

sebelah utara Pulau Jawa. Luas wilayah Kota Tegal yaitu 39,68 Km atau 

sekitar 3.968 Hektar. Kota Tegal terbagi dalam 4 Kecamatan dan 27 

Kelurahan. Kota Tegal memiliki batas wilayah sebagai berikut :
 39

 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. 

2. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal. 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. 

Kota Tegal memiliki 4 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Tegal 

Selatan, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan 

Margadana. Jumlah penduduk yang ada pada Kota Tegal pada tahun 2015 

yaitu 276.734 jiwa yang terdiri dari 139.629 laki-laki dan 137.105 perempuan. 

Jumlah penduduk di Kota Tegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Peningkatan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014.
40
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 https://tegalkota.go.id (diakses pada tanggal 27 Juli 2017, pada pukul 21.24 WIB) 
40
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C. Kondisi Demografi 

Berdasarkan data yang di peroleh oleh Badan Pusat Statistik Kota 

Tegal, jumlah pendudukan yang ada pada Kelurahan Tegalsari pada tahun 

2015 yaitu berjumlah 24.028 jiwa, yang terdiri dari 12.142 laki-laki dan 

11.886 perempuan. Jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Tegalsari 

memiliki jumlah yang paling banyak diantara Kelurahan-Kelurahan yang ada 

di Kecamatan Tegal Barat. Dalam Kelurahan Tegalsari terdapat Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) yang merupakan lembaga pendidikan nonformal. 

Namun tidak hanya itu saja, disana juga terdapat PKBM (Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat), yang bernama PKBM Maju Bersama dan PKBM 

Mutiara Sahabat. Walaupun keduanya sama-sama bergerak dalam bidang 

pendidikan nonformal, namun SKB dan PKBM memiliki perbedaan. 

Perbedaannya yaitu SKB dibentuk dan didirikan oleh pemerintah sehingga 

mempunyai status negeri, sedangkan PKBM dibentuk oleh masyarakat dan 

untuk masyarakat, hal ini berstatus swasta. 

D. Kondisi Sosial dan Ekonomi 

Sosialisasi merupakan proses ilmiah yang membimbing individu untuk 

mempelajari, memahami dan mempraktikan nilai-nilai, norma-norma, 

pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini 

ditujukan untuk seseorang agar tahu bagaimana cara berperilaku dengan baik 

di tengah-tengah masyarakat.  
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Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 

pada tahun 2013 persentase penduduk miskin yang ada di Kota Tegal yaitu 

8.84 persen. Dalam hal ini Kota Tegal mengalami penurunan pada jumlah 

penduduk miskin karena pada tahun 2012 persentase jumlah penduduk miskin 

yang ada di Kota Tegal yaitu 10.04 persen. Jumlah keluarga di Kota Tegal 

pada tahun 2016 yaitu mencapai 83.224 keluarga. Sedangkan pada tahun 

2015, jumlah keluarga mencapai 82.617 keluarga. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa jumlah keluarga di Kota Tegal mengalami peningkatan. 

Sekolah memegang peranan penting dalam proses sosialisasi karena 

seorang anak mengalami perubahan dalam perilaku sosialnya setelah ia masuk 

ke jenjang pendidikan seperti sekolah. Ketika di rumah ia hanya bergaul 

dengan keluarga, dan ketika di sekolah ia bergaul dengan teman-temannya 

yang lebih luas cakupannya dari keluarga.
41

 Tingkat pendidikan di Kota Tegal 

pada tahun 2014 menurut Badan Pusat Statistik Kota Tegal yaitu pada 

Sekolah Dasar (SD) mencapai 94.53 persen, Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) mencapai 76.50 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 

64.72 persen dan Perguruan Tinggi mencapai 24.95 persen. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki keunikan sendiri dalam 

bersosialisasi dengan warga belajarnya. Cara mereka berinteraksi dan 

bersosialisasi antara pendidik atau tutor dengan warga belajar dapat dikatakan 

berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya. Ketika dalam pendidikan 
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formal guru dan murid dibatasi oleh jabatan yang dapat menimbulkan 

interaksi yang terbatas, namun beda hal nya dengan pendidikan nonformal 

seperti pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Interaksi antara tutor atau 

pendidik dengan warga belajar berjalan layaknya sebuah keluarga dimana 

mereka saling bantu membentu dan tolong menolong satu sama lain tanpa 

memikirkan status jabatan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Sumaryono sebagai berikut :
42

 

“Disini itu anak-anaknya welcome sama guru-gurunya mbak, mereka 

udah terbiasa keluar masuk ruang guru untuk ngobrol dan lain 

sebagainya. Gitu juga sebaliknya mbak, guru-gurunya juga sudah 

terbiasa dengan ana-anak yang keluar masuk di ruang guru ini. Jadi 

kita saling terbuka aja satu sama lain. Tapi ya kadang juga ada anak-

anak yang sering keluar masuk ruang guru cuma buat main-main tok. 

Ya intinya kita disini saling terbuka lah mbak.”  

 

Kondisi sosial SKB Kota Tegal dengan warga masyarakat sekitar juga 

dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan oleh adanya program-program SKB 

Kota Tegal yang dilaksanakan dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat 

mengerti dan memahami SKB Kota Tegal. Namun berbeda dengan kondisi 

ekonomi SKB Kota Tegal, dimana SKB memiliki keterbatasan dalam hal 

perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan terbatasnya jumlah sarana dan 

prasarana yang ada pada SKB sehingga menyulitkan warga belajar untuk 

dapat belajar dengan baik. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono S.Sos selaku Guru Sosiologi di 

SKB Kota Tegal (pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 12.00 WIB). 
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E. Profil Informan 

Penelitian tentang Strategi Pengembangan Kelembagaan Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Tegalsari, Kota Tegal menghadirkan informan 

berjumlah 5 orang. Informan terdiri dari Kepala SKB, Tutor/Pendidik  

(Sosiologi), dan warga belajar paket A, B, dan C. Berikut ini adalah rincian 

masing-masing informan : 

1. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Informan pertama adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Ibu Padmi Kartini, S.IP. Beliau lahir di Klaten, 24 April 1960 dan saat ini 

beliau berusia 57 tahun. Pendidikan terakhir yang telah di tempuhnya 

yaitu S1. Beliau telah menjabat sebagai Kepala SKB selama 3 tahun. 

Terdapat berbagai pengalaman kerja yang telah beliau tempuh yaitu Staf 

Tata Usaha SMP 13 Kota Tegal, Ka. Tata Usaha SMP 13 Kota Tegal, Staf 

Tata Usaha SMP 6 Kota Tegal, Kasi Permas Kelurahan Debong Kidul, 

Sekretaris Kelurahan Debong Kidul, Kasie. Dikmas PNFI Dinas 

Pendidikan Kota Tegal, dan Kepala UPTD SKB Kota Tegal. Beliau 

mengatakan tidak mudah menjadi Kepala SKB Kota Tegal, banyak 

halangan dan rintangan yang harus dilalui saat menjadi Kepala SKB Kota 

Tegal. Namun yang membuat beliau bisa bertahan hingga sekarang yaitu 

karena danya kerja sama yang baik antara pengelola SKB lainnya. 
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2. Tutor/Pendidik Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal 

Informan kedua adalah Tutor/Pendidik Bapak Sumaryono, S.Sos. 

Beliau Lahir di Pemalang, 8 Februari 1972 dan saat ini berusia 45 tahun. 

Pendidikan terakhir yang telah ditempuh beliau yaitu S2. Jabatan beliau 

dalam Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal yaitu sebagai Pendidik 

Kesetaraan dan Koordinator Life Skill. Dalam Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) Kota Tegal, beliau telah menjadi tutor/pendidik dalam bidang 

Sosiologi. Saat wawancara, beliau mengatakan bahwa banyak anak-anak 

yang masuk SKB Kota Tegal dikarenakan faktor ekonomi dan putus 

sekolah. 

3. Warga Belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal 

a. Warga Belajar Paket A 

Informan ketiga adalah Eleonora Valencia Angelica S, yang 

biasa dipanggil Eva, lahir di Semarang pada tanggal 6 Februari 2004 

dan saat ini berusia 13 tahun. Eva merupakan warga belajar paket C 

atau kelas 6 SD. Eva tinggal di Jalan Tawes no.67. Saat wawancara, 

eva mengatakan bahwa dirinya sudah merasa nyaman di SKB Kota 

Tegal. Awalnya dia menempuh pendidikan di sekolah formal, namun 

karena orang tuanya tidak mampu untuk biaya pendidikannya dan 

dikarenakan pada saat itu eva tidak memiliki akta kelahiran dan surat-

surat penting lainnya, maka dari itu orang tuanya menyekolahkannya 
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di SKB Kota Tegal. Eva mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang 

penjual kue leker keliling dan ibunya adalah seorang pembantu rumah 

tangga. Eva juga mengatakan bahwa dia sering pindah tempat tinggal. 

Dulunya dia tinggal di Jakarta, namun sekarang sudah menetap di 

Tegal. 

b. Warga Belajar Paket B 

Informan keempat yaitu Yulianti yang biasa di panggil Yuli, 

lahir di Tegal pada tanggal 9 Juli 1999 dan saat ini berusia 18 tahun. 

Yuli merupakan warga belajar paket B atau kelas 7 SMP. Yuli tinggal 

Jalan Hangtuah no.12. Saat wawancara, Yuli mengatakan bahwa 

dulunya ia bersekolah di sekolah formal lalu dia lalu memutuskan 

untuk pindah ke SKB Kota Tegal. Ada dua alasan yang membuatnya 

memutuskan untuk pindah ke SKB, yang pertama yaitu kedua orang 

tuanya tidak mampu membiayai Yuli untuk menempuh pendidikan di 

sekolah formal, dan yang kedua yaitu Yuli merasa tidak nyaman saat 

ia menempuh pendidikan di sekolah formal karena ia menjadi bahan 

ejekan teman-temannya. Hal ini dikarenakan Yuli berasal dari 

keluarga yang kurang mampu. Bapaknya hanya seorang tukang becak 

dan ibnya hanya seoarng buruh cuci baju. 
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c. Warga Belajar Paket C 

Informan kelima yaitu Novia Sri Rejeki atau biasa dipanggil 

Via, lahir di Tegal pada tanggal 1 November 2000 yang saat ini 

berusia 17 tahun, merupakan salah satu warga belajar SKB Kota Tegal 

paket C atau kelas 11 SMA. Via tinggal di Jalan Nanas, Gang 

Cempedak. Saat wawancara, Via mengatakan bahwa alasan dirinya 

memilih SKB Kota Tegal adalah saat lulus SMP ia sempat cuti 

sekolah dikarenakan ia harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya 

bersama ibunya. Via mengaku ingin membantu ibunya mencari 

nafkah. Maka dari itu ia rela meninggalkan pendidikannya demi 

membantu ibunya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 
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BAB III 

STRATEGI PENGEMBANGAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) 

SEBAGAI PENDIDIKAN NONFORMAL 

 

Lembaga pendidikan nonformal merupakan salah satu lembaga yang 

dirancang oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak 

yang kurang mampu untuk mengikuti jenjang pendidikan, anak-anak yang putus 

sekolah dan lain sebagainya. Pada hakikatnya pendidikan tidak hanya 

diselenggarakan di bidang pendidikan formal saja, tetapi juga pada pendidikan 

nonformal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 12 yang mengatakan bahwa 

pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
43

  

Pendidikan nonformal tidak hanya bergerak pada bidang pendidikan saja, 

pendidikan nonformal juga bergerak pada bidang keterampilan dimana warga belajar 

yang mengikuti pendidikan nonformal di ajarkan bagaimana cara agar mereka 

menjadi terampil dalam berbagai program yang ada pada pendidikan nonformal 

tersebut. Dalam setiap pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan 

nonformal, tentunya terdapat hubungan atau interaksi di dalamnya. Seperti misalnya 

saat proses belajar mengajar di dalam kelas, tentunya di dalamnya terdapat interaksi 
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antara guru dengan murid. Oleh karena itu interaksi sosial tidak hanya dilakukan di 

dalam kelompok masyarakat saja, namun interaksi sosial juga dapat dilakukan di 

dalam sekolah. 

Pembangunan dari adanya pendidikan nonformal menurut Ace Suryadi dalam 

bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Pendidikan 

Nonformal Tahun 2007”, yaitu bertujuan agar dapat terwujudnya kelembagaan kursus 

dan pelaksanaan kursus pada profesi yang bermutu dan berorientasi kecakapan hidup 

(PKH), hal ini dikhususkan bagi penduduk yang tidak memiliki pekerjaan agar dapat 

bekerja kembali secara produktif, mandiri dan profesional.
44

 Dengan tujuan ini 

diharapkan pendidikan nonformal dapat membantu meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat sehingga dapat menjadikan masyarakat yang bermutu. 

Penelitian yang telah peneliti lakukan ini berlokasi di Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Berikut 

adalah hasil temuan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai 

berikut: 

A. Sejarah dan Perkembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang terdapat di Tegalsari, Kota 

Tegal didirikan pada tanggal 1 Januari 2009 dengan SK Walikota no. 27 

Tahun 2008. Hingga saat ini SKB sudah bertahan di lingkungan masyarakat 

hingga 8 tahun. Awal terbentuknya yaitu SKB memiliki lokasi atau lahan 
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bangunan yang dapat dikatakan hanya seadanya saja, namun oleh karena 

perkembangan jaman yang makin maju, SKB sekarang memiliki tempat yang 

lebih layak dari sebelumnya. Fasilitas yang terdapat di SKB sudah mengalami 

peningkatan. Warga Belajarnya pun mulai mengalami perkembangan dan 

sekarang SKB sudah di kenal oleh banyak masyarakat sebagai suatu lembaga 

atau organisasi yang bekerja pada bidang pendidikan dan sosial. 

Pemerintah mendirikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal 

pendidikan, dimana pada saat itu masih banyak ditemui masyarakat yang 

kurang mampu untuk menempuh pendidikan khususnya di Kota Tegal. Oleh 

karena itu Pemerintah berinisiatif untuk mendirikan Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) di Kota Tegal guna untuk mengurangi anak-anak putus sekolah. Maka 

dari itu keluarga miskin yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak 

mereka saat ini bisa menyekolahkan anak-anak mereka di Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Kota Tegal. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal memiliki berbagai 

macam program yang dapat membangun pendidikan dan masyarakat menjadi 

lebih baik. Berikut adalah beberapa program rutin SKB yang dapat 

mengembangkan SKB baik dalam bidang pendidikan maupun sosial yaitu 

sebagai berikut : 
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1. PAUD. 

PAUD Tunas Bangsa merupakan salah satu program yang 

dibentuk  oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). PAUD Tunas Bangsa 

terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal, Barat Kota Tegal. 

Jumlah guru yang mengajar di PAUD yaitu kurang lebih sekitar 7 orang 

guru. Sedangkan jumlah peserta didik yang berada di PAUD yaitu sekitar 

110 peserta didik. Penanggung jawab dalam program PAUD yaitu Ibu 

Tati Andarini, S.Pd. 

2. Pendidikan Keaksaraan. 

Program pendidikan keaksaraan merupakan program 

pemberantasan buta aksara yang ada di masyarakat. Warga belajar 

pendidikan keaksaraan mencakup usia 15 sampai 60 tahun dan  lama 

pembelajaran pada program Pendidikan Keaksaraan yaitu 36 jam 

pelajaran. Penanggung jawab dalam Program Pendidikan Keaksaraan 

yaitu Atiek Nurindriani, S.Hut. 

3. Pendidikan Kesetaraan. 

Jumlah warga belajar tahun ajaran 2016/2017 yang terdapat dalam 

Program Pendidikan Kesetaraan kurang lebih mencapai 209 warga 

belajar. Untuk menjaga perkembangan dalam Program Pendidikan 

Kesetaraan, maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang matang. SKB 

sendiri tentunya sudah memiliki pengelolaan yang matang. Dalam 
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Program Pendidikan Kesetaraan sendiri pengelolaan dilakukan dengan 

cara tutor melaporkan tugasnya kepada penanggung jawab Paket A 

(setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). lalu dari 

penanggung jawab setiap paket akan melaporkannya melalui koordinator 

kesetaraan. Setelah itu koordinator kesetaraan akan melaporkannya ke 

Kepala SKB. Koordinator  dalam Program Pendidikan Kesetaraan yaitu 

Bapak Sumaryono. 

4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 

Taman bacaan merupakan salah satu program pemberdayaan 

masyarakat melalui pustaka daerah, masyarakat diperkenankan untuk 

menggali ilmu dan pengetahuan melalui taman bacaan masyarakat. Selain 

dalam bidang membaca, masyarakat uga diberi pelatihan ketrampilan 

ketrampilan life skill. Penanggung jawab dalam program Taman Bacaan 

Masyarakat (TBM) yaitu Bapak Hendri Santoso, S.Pd. 

5. Life Skill (Keterampilan). 

Lama pembelajaran pada program life skill yaitu 36 jam pelajaran. 

Penanggung jawab dalam Program Life Skill yaitu Bapak Sumaryono. 

6. Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). 

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan salah 

satu program yang terdapat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). PKW 

sendiri merupakan program pelayanan pendidikan dan pelatihan 
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kewirausahaan dan keterampilan berwirausaha sesuai dengan kebutuhan 

dan peluang usaha yang ada di masyarkat.
45

 Tujuan diadakannya program 

PKW pada sanggar kegiatan belajar yaitu agar masyarakat dapat 

membuka lahan pekerjaan baru khususnya dalam bidang usaha sehingga 

masyarakat dapat berkembang. tidak hanya itu saja, pelatihan PKW yang 

dilakukan di SKB juga memiliki tujuan yang lain, yaitu seperti 

memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha 

dan menanamkan pola piker (mindset) agar masyarakat dapat 

berkembang khususnya pada bidang wirausaha.   Khusus untuk Program 

PKW, waktu belajar 100% dari masyarakat. Lama pembelajara yaitu 200 

jam pelajaran. Lokasi pembelajaran dilakukan di beda tempat. Pada tahun 

2015, Program PKW berlokasi di Kelurahan Bandung dan tahun 2016 

berlokasi di Debong Kidul. Sedangkan pada tahun 2017 masih dalam 

perencanaan. Penanggung jawab dalam Program PKW yaitu Ibu Uun 

Mariana D, S.E. 

   Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga memiliki Program yang tidak rutin 

dilakukan yaitu Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH). Program ini 

juga dilakukan dalam masyarakat. tanpa adanya dukungan dari masyarakat 

maka program ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. PKH merupakan salah 

satu pendidikan life skill untuk masyarakat, yang bertujuan melatih dan 
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memberi pendidikan ketrampilan pada masyarakat, agar masyarakat trampil 

dalam bidang tertentu sehingga kesejahteraan akan semakin meningkat. 

Seperti yang tertulis dalam buku yang berjudul “Analisa Situasi dan Kondisi 

Pendidikan Untuk Semua Tahun 2005” terdapat lima aspek dalam kecakapan 

hidup yaitu sebagai berikut :
46

 

1. Kecakapan mengenal diri atau kemampuan pribadi 

2. Kecakapan sosial atau kecakapan antarpribadi 

3. Kecakapan berpikir rasional 

4. Kecakapan akademik 

5. Kecakapan vokasional 

Kelima aspek tersebut dapat diterapkan dalam sistem pendidikan, 

khususnya pada pendidikan dasar yang ditekankan pada kecakapan-kecakapan 

kolaboratif. Namun terdapat perbedaan pada kecakapan vokasional, dimana 

kecakapan vokasional lebih menekankan pada jenjang pendidikan menengah 

ke atas dan pada kelompok penduduk dewasa. 

Program-program tersebut tentunya dapat mendukung perkembangan 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) hinga saat ini. Tanpa adanya program 

tersebut maka SKB tidak akan berkembang dan berjalan dengan baik. Tujuan 

dari program-program tersebut tidak hanya mengarah pada bidang 

pendidikan, melainkan juga mengarah pada bidang sosial. Dimana kerja sama 
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antar masyarakat dengan pihak SKB itu penting. Sehingga dapat tercetuskan 

program-program yang bermanfaat bagi pihak SKB maupun masyarakat 

sekitar. 

Setiap individu pasti selalu berhubungan dengan orang lain dalam 

kesehariannya. Hubungan yang dilakukan oleh individu tersebut memiliki 

pola yang berbeda-beda. Hubungan antar individu tersebut dengan orang lain 

dapat diartikan ke dalam interaksi sosial. Interaksis sosial dapat terjadi apabila 

dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan terjadi komunikasi. 

Kontak sosial dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu interaksi antar individu 

dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. 

Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi yaitu penyampaian informasi 

dan pemberian tafsiran serta reaksi terhadap informasi yang disampaikan. 

Informasi bisa berupa pembicaraan, gerak tubuh atau sikap.
47

 

Perkembangan SKB tidak hanya diukur dari segi program yang sudah 

terbentuk di SKB saja, namun juga dapat diukur dari segi interaksi antar 

pengelola dengan warga belajar SKB. Pola interaksi dilakukan oleh pengelola 

dengan pengelola, pengelola dengan warga belajar, dan warga belajar dengan 

warga belajar. Interaksi tersebut tidak akan terputus karena mereka setiap 

harinya akan selalu bertemu di lingkungan SKB.  
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Tutor atau pendidik dengan warga belajar memiliki interaksi yang 

cukup baik. Warga belajar menganggap bahwa tutor atau pendidik memiliki 

tingkat yang lebih tinggi dari warga belajar, sehingga hal ini membuat warga 

belajar menjadi patuh dengan tutir atau pendidik mereka. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh Yulianti selaku warga belajar SKB Paket B yaitu sebagai 

berikut :
48

 

“di sini saya sering di suruh bu guru apa pak guru buat beli gorengan, 

kadang juga saya di suruh buat bawain buku ke kelas buat pelajaran 

selanjutnya. Aku seneng-seneng aja sih kalo di suruh-suruh gitu, 

malahan aku enggak ngerasa beban kalo ada guru yang nyuruh ini itu. 

Aku sih ngerasanya asik-asik aja sama guru-gurunya. Baik-baik semua 

disini guru-gurunya. Jadi nyaman kalo disini, nggak kaya dulu waktu 

di sekolah formal.”  

 

Seperti yang telah dituturkan oleh Yulianti sebelumnya, hal yang sama 

juga dikatakan oleh warga belajar SKB Kota Tegal yang bernama Novia Sri 

Rejeki. Novia juga mengatakan bahwa dirinya merasa tidak keberatan ketika 

ada seorang guru yang menyuruhnya untuk mencatat pelajaran di papan tulis 

ketika guru tidak masuk atau masuk terlambat, mengambilkan buku pelajaran 

yang tertinggal di kantor, dan juga memfotocopy soal-soal atau materi 

pejalajaran yang akan disampaikan pada hari tersebut. Berikut yang dikatakan 

oleh Novia Sri Rejeki selaku warga belajar SKB Kota Tegal :
49

 

“iya saya juga nggak masalah sih mbak kalo di suruh bu guru apa pak 

guru ini itu, soalnya saya niatnya mbantu bu guru. Missal saya di 
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suruh ambil buku di kantor soalnya bu guru lupa bawa apa gimana ya 

saya ambil aja ke ruang guru. Ya lumayan lah mbak keluara kelas 

daripada di kelas terus sumpek hawane.” 

 

Warga belajar dengan pengelola memiliki suatu hubungan interaksi 

sosial yang erat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah 

disampaikan diatas. Yulianti dan Novia merasa tidak keberatan saat dirinya di 

suruh oleh gurunya untuk membantu atau menolong gurunya. Namun berbeda 

dengan pola inteaksi antara warga belajar dengan warga belajar. Terdapat 

sedikit kesenjangan antara warga belajar dengan warga belajar. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya hasil wawancara peneliti dengan warga belajar 

yang bernama Novia Sri Rejeki yaitu sebagai berikut :
50

 

“saya di kelas sukanya pada ngumpul sendiri-sendiri mbak, yang sini 

sama sini, yang sana sama sana. Mainnya juga pada sendiri-sendiri, 

kan di kelas muride ada 10 orang, 7 cewek sama 3 cowok, nah terus 

yang cewek-ceweknya itu misah jadi 2 mainnya, jadi yang sana ikut 

sana terus yang sini ikut sini. Aku sih kadang ikut yang temen-temen 

ku aja, jarang main sama yang kelompok sana. Tapi kalo pelajaran ya 

kita jadi satu ngga kelompok-kelompokan lagi, paling kelompok-

kelompokane pas waktu jam istirahat aja.”  

 

Seperti yang telah dituturkan oleh Novia bahwa terdapat kesenjangan 

antara warga belajar dengan warga belajar, hal ini membuktikan bahwa 

interaksi sosial antara warga belajar dengan warga belajar belum terlaksana 

dengan baik khususnya pada paket C (kelas 11 SMA). Pada saat jam 

pelajaran, warga belajar merasa bahwa satu sama lain masih bisa saling bantu 

membantu dalam hal pelajaran. Namun pada saat jam istirahat semuanya 
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langsung bermain sesuai dengan kenyamanan teman-teman mereka dan 

terbentuklah kesenjangan pada warga belajar Paket C (kelas 11 SMA). 

Berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh Yulianti warga belajar 

SKB Kota Tegal, Paket B (kelas 7 SMP). Yulianti mengatakan bahwa dalam 

kelas 7 (Paket B setara SMP) tidak ada teman yang bermain sendiri-sendiri, 

semuanya dapat berinteraksi dengan baik.   

B. Strategi Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga yang bergerak 

dalam bidang pendidikan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai macam 

bentuk lembaga pendidikan seperti pendidikan formal, pendidkan nonformal 

dan pendidikan informal. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal 

termasuk ke dalam lembaga pendidikan nonformal. SKB  Kota Tegal tentunya 

memiliki program yang dapat menarik minat peserta didik baru yang akan 

mendaftar di SKB Kota Tegal. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu 

strategi yang digunakan SKB sebagai daya tarik agar masyarakat dapat 

mengetahui SKB dan dapat mengikuti kegiatan di SKB Kota Tegal. Tentunya 

tidak hanya itu saja, SKB Kota Tegal memiliki strategi agar SKB bisa 

bertahan dan berkembang hingga saat ini. Strategi yang dilakukan oleh SKB 

yaitu : 
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1. Pengembangan sumber daya manusia. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal memiliki cara 

tersendiri dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pada tutor atau 

pendidik dilakukan kegiatan training, pelatihan, seminar dan bahkan ada 

yang melanjutkan kuliah. Seperti yang telah dikatakan Bapak Sumaryono 

yaitu sebagai berikut :
51

 

“jadi gini mbak, pengembangan sumber daya manusia di SKB itu 

biasanya kita mengikuti berbagai macam kegiatan, seperti training 

untuk tutor, pelatihan, bahkan seminar-seminar mengenai 

pendidikan juga sering kita ikuti. Soalnya ya kita cari ilmunya 

lewat situ juga, terus juga biar tutor dan pendidikan di SKB bisa 

semakin berkembang lagi, nggak gitu-gitu aja.” 

 

Training, pelatihan dan seminar yang diikuti oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal biasanya mengenai seputar 

pendidikan. Kepala SKB menunjuk para tutor atau pendidik yang akan 

mengikuti training tersebut, agar para tutor atau pendidik bisa 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, untuk SKB 

Kota Tegal dan juga untuk warga belajar SKB Kota Tegal. 

Pada tahun 2016 hingga 2017, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Kota tegal telah mengikuti berbagai macam kegiatan seperti seminar dan 

pelatihan. Seminar yang dilakukan dibagi menjadi dua macam, yaitu 
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seminar untuk tutor dan seminar untuk Kepala SKB. Seperti yang 

dikatakan Ibu Padmi Kartini, S.IP yaitu sebagai berikut :
52

 

“saya itu kemarin mengikuti seminar kurikulum 13 itu di bogor 

mbak acaranya, nah terus ada lagi seminar keaksaraan dasar itu 

bertempat di pekalongan terus yang terakhir itu saya ingat itu 

kegiatan program dikmas lokasinya di semarang. Ya kira-kira itu 

yang saya ikuti sekitaran tahun 2016-2017 ini mbak. Nah kalo 

untuk para tutor itu kemarin yang ikut itu seminar mengenai 

kesetaran dan keaksaraan, dan juga mengenai program 

pembelajaran online mbak. Kalo seminar tutor ini baru di adakandi 

tahun 2017 ini, tapi untuk tanggal dan bulannya itu saya sudah 

lupa, tapi seinget saya itu baru kemarin-kemarin di adakan.” 

 

Sedangkan untuk pelatihan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Kota Tegal pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut : 

a. Pelatihan Tata Boga. 

b. Pelatihan Menjahit. 

c. Pelatihan Sablon. 

d. Pelatihan Membatik Cap dan Tulis. 

e. Pelatihan Tata Rias Rambut. 

f. Pelatihan Tata Rias Pengantin. 

2. Program-program kreatif. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berkembang karena adanya 

program-program yang mendukung dalam bidang pendidikan dan sosial. 

Hal ini harus seimbang, jika tidak maka SKB sendiri tidak akan 

berkembang, dan hal ini pun menjadi hal yang paling utama agar SKB 
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bisa dikenal oleh masyarakat luas. Dalam SKB, program jangka pendek 

dilakukan sekitar 1-2 tahun, program jangka menengah dilakukan sekitar 

2-5 tahun, dan program jangka panjang dilakukan 5 tahun ke atas. 

Program-program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada tahun 

2016 meliputi Pendidikan Kesetaraan, PAUD, Taman Bacaan Masyarakat 

(TBM), Keaksaraan Fungsional, Vokasional (Program Batik), Life Skill 

(menjahit, tata boga, tata rias pengantin, batik, tata kecantikan rambut), 

Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat, dan Holtikultura. 

Program holtikultura termasuk ke dalam program yang dapat 

dikatakan kreatif dalam SKB Kota Tegal. Holtikultura dilakukan di Jalan 

Sepat gang 3 RT.09 RW.04. Program tersebut dilakukan dengan ibu-ibu 

PKK untuk memberikan pembelajaran mengenai holtikultura (penanaman 

sayur mayur) agar masyarakat sadar bahwa sayur mayur baik untuk 

kesehatan tubuh manusia. Tidak hanya itu saja hal ini juga menunjukan 

agar masyarakat bisa lebih mandiri.  

3. Pengembangan sarana dan prasarana. 

Adanya dukungan sarana dan prasarana seperti fasilitas-fasilitas 

yang sudah ada dan juga gedung yang dapat menjadikan aktivitas belajar 

mengajar menjadi lebih mudah. Ruang keterampilan yang memadai dalam 

bidang keterampilan-keterampilan khusus. 
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Perubahan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal 

sangat dirasakan. Dimulai dengan pindahnya lokasi SKB Kota Tegal dari 

waktu ke waktu. Pada tahun 2009, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota 

Tegal pindah ke Jalan Bawal No.5. Hal ini dikarenakan letaknya strategis 

dan dekat dengan Dinas Pendidikan. Tidak hanya itu saja, pengambilan 

keputusan mengenai lokasi SKB juga dipertimbangkan dengan adanya 

warga masyarakat yang masih banyak anak usia 2-6 tahun yang belum 

terlayani dan anak-anak yang tidak mampu bersekolah. 

Seiring dengan berjalannya waktu, SKB memutuskan untuk tetap 

berdiri di Jalan Bawal tersebut dan mengadakan survey kepada 

Kementrian Pusat Jakarta yang rencananya tanah tersebut akan dihibahkan 

ke Pemerintah Kota Tegal untuk UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Kota Tegal. Namun pada akhirnya SKB tidak dapat berdiri terus di Jalan 

Bawal No.5, hal ini dikarenakan tanah yang ada di Jalan Bawal 

merupakan tanah milik Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal berkoordinasi dengan Dinas 

Pendidikan Kota Tegal mengenai gedung yang ditempati sudah tidak 

layak untuk pembelajaran dan semakin bertambahnya warga belajar. 

Syarat utama agar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal 

bisa menjadi satuan pendidikan, maka SKB Kota Tegal harus memiliki 

gedung sendiri. Namun pada kenyataannya SKB Kota Tegal belum 



54 
 

memiliki gedung sendiri, oleh sebab itu SKB Kota Tegal berkoordinasi 

dengan Dinas Pendidikan Kota Tegal untuk mendapatkan bangunan yang 

layak. Gedung SD Kraton 4 yang terletak di Jl. Kurma Kelurahan Kraton, 

Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal menjadi salah satu peluang untuk di 

tempati SKB sementara ini sambal menunggu pembangunan gedung baru 

yang berlokasi di belakang kelurahan kraton atau di depan SD Kraton 6 

dan memiliki luas kurang lebih 5100 m2. 

4. Rekruitmen Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal. 

Dukungan dari pendidik atau tutor dapat dijadikan sebagai strategi 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal agar menjadi semakin 

berkembang. Pendidik atau tutor yang berada di SKB Kota Tegal 

memiliki riwayat pendidikan yang rata-rata menempuh pendidikan S1. 

Namun tidak hanya itu saja, ada juga yang menempuh pendidikan sampai 

D1, D3 dan bahkan hanya tamatan SMK. Hal ini dapat meningkatkan 

kualitas warga belajar yang akan belajar di SKB agar menjadi lulusan 

yang lebih baik dan bermanfaat. 

Perekrutan pengelola, tutor dan pendidik pada Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Kota Tegal memiliki cara tersendiri. Ketua SKB Kota 

Tegal biasanya memilih langsung calon-calon pengelola, tutor maupun 

pendidik dengan ketentuan bahwa mereka mampu mendidik warga belajar 

dengan baik dan tentunya bersedia dengan gaji yang cenderung sedikit. 
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Oleh karena itu pemilihan calon-calon pengelola, tutor dan pendidik tidak 

bisa dikatakan mudah, karena sebagian dari mereka banyak yang 

mengeluhkan mengenai gaji yang kurang dan lain sebagainya. Namun ada 

juga yang tidak merasa seperti itu karena mereka memiliki rasa ingin 

menjadikan SKB Kota Tegal menjadi tempat pendidikan yang baik seperti 

sekolah-sekolah formla pada umumnya. 

5. Kerjasama dengan instansi atau lembaga lain. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal memiliki dukungan 

dari  instansi terkait, sehingga perkembangan warga belajar bisa berjalan 

dengan baik. Tanpa adanya dukungan dari instansi atau lembaga yang 

terkait maka SKB Kota Tegal tidak akan berjalan dan berkembang dengan 

sempurna.  

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal bekerja sama dengan 

lembaga lain seperti Pondok Pesantren Darul At Qiya dalam menambah 

warga belajar. Seperti pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C pada 

Kelas 11 terdapat 58 warga belajar yang berasal dari Pondok Pesantren 

Darul At Qiya. Mereka yang berasal dari Pondok Pesantren tersebut 

mengikuti kelas malam. Hal ini dikarenakan pada pagi hari mereka telah 

melakukan kegiatan yang ada di pesantren. Proses pembelajaran sama 

dengan proses pembelajaran di sekolah-sekolah formal pada umumnya, 

yang membedakannya adalah waktu saat mereka belajar. 
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Hubungan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal dengan 

instansi atau lembaga lain juga dapat dirasakan dengan adanya acara-acara 

yang mengharuskan SKB bekerjasama dengan instansi atau lembaga lain. 

Hal ini dapat dijadikan strategi pengembangan untuk menjadikan SKB 

Kota Tegal semakin berkembang kearah yang lebih baik.  

6. Hubungan Sosial di masyarakat. 

Dukungan dari masyarakat tentunya sangat diperlukan bagi 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal, khusunya pada Kecamatan 

Tegal Barat dan masyarakat di Kelurahan Tegalsari dan Muara Reja. Hal 

ini dikarenakan masyarakat sangat berpengaruh pada perkembangan SKB 

Kota Tegal. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka SKB Kota 

Tegal tidak akan berjalan dengan baik. Seperti yang telah di katakana 

Bapak Sumaryono selaku guru sosiologi SKB Kota Tegal yaitu sebagi 

berikut :
53

 

“alhamdulillah SKB dapet dukungan dari masyarakat sekitar 

mbak, jadi SKB bisa maju sampe sekarang, kalo masyarakat nggak 

mendukung kayanya SKB nggak bisa sampe kaya sekarang mbak, 

terutama masyarakat di Kelurahan Tegalsari dan Muara Reja, 

mereka banyak membantu SKB.” 

 

7. Status kepemilikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal merupakan 

pendidikan nonformal yang di bangun oleh Pemerintah. Berbeda dari 
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Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan 

pendidikan nonformal namun tidak dibangun oleh Pemerintah melainkan 

milik swasta. Tetapi SKB dan PKBM memiliki segmen program yang 

sama dalam pendidikan nonformal. Oleh karena itu, SKB memiliki suatu 

pandangan dalam masyarakat karena status kepemilikannya. SKB Kota 

Tegal dipandang memiliki nilai lebih dari PKBM karena status 

kepemilikan SKB Kota Tegal di pegang oleh Pemerintah. Maka dari itu 

hal ini menjadi suatu strategi pengembangan bagi untuk SKB Kota Tegal. 

Tentunya dengan berbagai strategi yang telah disebutkan di atas dapat 

membantu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) kedalam perkembangan yang 

baik. Tidak hanya itu saja, strategi yang digunakan oleh SKB yaitu 

menggunakan analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strengths 

(Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats 

(Ancaman).
54

 Strategi SWOT ini dapat digunakan untuk melaksanakan 

berbagai program yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam 

pengembangannya. Kekuatan, keberadaan SKB di tengah-tengah masyarakat 

adalah bahwasanya SKB merupakan milik pemerintah yang berstatus negeri. 

Hal ini dapat menjadikan kekuatan bagi SKB karena statusnya yang 

merupakan milik Pemerintah. Kekuatan ini juga dapat menutup segi 

kelemahan dalam reputasi perkembangan SKB, karena statusnya tersebut 

maka hal tersebut dapat menutupi kelemahan yang ada pada perkembangan 
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SKB. Peluang, SKB mendirikan program lebih leluasa dan dapat dipercaya 

oleh masyarakat setempat, seperti misalnya program yang ada pada 

masyarakat yaitu program holtikultura. Program tersebut dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat setempat. Maka dari itu peluang yang lebih dominan 

dapat menutup berbagai ancaman yang datang dari masyarakat, ancaman itu 

dapat berupa reputasi SKB di tengah-tengah masyarakat. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal dikelola oleh beberapa 

pengelola seperti Kepala SKB, para tutor atau pendidik, dan juga para staf 

SKB. Kepala SKB berperan penting dalam perkembangan yang terjadi di 

SKB Kota Tegal. Peran kepala SKB tidak akan bisa berjalan dengan baik 

tanpa adanya dukungan atau campur tangan dari para tutor dan staf-staf SKB. 

Seperti yang telah dikatakan oleh Kepala SKB yaitu sebagai berikut :
55

 

“ya disini saya menjabat sebagai Kepala SKB mbak, saya disini tidak 

bekerja sendiri, saya disini dibantu oleh guru-guru yang lain yang 

dapat bekerja sama dengan saya dalam memajukan SKB ini. Selama 

saya menjabat sebagai kepala SKB saya merasa banyak halangan dan 

rintangan yang harus saya hadapi, tapi ya kembali lagi mbak, disini 

saya tidak sendirian, saya di bantu rekan-rekan guru dan staf yang bisa 

diajak bekerja sama untuk SKB kedepannya nanti.” 

 

Adanya interaksi antara Kepala SKB dengan tutor atau pendidik dapat 

dikatakan baik. Bapak Sumaryono selaku guru sosiologi di SKB Kota Tegal 

juga memiliki peran penting dalam SKB. Beliau merupakan salah satu orang 

yang menjadi kepercayaan Ibu Padmi Kartini, S.IP dalam memajukan SKB 
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Kota Tegal. Seperti pada saat SKB diundang untuk acara pertemuan yang 

bertemakan pendidikan, maka Ibu Padmi Kartini, S.IP dengan sigap menunjuk 

beberapa guru dan staf untuk hadir di pertemuan tersebut. Salah satu guru 

yang ditunjuk untuk hadir ke pertemuan tersebut yaitu Bapak Sumaryono. Hal 

tersebut menjadikan bukti bahwa Bapak Sumaryono merupakan salah satu 

orang kepercayaan dari Ibu Padmi Kartini, S.IP selaku Kepala SKB Kota 

Tegal. 

Warga belajar yang berada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota 

Tegal memiliki hubungan yang baik dengan para pengelola SKB seperti 

Kepala SKB, tutor dan staf. Sebagian dari warga belajar memiliki sifat dan 

pendirian yang berbeda-beda. Mereka ada yang bersikap sopan santun 

terhadap pengelola SKB namun sebagian ada juga yang bersikap acuh. Warga 

belajar di SKB Kota Tegal tidak hanya dari kalangan usia produktif masa 

balajar namun juga dari kalangan orang dewasa yang ingin melanjutkan 

pendidikannya yang sempat terputus juga bisa untuk melanjutkan 

pendidikannya. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bekerja sama dengan lembaga-

lembaga lain. Seperti misalnya pada program Pendidikan Kesetaraan Paket C 

kelas 10 terdaftar sekitar 87 warga belajar. Dari 87 warga belajar tersebut, 

sebagian diantaranya yaitu berasal dari Ponpes Darul At Qiya. Warga belajar 

yang berasal dari Ponpes Darul At Qiya terdaftar sekitar 58 siswa. Hal 
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tersebut membuktikan bahwa SKB juga bekerja sama dengan lembaga-

lembaga lainnya sehingga SKB memiliki relasi yang luas. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu 

lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan yang dikembangkan dan 

dikelola oleh masyarakat desa maupun kota diluar system pendidikan formal 

dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar pada seluruh lapisan 

masyarakat agar dapat membangun dan meningkatkan kualitas hidupnya.
56

 

Program pendidikan nonformal yang diselenggrakan melalui PKBM dapat 

diprakarsai oleh masyarakat. Namun tidak hanya itu saja, PKBM juga dapat 

dikelola oleh perorangan, perusahaan, lembaga kursus, pesantren, LSM, dan 

masyarakat lainnya.  

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung  

Perkembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga dapat dilihat dari 

beberapa faktor seperti faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor 

penghambat merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat 

perkembangan SKB, dimana SKB tidak dapat berkembang dengan sempurna 

karena adanya faktor penghambat tersebut. Sedangkan faktor pendukung 

merupakan faktor yang dapat mendukung perkembangan SKB sehingga SKB 

dapat berkembang dengan baik. Namun dengan adanya faktor penghambat 

tersebut maka SKB tidak akan menjadi kuat dalam bersaing dengan 
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pendidikan-pendidikan formal dan nonformal yang ada disekitar SKB. Begitu 

pula dengan adanya faktor pendukung yang dapat membuat SKB bisa 

bertahan hingga saat ini. 

Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang dapat mendukung 

perkembangan SKB yaitu sebagai berikut : 

1. SKB memiliki status kepemilikan dari Pemerintah, dimana hal 

tersebut dapat menjadi faktor pendukung bagi SKB sendiri. 

2. Program-program SKB juga dapat mendukung perkembangan 

SKB. Hal ini dikarekan SKB memiliki program-program yang 

berkualitas yang dapat meningkatkan mutu baik dalam masyarakat 

maupun pada warga belajar yang ada pada SKB. 

3. Pendidik / Tutor yang ada pada SKB memiliki jenjang pendidikan 

yang tinggi seperti D3, S1 dan S2, sehingga hal ini dapat 

menjadikan pendukung pada perkembangan SKB. 

4. Perkembangan warga belajar pada SKB dapat dikatakan 

berkualitas sehingga SKB bisa menjadi semakin berkembang 

hingga saat ini. 

5. Lingkungan sekitar SKB atau masyarakat juga memberikan 

dukungan dengan adanya program-program yang dilaksanakan 

oleh SKB sehingga perkembangan SKB bisa dirasakan hingga saat 

ini.      
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Tidak hanya faktor pendukung saja, SKB juga memiliki beberapa 

faktor penghambat yang dapat menghambat perkembangan SKB yaitu sebagai 

berikut : 

1. Fasilitas kegiatan belajar mengajar yang kurang lengkap sehingga 

dapat mengakibatkan kegiatan belajar mengajar menjadi kurang 

nyaman. 

2. Anggaran dana dari Pemerintah yang kurang mendukung yang 

tidak sesuai dengan program yang sudah ada. 

3. Masyarakat 60% untuk usia produktif sekolah mayoritas sudah 

bekerja, sehingga mereka lebih mengutamakan pekerjaan 

dibandingkan pendidikan. 

4. Fasilitas laboratorium atau komputer sangat minim, sehingga 

untuk kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran TIK sangat 

sulit karena jumlah komputer yang kurang memadai. komputer 

hanya digunakan untuk kegiatan kesekertariatan dan tata usaha. 

Diharapkan dengan adanya faktor penghambat dan pendukung ini 

mampu mempertahankan SKB dalam bersaing dengan pendidikan-pendidikan 

formal dan nonformal yang ada di sekitar SKB. Bersaing yang dimaksud 

dalam ha ini yaitu bersaing secara sehat dimana kedua belah pihak tidak 

saling menjatuhkan satu sama lain. 
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BAB IV 

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PADA SANGGAR KEGIATAN 

BELAJAR (SKB) KOTA TEGAL 

 

Lembaga sosial muncul karena adanya suatu perencanaan yang matang oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Hal 

tersebut termasuk kedalam contoh suatu lembaga sosial yang terencana. Sedangkan 

lembaga sosial yang muncul secara tidak terlaksana yaitu terjadi secara bertahap yang 

timbul dari dalam masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika manusia dihadapkan 

pada suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa 

lembaga sosial terjadi atau datang dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut terjadi dari 

adat kebiasaan dalam kehidupan bersama yang mempunyai sanksi yang sistematis 

dan dibentuk oleh kewibawaan masyarakat. 

Strategi pengembangan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kelurahan 

Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sesuai dengan konsep teori organisasi 

milik Gibson at.all yang dikutip dari buku Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip, 

dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah, yang menyatakan bahwa 

organisasi merupakan suatu tatanan atau tempat dimana masyarakat dapat meraih 

hasil yang sebelumnya tidak tercapai oleh individu-individu itu sendiri.
57

 Hal ini 

dapat dikaitkan dengan kondisi SKB saat ini dimana SKB juga merupakan suatu 
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wadah organisasi bagi masyarakat yang di khususkan pada bidang pendidikan dan 

sosial, dimana masyarakat yang awalnya tidak memiliki tujuan untuk berpendidikan, 

maka mereka bisa melanjutkan pendidikan dengan mudah di SKB tersebut. Warga 

belajar tidak hanya menjadikan lulusan yang berpendidikan saja, namun juga dapat 

menjadikan lulusan yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non 

akademik.   

A. Penggunaan Teori Organisasi pada Strategi Pengembangan di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal. 

1. Perubahan 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan 

Tegal Barat, Kota Tegal dari waktu ke waktu mengalami perubahan seperti 

misalnya pada perubahan bangunan yang awalnya hanya berupa bangunan 

yang kumuh dan lusuh, sekarang sudah menjadi bangunan yang layak huni 

seperti sekolah-sekolah formal pada umumnya. Perubahan yang terjadi pada 

SKB tidak hanya di ukur dari segi bangunan dan sarana prasarana saja, namun 

juga dari segi program-program yang ada pada SKB yang dirasa semakin 

bermanfaat baik bagi SKB sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Seperti 

yang telah dikatakan Ibu Padmi Kartini, S.IP selaku Kepala SKB yaitu 

sebagai berikut :
58

 

“alhamdulillah mbak, SKB sekarang mulai bagus, nggak kaya dulu-

dulu itu apa-apa masih seadanya, masih susah mbak dulu tuh, nggak 
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kaya sekarang. Ya walaupun kalo sekarang itu masih dikatakan 

kurang, Cuma ya alhamdulillah nggak seperti dulu lagi, 

perkembangannya cukup baik dengan kerja keras semua temen-temen 

di SKB ini.” 

 

Perubahan juga dilakukan pada para pegawai atau pengelola agar 

organisasi atau lembaga tersebut dapat berdiri terus, mampu menyesuaikan 

diri dengan kondisi-kondisi baru, dan mampu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.
59

 Seperti pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal, agar 

dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka SKB Kota 

Tegal melakukan perubahan untuk para pengelola.  

Salah satu ciri-ciri perubahan yang berhasil pada suatu organisasi yaitu 

kemampuan bergerak lebih cepat dan tanggap terhadap tuntutan lingkungan.
60

 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) termasuk ke dalam perubahan berhasil 

tersebut. Hal ini dikarenakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki 

hubungan yang erat terhadap masyarakat sekitar sehingga masyarakat 

mempercayai adanya SKB. Tanpa adanya kemampuan dan kemauan untuk 

berubah, suatu organisasi tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitar.  

Pergerakan SKB juga dapat dikatakan sangat cepat. Terbukti dengan 

perubahan SKB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan 

yang terjadi pada SKB dari tahun ke tahun yaitu seperti misalnya dari segi 

                                                           
59

 Moekijat, Pengembangan Organisasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). Hlm.75 
60

 Siagian, Sondang P, Teori Pengembangan Organisasi, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), 

Hlm.17 



66 
 

sarana dan prasarana, program-program SKB, dan juga pengelola SKB yang 

sudah mengalami peningkatan yang semakin baik. 

2. Dinamika Sosial. 

Dinamika sosial terdiri dari beberapa faktor yaitu seperti 

perkembangan, kemunduran, dan kehancuran. Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) Kota Tegal memiliki perkembangan yang cukup baik, dimana dalam 

program-program yang ada dalam SKB dapat mempengaruhi perkembangan 

SKB itu sendiri. Tidak hanya dari segi program-programnya saja, namun juga 

dari adanya kerjasam dengan lembaga-lembaga lain yang dapat menjadikan 

SKB semakin berkembang. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal juga 

pernah mengalami kemunduran seperti pada saat warga belajar yang 

mengalami penurunan hingga 15% pada tahun ajaran 2015/2016 sampai 

dengan tahun ajaran 2016/2017. Hal ini dikarenakan warga belajar SKB 

banyak yang memilih untuk bekerja. Masa kehancuran SKB yaitu ketika 

masyarakat lebih mengenal SKB sebagai sekolah nonformal biasa. Hal ini 

dikarenakan sebagian dari masyarakat menganggap bahwa pendidikan formal 

lebih penting dibandingkan dengan pendidikan nonformal.  

3. Konflik. 

Konflik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dimana dimulai dari 

satu pihak yang memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi 

secara negatif. Hal ini menunjukan bahwa konflik terjadi karena pihak 
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pertama tidak mementingkan kepentingan dalam organisasi, melainkan lebih 

mementingkan kepentingan individu.
61

 Konflik dalam Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Kota Tegal terjadi pada warga belajar dengan warga belajar 

yang lain. Ini di karenakan usia mereka yang masih dikatakan sebagai usia 

produktif dalam tahap pendidikan. Konflik yang terjadi yaitu seperti misalnya 

pada saat jam istirahat, mereka akan bermain sesuai dengan kelompok mereka 

masing-masing sesuai dengan kenyamanan mereka saat bermain. Hal ini 

mengakibatkan warga belajar yang satu dengan warga belajar yang lain tidak 

saling akrab. 

4. Sistem. 

Sosiologi organisasi mengkaji fenomena organisasi yang salah satunya 

yaitu meliputi sistem. Sistem dalam hal ini dapat dikaitkan dengan hubungan-

hubungan yang terjalin dalam Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal. 

Hubungan-hubungan tersebut meliputi hubungan antara pengelola dengan 

pengeloal, pengelola dengan warga belajar dan warga belajar dengan warga 

belajar. Hubungan antara pengelola dengan pengelola dapat dikatakan sangat 

baik. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Sumaryono selaku Guru 

Sosiologi yaitu sebagai berikut :
62

 

“alhamdulillah ya mbak disini guru-gurunya itu baik-baik, ya bisa 

saling mbantu satu sama lain. Ya kita disini saling percaya aja ya satu 
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sama lain, toh kita disini juga kerja bareng-bareng nggak sendirian, 

jadi kalo yang satu butuh bantuan ya saya mbantu sebisanya” 

 

Hubungan antara pengelola dengan warga belajar juga dapat dikatakan 

sangat baik. Seperti yang telah dikatakan oleh Yulianti selaku warga belajar 

Paket B  yang setara dengan SMP yaitu sebagai berikut :
63

 

“saya kalo jam istirahat kadang di suruh sama bu guru beli gorengan 

apa jajan yang lain. Ya udah biasa sih mbak kaya gitu, saya juga 

nanggepine biasa aja, kalo disuruh ya mau-mau aja” 

 

Keterkaitan atau hubungan antara pengelola dengan warga belajar 

dalam Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal menjadi salah satu contoh 

yang baik agar SKB dapat terus berkembang dengan baik. Hubungan antara 

warga belajar dengan warga belajar juga menjadi peran utama dalam sistem. 

Seperti yang telah dikatakan oleh Novia Sri Rejeki bahwa terdapat 

kesenjangan antara teman-teman di kelasnya. Hal ini menunjukan bahwa 

hubungan warga belajar dengan warga belajar dikatakan kurang baik. Berikut 

cuplikan wawancara antara peneliti dengan Novia Sri Rejeki selaku warga 

belajar SKB Paket C (setara SMA) :
64

 

“saya di kelas sukanya pada ngumpul sendiri-sendiri mbak, yang sini 

sama sini, yang sana sama sana. Mainnya juga pada sendiri-sendiri, 

kan di kelas muride ada 10 orang, 7 cewek sama 3 cowok, nah terus 

yang cewek-ceweknya itu misah jadi 2 mainnya, jadi yang sana ikut 

sana terus yang sini ikut sini. Aku sih kadang ikut yang temen-temen 

ku aja, jarang main sama yang kelompok sana. Tapi kalo pelajaran ya 
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kita jadi satu nggak kelompokan lagi, paling kelompok-kelompokane 

pas waktu jam istirahat aja.”  

 

5. Regenerasi. 

Regenerasi juga termasuk dalam konsep organisasi. Hal ini ditunjukan 

dengan adanya rekruitmen pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) baik 

sebagai tutor atau pendidik maupun sebagai staf. Menurut Bapak Sumaryono 

selaku guru soiologi di SKB, rekruitmen tutor atau pendidik di SKB yaitu 

dengan cara di tunjuk langsung oleh Kepala SKB yaitu Ibu Padmi S.IP. Cara 

penentuan tutor atau pendidik tidak hanya ditunjuk biasa namun juga harus 

memiliki kriteria tersendiri yaitu seperti misalnya calon tutor atau pendidik di 

SKB Kota Tegal harus menempuh pendidikan minimal D3. 

Kebanyakan tutor atau pendidik yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) Kota Tegal memiliki tingkat pendidikan terakhir minimal S1. Akan 

tetapi masih ada beberapa tutor atau pendidik yang memiliki tingkat 

pendidikan terakhir yaitu SMK. Hal ini dikarenakan mereka yang memiliki 

tingkat pendidikan akhir di SMK adalah mereka yang mampu dan sanggup 

memberikan ilmunya kepada warga belajar di SKB Kota Tegal.  
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6. Manajemen. 

Menurut George R. Terry, manajemen merupakan pencapaian tujuan 

(organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan 

bantuan orang lain.
65

 Manajemen juga mencakup hal-hal sebagai berikut :
66

 

a. Mengkoordinir sumber daya manusia, material, dan keuangan kearah 

tercapainya sasaram organisasi secara efektif dan efisien. 

b. Menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi 

kebutuhan masyarakat. 

c. Mengembangkan iklim organisasi dimana orang dapat mengejar sasaran 

perseorangan (individual) dan sasaran bersama (collective). 

d. Melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti 

menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, 

melaksanakan, dan mengawasi. 

e. Melaksanakan berbagai peranan antar pribadi, informasi, dan memutuskan 

(decisional). 

Manajemen dalam Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal sudah 

mecakup hal-hal yang telah disebutkan di atas. Para pengelola SKB sudah 

menjalankan tugas mereka masing-masing sesuai dengan wilayah kerjanya. 
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Hal ini dapat membantu perkembangan SKB kearah yang lebih baik. Seperti 

yang telah dikatakan oleh Ibu Padmi, S.IP yaitu sebagai berikut :
67

 

“saya disini selaku Kepala SKB harus pintar-pintar mengatur bawahan 

saya biar nanti pas kita dihadapkan sama tugas-tugas yang banyak dan 

mendadak, kita bisa mudah untuk mengerjakannya. Ya intinya disini 

peran saya sebagai atasan harus bisa menjaga bawahannya biar SKB 

bisa jadi yang lebih baik dan maju.” 

 

7. Kepentingan. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal termasuk ke dalam 

bentuk organisasi tunggal. Hal ini dikarenakan Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) merupakan organisasi yang pucuk pimpinannya ada di tangan seorang. 

Seperti misalnya sebutan untuk bentuk tunggal ini antara lain yaitu seperti 

Presiden, Direktur, Kepala, dan ketua.
68

 Dalam hal ini SKB dipimpin oleh 

Ketua SKB yaitu Ibu Padmi S.IP.  

Masyarakat memandang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal 

sebagai suatu pendidikan anak-anak yang putus sekolah. Sebagian dari warga 

belajar yang ada di SKB memiliki riwayat pendidikan yang buruk, seperti 

misalnya putus sekolah atau dikeluarkan dari sekolah formal, kurangnya 

ekonomi, dan lain-lain. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal memiliki 

kepentingan yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat 

dalam bidang pendidikan dan sosial.  
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8. Perilaku Sosial. 

Perilaku sosial merupakan suatu tindakan individu yang di pengaruhi 

oleh lingkungan baik sosial maupun non sosial.
69

 Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) Kota Tegal memiliki peran di masyarakat sebagai pemenuh kebutuhan 

dalam hal pendidikan dan sosial. Masyarakat hanya menganggap Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal suatu lembaga pendidikan nonformal 

yang hanya dapat bergerak di bidang pendidikan saja, khususnya bagi anak-

anak yang putus sekolah dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya 

di sekolah formal. Namun pada dasarnya Sanggar Kegiatan belajar (SKB) 

Kota Tegal dapat membantu masyarakat mewujudkan pembelajaran bersama 

menuju masyarakat yang mandiri. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak 

Sumaryono S.Sos selaku guru Sosiologi yaitu sebagai berikut :
70

 

“jadi gini loh mbak, kebanyakan itu masyarakat sekitar sini 

menganggap SKB itu sebagai sekolah yang biasa saja, ya layaknya 

sekolah-sekolah formal lainnya. Padahal disini kita bisa memberikan 

lebih dari sekolah formal. Misalnya nih di sekolah formal kan kita 

cuma diajarin ilmu-ilmu murni, ya ada si ekskul gitu tapi kan lebih 

diarahinke ilmu-ilmu mursni ya, nah kalo di SKB ini selain kita 

mengajarkan ilmu-ilmu murni seperti di sekolah-sekolah formal 

lainnya, disisi lain kita juga ada istilahnya seperti program life skill, 

nah dari situ kita ajarkan seluruh warga belajar biar mereka bisa 

menjadi lulusan SKB yang berbakat.” 
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9. Interaksi Sosial. 

Organisasi tidak akan berjalan dengan seimbang tanpa adanya 

interaksi antar individu. Berbicara mengenai interaksi, interaksi sosial 

merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama 

lain. Dalam Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), interaksi sosial baik 

di dalam SKB maupun SKB dengan masyarakat dapat dikatakan bejalan 

dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya program-program SKB 

yang menunjang kebutuhan masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat 

mempercayai program-program yang di lakukan oleh SKB. Warga belajar 

menjadi sebutan murid atau siswa yang menempuh jalur pendidikan di SKB. 

warga belajar juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi masyarakat 

agar dapat membantu menunjang program-program yang ada pada SKB. 

Interaksi antar warga belajar dengan tutor-tutor beserta staff-staff dan lainnya 

juga dapat dikatakan berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Sumaryono selaku guru sosiologi yaitu sebagai berikut:
71

 

“Disini itu anak-anaknya welcome sama guru-gurunya mbak, mereka 

udah terbiasa keluar masuk ruang guru untuk ngobrol dan lain 

sebagainya. Gitu juga sebaliknya mbak, guru-gurunya juga sudah 

terbiasa dengan anak-anak yang keluar masuk di ruang guru ini. Jadi 

kita saling terbuka aja satu sama lain. Tapi ya kadang juga ada anak-

anak yang sering keluar masuk ruang guru cuma buat main-main tok. 

Ya intinya kita disini saling terbuka lah mbak.”  
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Terjadinya suatu interaksi sosial dikarenakan adanya dua hal, yaitu 

kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial terjadi tidak hanya semata-mata 

tergantung dari tindakan saja, melainkan juga tergantung pada adanya 

tanggapan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan yang terpenting dari 

komunikasi yaitu bila seseorang memberikan tafsiran pada sesuatu atau 

perilaku atau tindakan orang lain.
72

 

Interaksi sosial yang terjadi pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

terjadi antara pengelola dengan pengelola, pengelola dengan warga belajar 

dan warga belajar dengan warga belajar. Interaksi sosial yang terjadi antara 

pengelola dengan pengelola dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kerja sama antara pengelola seperti tutor atau 

pendidik dan juga staf-staf dalam kegiatan belajar mengajar, ujian dan urusan 

administrasi pada SKB. para tutor atau pendidik saling bekerja sama dalam 

mengurus persoalan mengenai system pembelajaran dan soal-soal ujian 

seperti ujian mid semester dan ujian semester. Sedangkan yang dilakukan oleh 

para staf yaitu membantu mengenai administrasi, baik dalam administrasi 

keuangan, manajemen dan juga pendidikan. 

Suatu lembaga pendidikan tentu di dalamnya memiliki interaksi yang 

kuat antara warga belajar dengan pengelolanya. Agar terjalin hubungan yang 
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erat antara warga belajar dengan pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). 

Selain itu diharapkan interaksi tersebut dapat terus maju dan berkembang.     

Organisasi pendidikan merupakan tempat untuk melakukan aktivitas 

pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan pengorganisasian pendidikan yaitu sebuah proses 

pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan 

kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
73

 SKB 

merupakan pendidikan nonformal yang dibangun dan didirikan oleh 

Pemerintah yang pendidikannya dikhususkan tidak hanya pada pendidikan 

anak-anak saja, namun juga pada orang dewasa dan orang tua. Pendidikan 

nonformal seperti SKB ini memiliki program seperti Pendidikan Kesetaraan, 

Pendidikan Keaksaraan dan PAUD. Program Pendidikan Kesetaraan terdiri 

dari Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA). 

Sedangkan yang dimaksud dengan Program Pendidikan Keaksaraan yaitu 

suatu program yang dibentuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

memiliki keterbatasan fisik (difabel) atau buta huruf agar masyarakat tersebut 

dapat menempuh pendidikan yang layak setara dengan masyarakat pada 

umumnya. 

Strategi yang dimiliki oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berguna 

untuk menarik minat masyarakat sekitar agar SKB bisa menjadi semakin 
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berkembang kea rah yang lebih maju. Hal ini dikarenakan masyarakat 

berperan penting dalam perkembangan SKB saat ini. Namun tidak hanya itu 

saja, dengan adanya program-program yang berjalan di SKB saat ini, dapat 

menjadikan SKB lebih berkembang kearah yang lebih maju lagi dari 

pendidikan-pendidikan yang lain. 

B. Strategi Pengembangan SKB Kota Tegal dalam Pendekatan Integrasi 

Interkoneksi. 

Islam mengajarkan bahwa agar manusia menempuh pendidikan dengan 

benar. Sebelum Indonesia merdeka, Islam sudah mengenalkan manusia pada 

lembaga pendidikan yang sangat penting guna untuk menyebarkan dan 

memperluas ajaran Islam di Indonesia.
74

 Terdapat dua sifat dalam lembaga 

pendidikan yang telah di sebarkan oleh Islam yaitu formal dan nonformal. Contoh 

dari formal yaitu seperti madrasah, sedangkan nonformal yaitu langgar atau 

pondok pesantren. 

Kebanyakan manusia banyak yang berkelompok sesuai dengan kesamaan 

mereka yang meliputi seperti ras, norma, nilai, adat, kebudayaan, kepercayaan, 

dan asumsi-asumsi lainnya. Dari kesamaan tersebut membawa individu-individu 

yang berbeda menjalin kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan yang sama.
75

 Ketika kebersamaan itu mulai terpecah, maka organisasi 

tersebut juga akan ikut terpecah. Hal itu mungkin saja bisa terjadi, Allah SWT 
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telah mengingatkan dalam surah Yunus ayat 47-49 yang artinya yaitu sebagai 

berikut:
76

 

“47. Tiap-tiap umat mempunyai Rasul; Maka apabila telah dating Rasul 

mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka 

(sedikitpun) tidak dianiaya. 

48. Mereka mengatakan: “Bilakah (datangnya) ancaman itu, jika memang 

kamu orang-orang yang benar?” 

49. Katakanlah: “Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan 

tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki 

Allah”. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, 

maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak 

(pula) mendahulukan (nya).” 
 

Arti dari surah Yunus ayat 47-49 seperti yang telah di paparkan di atas 

dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi dapat hancur ketika organisasi tersebut 

tidak mengikuti pemimpinnya. Ketika seorang pemimpin tidak melaksanakan 

tugas dengan baik, atau bahkan ketika pengelola organisasi tersebut tidak berjalan 

sesuai dengan wilayah kerja yang telah di sepakati maka organisas tersebut akan 

menjadi hancur dan tidak dapat di kembangkan lagi. 

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam hidup umat 

manusia. Keluarga merupakan salah satu tempat dimana pendidikan itu dapat 

terjadi. Dalam keluarga peran kepala rumah tangga haruslah memberikan teladan 

yang baik dan harus dapat bertanggung jawab bagi keluarganya, karena Allah 
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SWT kelak akan mempertanyakannya di akhirat. Hal ini berdasarkan sabda 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam yaitu sebagai berikut :
77

 

“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab 

atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, 

seorang suami pun pemimpin atas keluaraganya, dan istri juga pemimpin 

bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin 

dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas 

kepemimpinannya.” 

 

Pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah-sekolah saja, namun juga 

dapat di temukan di dalam keluarga. Dimana dalam hal ini keluarga juga 

memiliki peran penting dalam pendidikan. Peran ayah dan ibu sangat penting bagi 

tumbuh kembang seorang anak. Seorang anak dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik berkat didikan orang tua. Maka dari itu pendidikan juga dapat 

diperoleh dari sebuah keluarga. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal merupakan salah satu 

lembaga pendidikan nonformal yang tidak hanya sekedar bergerak pada 

bidang pendidikan saja melainkan juga dalam bidang sosial masyarakat. 

Adanya SKB Kota Tegal dalam masyarakat diharapkan dapat menjadi suatu 

keringanan dalam hal pendidikan maupun sosial bagi masyarakat yang kurang 

mampu. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal membangun kerjasama 

dengan masyarakat sekitar yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan 

masyarakat baik dalam hal pendidikan dan sosial. SKB Kota Tegal memiliki 

berbagai macam program baik dalam bidang pendidikan maupun dalam 

masyarakat. 

Perkembangan program-program yang ada pada Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Kota Tegal berjalan dengan baik. Program SKB Kota Tegal 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Program dalam bidang 

pendidikan yaitu PAUD, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan. 

Sedangkan program yang dilakukan dengan masyarakat yaitu seperti 

holtikultura, life skill, Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM), 

Vokasional (Batik), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Keaksaraan 
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Fungsional (KF). Program-program tersebut tentunya berjalan dengan baik 

sesuai dengan konteks yang telah ditentukan. Masyarakat juga mendukung 

dengan adanya program-program tersebut.  

Warga belajar yang terdapat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dapat 

memperoleh ilmu yang bermanfaat dari adanya program-program yang ada di 

SKB. Para alumni atau alumnus juga dapat menempuh jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah yang sah. 

Ijazah yang mereka peroleh sama dengan pendidikan-pendidikan formal 

lainnya sehingga hal tersebut dapat memudahkan para alumni untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Strategi pengembangan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan strategi 

pengembangan yang di lakukan oleh SKB dapat menjadikan SKB lebih 

berkembang dari awal terbentuk hingga sekarang. Berawal dari program-

program yang dapat dikatakan sangat sedikit hingga akhirnya menjadi 

prigram yang berkembang dari tahun ke tahun. Warga belajar yang semakin 

meningkat dan kualitas tutor atau pendidik yang semakin lebih baik dan lebih 

berkualitas. Dukungan dan kerja sama masyarakat dengan SKB sehingga 

dapat menjadikan SKB lebih berkembang dan lebih maju lagi dari 

sebelumnya. 
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Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tegal memiliki faktor 

penghambat dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi strategi 

pengembangannya. Faktor yang dapat menghambat perkembangan SKB Kota 

Tegal lebih mengarah ke dana. Kurangnya anggaran dana dari Pemerintah 

menjadikan penghambat bagi SKB Kota Tegal. 

Terdapat berbagai macam faktor pendukung pada SKB Kota Tegal. 

Salah satunya yaitu SKB memiliki status kepemilikan yang di pegang oleh 

Pemerintah. Hal ini dapat menjadikan SKB berkembang hingga saat ini. 

Begitu juga dengan kualitas tutor dan pendidik yang ada di SKB dapat 

menjadi faktor pendukung agar SKB bisa berkembang hingga saat ini.  

B. Rekomendasi 

Penelitian yang di lakukan di Lembaga Sangar Kegiatan belajar (SKB) 

Tegalsari, Kota Tegal telah selesai dilakukan dan peneliti memberikan 

beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut : 

1. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi 

manfaat yang berharga khususnya terhadap disiplin ilmu Sosiologi 

Organisasi. 

2. Peneliti berharap agar pada penelitian selanjutnya dapat lebih 

mendalam dalam menemukan permasalahan dan fakta-fakta yang 

ada pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). 
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3. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dapat menjadi suatu Lembaga 

yang lebih maju lagi dari sebelumnya dan sarana prasarana yang 

terdapat dalam SKB bisa lebih ditingkatkan kembali sehingga 

warga belajar dan para pendidik dan staf-staf TU bisa menjalankan 

tugasnya dengan lebih baik lagi. 

4. Masyarakat Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota 

Tegal khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan pada keluarganya di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) sehingga dapat menjadikan masyarakat 

yang lebih maju untuk kedepannya. 

5. Pemerintah perlu menganggarkan dana agar SKB lebih bisa lebih 

maju lagi untuk kedepannya dan juga sarana prasarana yang yang 

ada di SKB bisa ditingkatkan kembali sehingga dapat menarik 

minat masyarakat untuk masuk ke SKB.  
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LAMPIRAN 

 

A. Struktur Organisasi SKB Kota Tegal dari tahun 2009 – 2017 : 

1. Struktur Organisasi pada tahun 2009 – 2015. 

Kepala    : Dra. Sri Hartati 

TU   : - Heri Budiman S.E 

          - Dimas Reza 

          - M. Yusuf 

Bendahara    : Takhrudin 

2. Struktur Organisasi pada tahun 2015 – 2017. 

Kepala   : Padmi Kartini S.IP 

TU   : - Heri Budiman S.E 

- Dimas Reza 

Bendahara   : Nurul Chayati 

Pamong Belajar  : Tidar Dwi Septian, Spd 

3. Struktur Organisasi pada tahun 2017. 

Kepala   : Padmi Kartini S.IP 

TU   : - Heri Budiman S.E 

- Dimas Reza  

Pamong Belajar  : Tidar Dwi Septian, Spd 

Bag. Kepegawaian   : Hudi Antardono  
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3. DIMAS REZA R., A.Md 

4. PURWANTO 

 

 

M A S Y A R A K A T 

 

KEPALA UPTD SKB 

 

1. AGUMA TRIANA 
2. TARENI, S.Pd 
3. TATI ANDARINI, S.Pd 
4. ENDANG WINARTI, S.Pd 
5. JULL WULANDARI A.J., A.Md 
6. DWI INDRANINGRUM, S.Pd 
 
 

 
1. Drs. ANDI BIMA N. 
2. SUMARYONO, S.Sos 
3. ARDI N., S.Pd 
4. HENDRI SANTOSO, S.Pd 
5. MULYADI, S.E 
6. SITI QOMARIYAH, S.Ag 
7. AFIFAH, S.Pd 
8. NUR RIZKA O.Z., S.Pi 
9. SRI HARYANTI, S.Pd 
10.RIZKI MAULIANA, S.Pd 
11.ATIEK NURINDRIANI., S.Hut 
12.WIWI MARLINAH, S.Pd 
13.FERIYANA ELA M., S.S 
14.IRMA RATIH IKA P., S.Pd 
15. UUN MARIANA D., S.E 

 

1. TIDAR DWI SEPTIAN, S.Pd 

 

TUTOR KESETARAAN 

 

P E N J A G A 

 

   1. PURWANTO 

   

 

PADMI KARTINI, S.IP 
NIP. 19600424 198601 2 002 
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B. Perkembangan program-program yang terdapat pada SKB Kota Tegal dari 

tahun 2009 – 2016: 

1. Tahun 2009 

a. Pendidikan Kesetaraan (A, B, C) 

b. PAUD 

c. KF (Keaksaraan Fungsional) / Buta Huruf 

2. Tahun 2010 

a. Pendidikan Kesetaraan (A, B, C) 

b. PAUD 

c. TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 

d. KF (keaksaraan Fungsional) 

3. Tahun 2011 

a. Pendidikan Kesetaraan (A, B, C) 

b. PAUD 

c. TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 

d. KF (Keaksaraan Fungsional) 

4. Tahun 2012 

a. Pendidikan Kesetaraan (A,B,C) 

b. PAUD 

c. TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 

d. KF (Keaksaraan Fungsional) 
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e. Vokasional = Program Batik 

f. Life Skill (Menjahit, Tata Boga, Tata Rias Pengantin, 

Batik, Tata Kecantikan Rambut) 

5. Tahun 2013 

a. Pendidikan Kesetaraan (A,B,C) 

b. PAUD 

c. TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 

d. KF (Keaksaraan Fungsional) 

e. Vokasional = Program Batik 

f. Life Skill (Menjahit, Tata Boga, Tata Rias Pengantin, 

Batik, Tata Kecantikan Rambut) 

6. Tahun 2014 

a. Pendidikan Kesetaraan (A,B,C) 

b. PAUD 

c. TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 

d. KF (Keaksaraan Fungsional) 

e. Vokasional = Program Batik 

f. Life Skill (Menjahit, Tata Boga, Tata Rias Pengantin, 

Batik, Tata Kecantikan Rambut) 

g. File Best Training (PAUD) 

7. Tahun 2015 
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a. Pendidikan Kesetaraan (A,B,C) 

b. PAUD 

c. TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 

d. KF (Keaksaraan Fungsional) 

e. Vokasional = Program Batik 

f. Life Skill (Menjahit, Tata Boga, Tata Rias Pengantin, 

Batik, Tata Kecantikan Rambut) 

g. PKM (Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat) / Pengganti 

dari Vokasi 

h. Holtikultura (Iseleva) 

8. Tahun 2016 

a. Pendidikan Kesetaraan (A,B,C) 

b. PAUD 

c. TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 

d. KF (Keaksaraan Fungsional) 

e. Vokasional = Program Batik 

f. Life Skill (Menjahit, Tata Boga, Tata Rias Pengantin, 

Batik, Tata Kecantikan Rambut) 

g. PKM (Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat) / Pengganti 

dari Vokasi 

h. Holtikultura (Iseleva) 
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C. Daftar Sarana dan Fasilitas pada SKB Kota Tegal 

1. Lahan / Bangunan Luas Tanah                             2.030 m2 

  Luas Bangunan                       200 m2 

2. Rincian Bangunan Ruang Tamu 3 x 3 m2 

  
Ruang Kepala SKB 3 x 3 m2 

  
Ruang Tata Usaha 3,5 x 3,5 m2 

  
Ruang Kerja Pamong 6 x 8 m2 

  
Ruang Belajar Teori 2 / 200 m2 

  Ruang Praktek 

Keterampilan 
200 m2 

  
Ruang Bermain / Belajar 200 m2 

  
Ruang Serbaguna  - m2 

  
Ruang Usaha / Produksi - m2 

  Ruang Perpustakaan / 

Taman Bacaan 
200 m2 

  
Ruang Penjaga / Satpam  
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  Ruang Mushola / tempat 

ibadah 
- m2 

  
Ruang Dapur - m2 

  
Toilet/MCK 2 x 2 m2 

3. Sarana / Fasilitas 

Pembelajaran dan 

Pelatihan 

Kursi Tamu 1 set 

  Meja / Kursi Kantor 

Sekretariat 
1 set 

  Meja / Kursi Ruang Kerja 

Pamong 
1 set 

  
Meja / Kursi Ruang Belajar 20 set 

  Meja / Kursi Ruang 

Keterampilan 
20 set 

  
APE PAUD 4 paket 

  
Lemari 1 unit 

  
Rak Buku 1 unit 

  
Mesin tik manual 1 unit 

  
Komputer 1 unit 

  
Printer 1 unit 
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Mesin faksimile/telepon 1 unit 

  
Alat keterampilan menjahit 5 paket 

  
Alat keterampilan memasak 5 paket 

  
Papan tulis 3 lembar 

  
Alat music - unit 

  Buku / modul / bahan 

belajar lain 
300 eksp 

  
Mobil Operasional - unit 

  
Alat keterampilan lain-lain 1 set 

 

D. Daftar Tenaga Honorer / Non PNS pada SKB Kota Tegal pada tahun 2017 

No Nama Jabatan Agama Pendidikan 

1. Heri Budiman, SE Staf IT Islam S1 (Ekonomi) 

2. Dimas Reza R, 

A.Md 

Staf TU Islam D3 (Teknik 

Komputer) 

3. Narno Mardi Staf TU Islam SMK (Listrik) 

4. Purwanto Penjaga Islam SMK (Otomotif) 

5. Drs. Andi Bima N Tutor Islam S1 (Seni Tari 

Kesenian) 

6. Irma Ratih Ika P, 

S.Pd 

Tutor Islam S1 (Ekonomi) 

7. Feriyana E.M, S.S Tutor Islam S1 (Sastra Inggris) 

8. Mulyadi, S.E Tutor Islam S1 (Ekonomi) 

9. Wiwi Marlinah, Tutor Islam S1 (Akuntansi) 
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S.Pd 

10. Rizki Maulana, 

S.Pd 

Tutor Islam S1 (PPKn) 

11. Sri Haryati, S.Pd Tutor Islam S1 (Sejarah) 

12. Siti Qomariyah, 

S.Ag 

Tutor Islam S1 (Pendidikan 

Agama Islam) 

13. Atiek Nurindriani, 

S.Hut 

Tutor Islam S1 (Teknologi Hasil) 

14. Ardi N., S.Pd Tutor Islam S1 (Bahasa dan 

Sastra) 

15. Nur Rizka O.Z, 

S.Pi 

Tutor Islam S1 (Perikanan) 

16. Afifah, S.Pd Tutor Islam S1 (Matematika) 

17. Hendri S., S.Pd Tutor Islam S1 (Bimbingan 

Konseling) 

18. Sumaryono Tutor Islam S1 (Komunikasi) 

19. Tareni, S.Pd Pendidik 

PAUD 

Islam S1 (PAUD) 

20. Aguma Triana Pendidik 

PAUD 

Islam D1 (Sekretaris) 

21. Tati Andarini, 

S.Pd 

Pendidik 

PAUD 

Islam S1 (PAUD) 

22. Endang Winarti, 

S.Pd 

Pendidik 

PAUD 

Islam S1 (PAUD) 

23. Uun Mariana D, 

S.E 

Pendidik 

PAUD 

Islam S1 (Ekonomi) 

24. Jull Wulandari 

A.J., A.Md 

Pendidik 

PAUD 

Islam D3 (Perbankan) 

25. Dwi Indraningrum, 

S.Pd 

Pendidik 

PAUD 

Islam S1 (Bimbingan 

Konseling) 
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E. Data Warga Belajar Ponpes Darul At Qiya di SKB pada Program Paket C 

(Kelas 11) 

No. No. Induk Nama TTL 

1. 0551 Adzra Altraf Hasanah Bekasi, 15-7-2001 

2. 0552 Amalina Fiisyati Rodhiyah Jakarta, 7-8-2001 

3. 0553 Annisa Isana Kamila Bandar Lampung, 2-8-

2001 

4. 0554 Arifah Rahmania Bekasi, 9-1-2001 

5. 0555 Fadila Azzahra Lampung, 5-1-2001 

6. 0556 Ida Rodatul Zannah Tasikmalaya, 31-12-

2001 

7. 0557 Laras Pujiastuti Karanganyar, 16-2-

2001 

8. 0558 Meyrina Pirdayanti Kuningan, 29-4-2001 

9. 0559 Nabila Rodoto Roihana Cirebon, 9-8-2001 

10. 0560 Najwa Jakarta, 2-4-2001 

11. 0561 Nanda Ike Wijayanti Brebes, 2-4-2001 

12. 0562 Nur Laili Hatifah Bekasi, 18-8-2001 

13. 0563 Salma Ghoyatu Syahidah Tasikmalaya, 28-9-

2001 

14. 0564 Shofi Fitriana Metro Lampung, 29-

12-2000 

15. 0565 Sita Faradila Bekasi, 19-4-2000 

16. 0566 Syerni Inam Waliulu Ambon, 29-6-2001 

17. 0567 Uhriyatul Aulia Jakarta, 8-7-2000 

18. 0568 Wizaziyah Ineke Putri Indramayu, 21-22-

2001 

19. 0569 Sinta Aulia Sya‟adah Serengsem, 12-3-2001 

20. 0570 Abidah Qurrotu‟ain Bekasi, 10-9-2000 

21. 0571 Anjelina Rahman Bekasi, 25-7-2000 

22. 0572 Dewi Safitri Indramayu, 13-12-

2001 

23. 0573 Dhita Ilma Fadila Blora, 20-7-2001 

24. 0574 Husnun Hanifatul Azizah Jakarta, 25-9-2001 

25. 0575 Icha Rizkita Apriliani Cirebon, 29-4-2001 
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26. 0576 Meilisda Handayani Lubuk Unen, 5-5-2000 

27. 0577 Millaty Wardatullah Al Hasna Cirebon, 13-4-2001 

28. 0578 Mirna Kaisupy Katapang, 14-7-2000 

29. 0579 Nabilah Naila Syahidah Sulawesi, 13-5-2000 

30. 0580 Nur Faza Syahidah Jakarta, 7-10-2001 

31. 0581 Rizka Widiastuti Cirebon, 29-12-1999 

32. 0582 Sayyida Fachiratunnisa Bandar Lampung, 4-7-

2001 

33. 0583 Sobatini Jakarta, 10-1-2001 

34. 0584 Sumayyah Jakarta, 20-9-2001 

35. 0585 Syifa Oktaviani Tasikmalaya, 21-10-

2000 

36. 0586 Umi Fadillah Bekasi, 21-9-1998 

37. 0587 Widia Putri Bengkulu, 15-9-2001 

38. 0588 Yuni Agustin Cirebon, 9-8-2001 

39. 0589 Adzkiyatun Nisa Al Haura Purwokerto, 14-8-

2001 

40. 0590 Adzro Umi Hanuun Bandung, 25-5-2001 

41. 0591 Akrimna Syahidah Cirebon, 25-4-2001 

42. 0592 Apin Choirunnisa Putri Metro, 17-6-2001 

43. 0593 Dewi Andrini Subang, 1-11-1999 

44. 0594 Fadhilah Ramadhani Jakarta, 30-9-1999 

45. 0595 Hanah Zahro Hanifah Brebes, 30-9-2001 

46. 0596 Hanifatun Muslihah Batang, 22-9-2000 

47. 0597 Inas Rohidah Jatibarang, 7-10-2001 

48. 0598 Indah Rahmawati Bekasi, 20-7-2000 

49. 0599 Iradah Nur Afrilia Bandar Lampung, 17-

4-2001 

50. 0600 Isfadayanti Torjek, 8-10-2000 

51. 0601 Julia Riskiyanti Jakarta, 26-7-2001 

52. 0602 Mutiara Najwa Tanggerang, 11-2-

2001 

53. 0603 Nisa Hanifah Indramayu, 2-3-2000 

54. 0604 Nisa Istiqomah Metro Lampung, 15-

10-2000 

55. 0605 Salsa Salwa Intan Salsabila Tasikmalaya, 4-1-
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2001 

56. 0606 Sufaenah Adriya Fillah Pekalongan, 1-6-2000 

57. 0607 Untsa Auliyaul Haq Ash 

Shomit 

Tasikmalaya, 14-10-

2000 

58. 0608 Wizazanah Aneke Putri Indramayu, 21-11-

2001 

 

F. Interview Guide 

a. Interview guide untuk pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota 

Tegal 

1. Bagaimana awal terbentuknya SKB? 

2. Bagaimana proses terbentuknya SKB? 

3. Bagaimana sejarah terbentuknya SKB? 

4. Apa tugas SKB? 

5. Apa tujuan terbentuknya SKB? 

6. Bagaimana program yang ada di SKB? 

7. Apa strategi pengembangan yang diterapkan dalam mengembangkan 

SKB? 

8. Bagaimana SKB bisa bertahan hingga saat ini? 

9. Bagaimana pengelolaannya? 

10. Bagaimana struktur yang ada di SKB? 

11. Berapa jumlah peserta didik yang ada di SKB? 

12. Berapa jumlah tenaga pengajar yang ada di SKB? 

13. Bagaimana system pengajarannya? 
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14. Apa perbedaan SKB dengan sekolah formal lainnya? 

15. Bagaimana strategi SKB dalam menarik peserta didik baru? 

b. Interview Guide untuk Warga Belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Kota Tegal 

1. Mengapa anda memilih unutk masuk di SKB? 

2. Apa yang anda rasakan setelah masuk SKB? 

3. Mengapa anda tidak memilih di sekolah formal? 

4. Apa menurut anda SKB dengan sekolah formal itu berbeda? 

5. Apakah di SKB anda memiliki banyak teman? 

6. Bagaimana dengan guru-guru SKB? 

7. Jika anda lulus nanti, apa yang ingin anda lakukan? 

8. Apakah setelah lulus dari SKB anda ingin melanjutkan di sekolah 

formal? 
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G. Foto 
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H. Daftar Riwayat Hidup 

a. Identitas Diri 

Nama  : Novisca Faury Monica 

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 25 November 1995 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat  : Jalan Sepat gang.3 no.5 Tegalsari, Kota Tegal 

Email  : noviscafaury25@gmail.com 

HP  : 082313883148 

b. Pendidikan 

TK Ihsaniyah Kota Tegal : 1999-2001 

SDN Mangkukusuman 8 Kota Tegal : 2001-2007 

SMP Negeri 1 Kota Tegal : 2007-2010 

SMA Negeri 2 Kota Tegal : 2010-2013 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013-2017 
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