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RINGKASAN 



 

TIA FITRIA SAUMI (G14070061) Program Intensif Pemberantasan Buta Huruf 

Arab dan Pengembangan Potensi Diri pada Ibu-ibu Duafa serta Khadimat 

(Petugas Cleaning Service) Lingkar Kampus IPB Darmaga. Dibimbing oleh E. 

SYAMSUDDIN. 
 

 

Tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah dan angka buta aksara dan huruf 

arab bagi masyarakat muslim masih tinggi. Pada  tahun 2008, tercatat 972.000 

penduduk pada rentang usia produktif (15-44 tahun) di provinsi jawa barat, 

ternyata masih tidak mampu baca tulis arab. Sebanyak 68 persen di antaranya 

adalah wanita. Sehingga perlu dilakukan program strategis untuk menanggulangi 

masalah tersebut. Program ini dikuhuskan pada pelatihan intensif pengenalan 

huruf  arab, karena selama ini lembaga-lembaga yang fokus menangani masalah 

tersebut masih kurang, sedangkan kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Tujuan 

dari program PKM-M ini antara lain memberantas buta huruf arab, meningkatkan 

wawasan  dan pengetahuan, pemahaman pentingnya pendidikan  anak, 

meningkatkan kemampuan dan kesadaran potensi diri pada ibu-ibu duafa   serta 

khadimat (petugas cleaning cervice) dan memberikan motivasi untuk menciptakan  

peluang usaha rumahan melalui program pelatihan keterampilan. Pelaksanaan 

PKM-M ini meliputi beberapa tahap yaitu observasi, pelaksanaan program dan 

evaluasi. Secara umum keberhasilan program ini sebesar 91, 16%. Berdasarkan 

hasil kuisioner yang di bagikan kepada peserta di peroleh data bahwa  80% 

peserta hafal akan pelafalan huruf arab, 88% peserta memiliki kelancaran yang 

cukup baik dan semua peserta 100% mengingkat kelancarannya jika dibandingkan 

dengan sebelum program.  Sedangkan pelatihan ketrampilan diperoleh hasil 

bahwa 100% peserta merasakan manfaat akan adanya pelatihan tersebut dengan 

tingkat penguasaan sebesar 75%. Dari pelatihan ketrampilan ini sebesar 90% 

responden mengaku bisa menjadikannya untuk berwirausaha sehingga mampu 

menambah pendapatan keluarga. 

 

Kata kunci: Huruf Arab, duafa, ketrampilan,softskill 
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I. PENDAHULUAN 



 

1.1 LATAR BELAKANG 

Potret kemiskinan di Indonesia masih terjadi di berbagai tempat, termasuk 

Jawa Barat.  Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis 

kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan Maret 2009 sebesar 4.983.570 orang (11,96 

%). Sedangkan Garis kemiskinan Jawa Barat bulan Maret 2009 sebesar Rp. 

191.985,- atau mengalami peningkatan sebesar 8,95 persen dibandingkan dengan 

garis kemiskinan 2008 (BPS, 2009). 

Saat ini Indonesia masih belum beranjak dari posisinya sebagai negara 

berkembang. Hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataanya bahwa Indonesia 

sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Tingkat pendidikan masyarakatnya 

masih rendah dan angka buta aksara dan huruf arab bagi masyarakat muslim 

masih tinggi. Pada  tahun 2008, tercatat 972.000 penduduk pada rentang usia 

produktif (15-44 tahun) di provinsi jawa barat, ternyata masih tidak mampu baca 

tulis arab. Sebanyak 68 persen di antaranya adalah wanita. Faktor tingginya angka 

tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi yang masih sangat buruk, sehingga 

mereka lebih fokus untuk bekerja dari pada bersekolah atau memperoleh 

pendidikan yang lebih tinggi (Disdik Jabar, 2009). Tantangan tersebut adalah 

masalah bersama dan  harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah, 

akademisi dan seluruh warga Indonesia yang menghendaki negara ini mejadi lebih 

baik.    

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut 

diantaranya ialah program pemberantasan buta huruf  bagi masyarakat yang 

terlanjur  memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah. Program 

pengembangan potensi diri juga diperlukan seperti keterampilan membuat 

kerajinan tangan, memasak dan penambahan  pengetahuan/wawasan melalui 

pembinaan agar terbentuk rasa percaya diri untuk berkarya pada masyarakat 

dengan tingkat pendidikan yang rendah.  

Oleh karena itu, salah satu langkah awal yang dilakukan yaitu dengan  

melaksanakan program intensif pemberantasan huruf arab  pada masyarakat 

khususnya ibu-ibu  duafa dan  khadimat ( petugas cleaning cervice)  lingkar  

kampus IPB Darmaga. Program ini dikuhuskan pada pelatihan intensif pengenalan 

huruf  arab, karena selama ini lembaga-lembaga yang fokus menangani masalah 

tersebut masih kurang, sedangkan kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Harapan 

dari kegiatan ini adalah ibu-ibu mampu membaca Al-Quran dan memiliki 

kerterampilan lain yang  mampu menunjang kebutuhan mereka sebagai seorang 

masyarakat dan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya.  

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah program ini adalah sebagai berikut 

1. Rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat. 

2. Tingginya tingkat buta huruf arab. 

3. Perlunya sebuah pelatihan keterampilan untuk megembangkan 

kepercayaan diri dalam berkarya pada masyarakat yang memiliki 

pendidikan formal yang rendah.  

 

 

1.3 TUJUAN 



Tujuan dari Pogram ini adalah sebagai berikut 

a. Memberantas buta huruf arab . 

b. Meningkatkan wawasan  dan pengetahuan. 

c. Meningkatkan pemahaman pentingnya pendidikan  anak. 

d. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran potensi diri pada ibu-ibu duafa      

dan kahdimat (petugas cleaning cervice). 

e. Memberikan motivasi untuk menciptakan  peluang usaha rumahan melalui 

program pelatihan keterampilan. 

 

1.4 TARGET LUARAN 

Secara umum target luaran PKM-M ini dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Pemberantasan buta huruf arab 

b. Pelatihan Softskill 

c. Penyampaian dua pesan moral yaitu moral cinta ketuhanan dan kebenaran 

dan moral pendidikan. 

 

 

1.5 KEGUNAAN PROGRAM 

 

a. Bagi Sasaran 

Kegunaan bagi sasaran yaitu agar peserta dapat menjalankan perannya 

dengan dengan baik sebagai sekolah pertama bagi anak, terutama dalam 

mempersiapkan pendidikan anak-anaknya. Pembekalan keterampilan juga 

diharapkan dapat membantu pemasukan keluarga dalam hal finansial dengan 

usaha kerajianan rumahan. Usaha  tersebut dapat dilakukan ibu-ibu di 

rumahnya sehingga peran sebagai jbu rumah tangga tidak terabaikan 

b. Bagi Mahasiswa 

Pelaksanaan program ini akan menumbuhkan kepekaaan terhadap masyarakat 

sekitar. Melatih mahasiswa untuk  bersosialisasi dengan baik dan 

menumbuhakn rasa percaya diri. Program ini memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk bisa berkontribusi nyata kepada masyarakat. 

Pelaksanaan program ini juga  menuntut mahasiswa untuk dapat bekerja 

dalam tim yang akan menumbuhkan kesolidan dan kekuatan tim. 

c. Bagi Masyarakat 

Kegunaan bagi masyarakat sekitar yaitu membentuk masyarakat yang unggul 

dan dinamis. Kesadaran masyarakat tentang pendidikan dapat mengurangi 

angka putus sekolah dan pengangguran. Menciptakan peluang usaha untuk 

masyarakat sekitar, sehingga dapat membentuk masyarakat yang mandiri 

 

 

II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

 

2.1 Profil Masyarakat Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu-ibu peserta Majlis Taklim Khadimat Al-

Hurriyyah yang tinggal di desa Lingkar Kampus IPB Darmaga. Peserta majlis 

taklim merupakan  ibu-ibu yang  berasal dari Desa Carang Pulang, Babakan, 

leuwikopo, Cibanteng, cangkurawok. 



 Komposisi peserta disajikan dalam tabel berikut : 

      Tabel 1. Jumlah peserta Taklim Khadimat 

No Asal 
Jumah 

peserta 

Bacaan  

Iqra Alquran 

1. Babakan Raya 37 orang 15 orang 22 orang 

2. Carang Pulang 109 orang 84 orang 25 orang 

3. Leuwikopo 4 orang 4 orang - 

4. Cibanteng 5 orang 1 orang 4 orang 

5. Babakan Tengah 9  orang 5 orang 4 orang 

6. Babakan Doneng 12 orang 8 orang 4 orang 

7. Cilubang 22 orang 20 orang 2 orang 

8. Babakan Lio 15 orang 7 orang 8 orang 

9. Cangkurawok 21 orang 19 orang 2orang 

 

 

2.2 Kondisi sumber daya manusia  

Ibu-ibu yang tinggal di daerah tersebut, memiliki latar belakang pendidikan  

rendah. Sebagian besar dari mereka belum bisa menulis dan membaca huruf  latin 

maupun huruf arab,  sehingga   mereka belum bisa membaca Al-Quran dengan 

baik dan benar.  Mereka berprofesi sebagai pembantu rumah tangga untuk kost-

kosan mahasiswa, perumahan dosen, asrama mahasiswa dan  kampus IPB itu 

sendiri. Pnghasilan  mereka tidak lebih dari tiga ratus ribu rupiah setiap bulannya, 

begitu juga penghasilan dari suami mereka. Tingkat pendidika aanak-anak 

mereka tidak lebih dari tingkat SMA, sebagian besar hanya menyelesaikan SMP 

dan bekerja di luar kota Bogor sebagai buruh pabrik, penjaga toko atau pembantu 

rumah tangga. Dengan alasan penghasilan yang rendah mereka enggan 

menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

 

 

III. METODE 

 

Kegiatan PKM-M ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu : 

a. Observasi 

Kegiatan observasi dari tahap awal kegiatan PKM Pengabdian masyarakat 

ini. Observasi bertujuan untuk mengetahui kondisi ibu-ibu petugas kebersihan 

IPB. Dalam melakukan observasi tersebut yang telah dilakukan, yaitu : 

 Observasi Lapangan 

Observasi lapangan merupakan kegiatan pengamatan secara langsung 

terhadap kondisi masyarakat. Tidak ada kegiatan bertanya kepada masyarakat 

dalam observasi lapang ini, data hanya diambil dari apa yang diamati secara 

langsung. Observasi ini dilakukan pada tanggal 4-8 januari 2010. Kegiatan 

observasi ini dilaksanakan oleh semua anggota kelompok PKM-M 

 Wawancara atau Kuisioner 

Wawancara dan kuisioner merupakan kegiatan penggalian informasi 

terhadap ibu-ibu petugas kebersihan dengan penyebaran kuisioner dan 

bertanya. Wawancara telah dilakukan ketika awal kegiatan dimulai yaitu pada 

tanggal 5 dan 12 Februari 2010. wawancara ini sebagai sarana untuk 



mendapatkan biodata diri dan keluarga serta tingkat kesejahteraan para ibu-

ibu tersebut.  Sedangkan kuisioner dilakukan di awal dan di akhir program 

agar tim pelaksana dapat mengetahui sejauh mana kemajuan kemampuan 

mereka dan dapat mengukur seberapa efektif program yang telah 

dilaksanakan. Kuisioner akhir program akan dilaksanakan tanggal 7 Mei 

2010. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh anggota pelaksana PKM-M. 

b. Pelaksanaan Program 

Program ini bekerjasama dengan Majlis Taklim Khadimat Al-

Hurriyyah. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan diantranya  

a. Penambahan Tenaga Pengajar  

Kegiatan ini bekerjasama dengan Majlis Taklim Al-Hurriyyah di bawah 

Keputrian Lembaga Dakwah Kampus Al-Hurriyyah. Jumlah peserta 

sebanyak lebih dari 250 peserta menyebabkan kurangnya tenaga 

pengajar. Langkah awal bagi pengadaan tenaga pengajar yaitu dengan 

membuka open recruitment kepada mahasiswi Institut Pertanian Bogor. 

Kegiatan ini diantaranya menyebarkan pengumuman di mading-mading 

fakultas dan melakukan promosi di kelas-kelas.  Open recrruitment 

berlangsung selama satu bulan. 

b.     Pengenalan Huruf Hijaiyah 

Pengenalan huruf hijaiyah dan pengajaran membaca Al-Quran 

dilaksanakan setiap  satu hari dalam satu pekan. Peserta dibagi menjadi 

beberapa kelompok berdasarkan tingkat bacaan, yaitu iqra dan peserta 

yang telah membaca Al-Quran. Waktu pelaksanaan yaitu setiap hari 

Jumat.  

c.     Program Melek Huruf 

Program melek huruf akan dilaksanakan setiap satu kali dalam sepekan.       

Peserta akan mendapat pelajaran bagaimana menulis dan membaca.  

d. Pembinaan Leadership 

Pelatihan leadership ini bertujuan agar peserta dapat menjadi pemimpin 

minimal untuk dirinya sendiri. Pelatihan ini terdiri dari program pembinaan 

spritual, manajemen diri dan kepemimpinan. Hal ini bertujuan agar peserta 

dapat menjalan peran sebagai ibu dengan baik. 

 

 

e. Magic Kitchen 

Magic kitchen adalah program  pelatihan memasak kepada peserta. Peserta 

akan diajarkan bagaimana cara memasak makanan jajanan atau kue yang unik 

dan memiliki nilai jual tinggi. Hal ini bertujuan agar peserta dapat 

mengaplikasikannya untuk modal berjualan. 

f. Pelatihan Keterampilan 

Pelatihan keterampilan ini dilkukan satu kali dalam sebulan. Program ini 

berisi pelatihan keterampilan membuat barang-barang kerajinan tangan.  

g. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi ini dilakukan pada setiap akhir kegiatan . hal ini dilakukan untuk 

mengetahui respon peserta dan memberi acuan untuk kegiatan selanjutnya. 

Evaluasi akhir dilakukan pada akhir program yaitu pada minggu ketiga bulan 

kelima. Evaluasi akhir dilakukan untuk mengukur sejauh mana perubahan diri 

dan peningkatan keterampilan setelah program dilakukan. 



 

 

IV. PELAKSANAAN PROGRAM 

 

 

4.1 Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan Program PKM-M ini dilaksanakan setiap hari Jum’at (kecuali 

hari libur Nasional) pukul 13.00-15.30 di Aula dan Lingkungan Masjid Al 

Hurriyyah IPB Darmaga, Bogor 

 

4.2 Tahapan Pelaksanaan Program 

Program ini bekerjasama dengan Majlis Taklim Khadimat Al-Hurriyyah. 

Berdasarkan target luaran yang ingin dicapai, pelaksanaan program PKM-M dapat 

dikelompokan menjadi; 

 

1. Pemberantasan buta huruf 

Program pemberantasan buta huruf dilaksanakan melalui beberapa tahapan, 

diantaranya penambahan tenaga pengajar Iqra dan pengenalan huruf hijaiyah.  

  Penambahan  Tenaga Pengajar  

 Kegiatan ini bekerjasama dengan Majlis Taklim Al-Hurriyyah. Tim pelaksana 

PKM-M yang berjumlah lima orang ternyata belum mampu menangani jumlah 

peserta sebanyak lebih dari 250 orang. Hal tersebut menyebabkan kurangnya 

tenaga pengajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya tambahan 

tenaga pengajar. Kegiatan penambahan tenaga pengajar dilakukan dengan 

membuka open recruitment kepada mahasiswi Institut Pertanian Bogor. Kegiatan 

ini diantaranya menyebarkan pengumuman di mading-mading fakultas, 

melakukan promosi di kelas-kelas dan promosi di berbagai kost mahasiswi.  Open 

recruitment berlangsung selama satu minggu pada tanggal 1-8 Februari 2010. Dari 

program ini berhasil merekrut15 orang tambahan tenaga pengajar. Penanggung 

jawab dari pelaksanaan Open recruitment ini adalah Nurul Qomariasih selaku 

manajer HRD (Human Resource and Develompent) 

   Pengenalan Huruf Hijaiyah 

Pengenalan huruf hijaiyah dan pengajaran membaca Al-Quran dilaksanakan 

setiap  satu hari dalam satu pekan. Peserta dibagi menjadi tujuh kelompok 

berdasarkan tingkat bacaan, yaitu iqra dan peserta yang telah membaca Al-Quran. 

Waktu pelaksanaan yaitu setiap hari Jumat pukul 13.00-14.30 WIB, bertempat di 

Aula Masjid Al Hurriyyah IPB. Progam pengenalan huruf hijaiyah dilakukan oleh 

semua tim pelaksana PKM-M dan tambahan tenaga pengajar. 

 

2. Pelatihan Sofskill 

Pelatihan ini meliputi beberapa program yaitu, pembinaan leadership, Magic 

Kitchen, dan pelatihan keterampilan. Penanggung jawab dari program pelatihan 

sofskill adalah Septina Mugi Rahayu selaku manajer program. 

 Pembinaan Leadership 

Pelatihan ini terdiri dari program pembinaan spritual, manajemen diri dan 

kepemimpinan. Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode ceramah oleh 

dosen dan ustadzah.  

 Magic Kitchen 



Magic kitchen adalah program  pelatihan memasak kepada peserta. Pada  

pelatihan ini peserta dibentuk kelompok-kelompok kecil dan tutorial langsung 

dari tim pelaksana PKM-M. Output dari program ini adalah peserta menguasai 

materi yang diberikan (menu masakan) sehingga dapat dipraktekan sendiri oleh 

peserta dan dapat menjadi peluang usaha baru bagi peserta. Pelatihan yang 

dilaksanakan adalah pembuatan snack ringan seperti talam ubi dan keripik 

bayam. 

 Pelatihan Keterampilan 

Pelatihan keterampilan ini dilakukan sebanyak dua kali. Program ini berisi 

pelatihan keterampilan membuat barang-barang kerajinan. Kegiatan pelatihan 

yang terlaksana adalah pembuatan tas kertas dari kertas bekas dan kerajinan 

dari kain flannel. Luaran dari program ini adalah peserta mengusai teknik 

pembuatan dan mampu mengaplikasikannya sehingga bisa mendatangkan 

manfaat ekonomi bagi peserta. 

 

3. Penyampaian dua pesan moral yaitu moral cinta ketuhanan dan 

kebenaran dan moral pendidikan 

Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode ceramah oleh ustadzah dengan 

mengkaji tafsir beberapa ayat dari Al Qur’an yang dapat mengarahkan peserta 

untuk selalu berbuat baik dan benar.  

 

Secara umum, jadwal aktual pelaksanaan program dapat dilihat di tabel 2 berikut 

Tabel 2. Jadwal Aktual pelaksanaan program 

Kegiatan 

Bulan 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengadaan tenaga 

pengajar 
                    

Pengenalan Huruf 

Hijaiyah 
                    

Program Melek 

Huruf 
                    

Pembinaan 

Leadership 
                    

Magic kitchen                     

Pelatihan 

Keterampilan 
                    

Evaluasi Kegiatan                     

Pelaporan Program                     

 

4.3 Instrumen Pelaksana 



 Pelaksanaan PKM-M terdiri dari berbagai pihak yaitu tim pelaksana 

pelaksana, tenaga pengajar tambahan, pengelola taklim, dan dosen pembimbing. 

Tim pelaksana merupakan tim yang mengelola dan bertanggung jawab penuh 

terhadap pelaksanaan program ini.  Sedangkan tenaga pengajar merupakan tenaga 

tambahan yang diperlukan untuk program pemberantasan buta huruf arab. 

 

4.4 Rancangan dan Realisasi Biaya 

 Rancangan biaya pelaksanaan program PKM-M dapat dilihat pada tabel 3 

berikut ini. Sedangkan realisasi biaya pelaksanaan dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 3. Rancangan Biaya Program 

No. Kebutuhan Jumlah Harga Satuan Harga 

1. 
Publikasi Open 

Rekrutment 50 pamflet A4 

Rp. 1500,00/ 

print warna 
Rp.7.500,00 

2. 
Kreativitas 

manik-manik 

250 paket 

manik-manik 
Rp.4000,00 Rp.920.000,00 

3. 
kreativitas Kain 

Perca 

250 paket kain 

perca 
Rp.12.500,00 Rp.3.450.000,00 

4. 
Krativitas 

Sulam pita 

250 paket 

sulam pita 
Rp.17.500,00 Rp.4.025.000 

5. 
Kegiatan Magic 

Kitchen 3 kali kegiatan 
Rp.50.000,00 Rp.150.000,00 

6. Plakat  trainer 3 plakat Rp.65.000,00 Rp.195.000,00 

7. 
Kenang-

kenangan  3 jam IPB 
Rp.35000,00 Rp.105.000,00 

8. Dokumentasi 

 

Rp.100.000,00 Rp.100.000,00 

9. 
Publikasi 

(spanduk) 6 m2 

Rp.25.000,00 / 

m2 
Rp.150.000,00 

10. Komunikasi 5 orang Rp.50.000,00 Rp.250.000,00 

11. Materai 6 buah Rp.6000,00 Rp.36.000,00 

Total Rp.9.388.500,00 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Hasil 

 Hasil dari pelaksanaan program PKM-M dapat dilihat dari dua indikator 

yaitu ketercapaian target luaran dan peningkatan skill peserta yang di ukur melalui 

kuesioner ahir program. Ketercapaian target luaran program dapat dilihat pada 

tabel 4 berikut dan  

 

 

Tabel 4. Ketercapaian program luaran 

No Program kerja target Pelaksanaan Keberhasilan 

1 Penambahan tenaga 

pengajar  

20 orang  20 Orang  100%  

2 Pemberantasan buta huruf 1 kali /pekan  1 kali tiap pekan  100%  



arab  

3 Pembinaan Leadership  2 kali/bln  2 kali/bln  100%  

4 Magic Kitchen 3 kali selama 

program  

2 kali selama 

program 

67%  

5 Pelatihan ketrampilan  3 kali selama 

program  

3 kali selama 

program  

100%  

6 Terbentuknya unit usaha  Minimal 10 

kel.  

8 kelompok  80%  

Total ketercapaian 91,16% 

Tabel 5. Evaluasi Program (berdasarkan kuesioner) 

No Parameter 

Penilaian 

Sangat 

baik 
Baik 

Kurang 

baik 
Buruk 

I Pemberantasan buta huruf arab     

 Peserta Hafal huruf arab  80% 5% 15%  

Kelancaran dalam membaca  10% 88% 2%  

Peningkatan kemampuan membaca 100%    

II   Pelatihan ketrampilan 

 

    

 Pelatihan yang diberikan  85% 15%   

Manfaat yang dirasakan  100%    

Tingkat penguasaan peserta  10% 75%   

Aplikasi pada kehidupan sehari hari 50% 50%   

Peluang untuk wirausaha 90% 10%   

III Pelatihan Softskill     

 Pelatihan yang diberikan  100%    

 Manfaat yang dirasakan  80% 20%   

 Tingkat penguasaan peserta  40% 40% 20%  

 Aplikasi pada kehidupan sehari hari 60% 40%   

 

5.2 Pembahasan 

 Program yang terlaksana dari bulan Januari-Juni 2010 menitik beratkan 

pada tiga aspek yaitu pemberantasan buta huruf arab, pelatihan ketrampilan 

(softskill), dan penyampaian pesan moral. Program pemberantasan buta huruf arab 

dilakukan dengan metode pengajaran iqra, sedangkan pelatihan ketrampilan 

melaui beberapa pelatihan seperti pembuatan keripik bayam, talam ubi dan kertas 



lipat. Pelatihan softskill dilaksanakan dengan metode ceramah dan talkshow 

ringan. 

Untuk mendukung pelaksanaan program pemberantasn buta huruf arab 

Tim pelaksana PKM-M yang berjumlah lima orang ternyata belum mampu 

menangani jumlah peserta sebanyak lebih dari 250 orang. Hal tersebut 

menyebabkan kurangnya tenaga pengajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

perlu adanya tambahan tenaga pengajar. Kegiatan penambahan tenaga pengajar 

dilakukan dengan membuka open recruitment kepada mahasiswi Institut Pertanian 

Bogor. Kegiatan ini diantaranya menyebarkan pengumuman di mading-mading 

fakultas, melakukan promosi di kelas-kelas dan promosi di berbagai kost 

mahasiswi. Kegiatan ini berhasil merekrut 15 orang tambahan tenaga pengajar 

sehingga jumlah total tenaga pengajar (termasuk tim PKM-M) mampu memenuhi 

target yaitu 20 orang. 

Berdasarkan hasil kuisioner yang di bagikan kepada peserta di peroleh 

data bahwa  80% peserta hafal akan pelafalan huruf arab, 88% peserta memiliki 

kelancaran yang cukup baik dan semua peserta 100% mengingkat kelancarannya 

jika dibandingkan dengan sebelum program. Namun, dalam pelaksanaanya waktu 

1, 5 jam belum optimal untuk melaksankan program pengajaran buta huruf.  

Pelatihan softskill yang diberikan meliputi Magic kitchen, pelatihan 

ketrampilan dan pembinaan leadership. Tujuan pokok dari pelatihan ini adalah 

agar peserta memiliki kemampuan lain (tambahan) yang dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari hari, termasuk kemampuan berwira usaha sebagai 

penambah penghasilan keluarga. Materi yang di berikan bersifat ringan, mudah 

dipelajari, murah, dan alat alat yang digunakan tergolong alat yang sederhana. 

Program pelatihan yang telah dilaksanakakan meliputi pembuatan talam ubi, 

keripik bayam, dan tas kertas lipat berbahan dasar kertas bekas. Peserta sangat 

antusias terhadap pelatihan ini, dan sangat dirasakan manfaatnya. Selain itu 

peserta juga di latih untuk mengemas produk agar terlihat lebih rapi. Pembinaan 

leadership yang dimaksud adalah pembinaan terhadap perbaikan karakter peserta 

yang sebagian besar kurang berpendidikan dan memiliki rasa percaya diri yang 

masih sangat rendah. Dengan pembinaan yang intensif di sela sela program yang 

lain, respon peserta sudah cukup bagus. Ini terlihat dari kuesioner yang dibagikan 

pada akhir program. Dari informasi tersebut di peroleh hasil bahwa 100% peserta 

merasakan manfaat akan adanya pelatihan tersebut dengan tingkat penguasaan 

sebesar 75%. Dari pelatihan ketrampilan ini sebesar 90% responden mengaku bisa 

menjadikannya untuk berwirausaha sehingga mampu menambag pendapatan 

keluarga. 

Program yang ketiga adalah penyampaian pesan moral. Kegiatan ini 

bertujuan agar peserta yang sebagian besar adalah ibu ibu mampu menyampaikan 

pesan moral yang baik yaitu cinta ketuhanan dan kebenaran kepada anak-anaknya 

sebagai generasi penerus bangsa. Fakta yang terjadi di masyarakat cukup 

memprhatinkan. Dengan kondisi ekonomi yang lemah, semangat untuk mencapai 

pendidikan yang lebih baik pun melemah. sehingga perlu ada sarana untuk 

menyampaikan pesan moral yang baik.  

Secara umum keberhasilan program ini sebesar 91, 16%. Nilai tersebut 

diperoleh dari ketercapaian target luaran. Beberapa program belum mencapai 

target yang optimal, 100%. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor. Untuk 

kegiatan Magic Kitchen hanya terlaksana dua kali dari tiga kali yang telah 



direncanakan, karena terkendala dengan jadwal dan waktu pelaksanaan. Hari libur 

akademik atau perayaan hari besar islam lainnya yang jatuh pada hari jum’at. 

Pembentukan unit usaha hanya 80%,terkendala oleh aktifitas peserta yang cukup 

padat. 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Program PKM-M ini merupakan rangkain program yang akan terus 

berlanjut, karena manfaat dan respon dari peserta yang cukup baik. Secara umum 

program ini terbagi menjadi tiga bagian program besar yaitu pemberantasan buta 

huruf arab, peningkatan softskill melalui pelatihan ketrampilan dan magic kitchen 

dan penyampaian dua pesan moral yaitu cinta kebenaran dan ketuhanan. Hasil 

dari pelaksanaan program PKM-M dapat dilihat dari dua indikator yaitu 

ketercapaian target luaran dan peningkatan skill peserta yang di ukur melalui 

kuesioner ahir program.  

Secara umum keberhasilan program ini sebesar 91, 16%. Nilai tersebut 

diperoleh dari ketercapaian target luaran. Beberapa program belum mencapai 

target yang optimal, 100%. Berdasarkan hasil kuisioner yang di bagikan kepada 

peserta di peroleh data bahwa  80% peserta hafal akan pelafalan huruf arab, 88% 

peserta memiliki kelancaran yang cukup baik dan semua peserta 100% 

mengingkat kelancarannya jika dibandingkan dengan sebelum program.  

Sedangkan pelatihan ketrampilan diperoleh hasil bahwa 100% peserta merasakan 

manfaat akan adanya pelatihan tersebut dengan tingkat penguasaan sebesar 75%. 

Dari pelatihan ketrampilan ini sebesar 90% responden mengaku bisa 

menjadikannya untuk berwirausaha sehingga mampu menambag pendapatan 

keluarga 

6.2 Saran 

 Saran untuk program kedepannya adalah pemantauan yang lebih intens 

terhadap pelatihan ketrampilan. Pelatihan ini mampu memberikan peluang usaha 

yang cukup besar kepada peserta sehingga barang yang dihasilkan mampu 

dikomerisalisasikan. Akan lebih baik lagi jika, tim pelaksana program juga 

mencarikan pasar pasar yang cukup potensial untuk memasarkan hasil 

ketrampilan peserta. 

 

 


