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ABSTRAK 

Luhung Achmad Perguna, Muhammad Maksum, Monika Ari Susanti, Nur Laili, 

Wahyuningsih, Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat 

Perintisan dan Pengembangan Sanggar Belajar bagi Anak-Anak Sekolah Dasar 

di  Daerah  Tertinggal  Desa  Banyuanyar  Kabupaten  Boyolali,  Laporan  Akhir 

Hasil, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Juni, 2006. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat 

yang  bergerak  dibidang  pendidikan  ini  dilaksanakan  di  Desa   Banyuanyar, 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Wujud kegiatan ini adalah terbentuknya 

sanggar belajar sebagai media untuk membantu proses belajar anak usia Sekolah 

Dasar.  Keberadaan  sanggar  ini  diharapkan  mampu  menumbuhkan  motivasi 

belajar anak dan  sebagai media penyadaran bahwa pendidikan bukan semata- 

mata  tanggungjawab  dari  sekolah.  Akan  tetapi  pendidikan  menjadi  tanggung 

jawab  seluruh  masyarakat.  Latar  belakang  pemilihan  lokasi  adalah  kondisi 

masyarakat desa Banyuanyar yang penduduknya sebagian besar bekerja di sektor 

agraris dan menggantungkan kehidupannya pada alam lebih  berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan ekonomi di banding bidang pendidikan. Akibatnya fungsi 

pendidikan  dalam  keluarga  terabaikan  sehingga  dapat  merusak  motivasi  dan 

semangat  belajar anak. Lemahnya kontrol lembaga keluarga menjadikan anak 

mudah terpengaruh  dengan lingkungan yang dapat merusak kepribadian anak. 

Pendekatan yang digunakan  meliputi  pendekatan kewilayahan, dan pendekatan 

partisipatoris. Metode yang digunakan  meliputi metode kaderisasi dan metode 

pendampingan.  Sementara  untuk  model  belajar  yang  digunakan  mengunakan 

model tutorial dimana salah satu dari kader berperan sebagai tutor dan metode 

pendampingan dimana anak didik dibagi dalam beberapa kelompok dan dalam 

kelompok tersebut terdapat pendamping. Dalam pelaksanaan kegiatan terbagi 

menjadi  empat  tahapan.  Pertama  perencanaan,  tahap  ini  meliputi  persiapan 

fasilitator yang terdiri dari persiapan sosialisasi, persiapan training for trainer, 

penyusunan  materi  ajar  dan  model  pembelajaran.  Kedua  tahap  pelaksanaan, 

meliputi pengurusan ijin, sosialisasi, rekruitmen  kader, Training For Trainer, 

Launching  kegiatan  dan  pelaksanaan  kegiatan.  ketiga  tahap   evaluasi  dan 

monitoring  dan  terakhir  tahap  pemeliharaan  dan  tindak  lanjut.  Pada  tahap 

terakhir   ini   fasilitator   membantu   membentuk   kepengurusan   sanggar   dan 

selanjutnya  sanggar diserahkan kepada Desa Banyuanyar untuk dikelola oleh 

desa Banyuanyar melalui  kader yang terbentuk. Adapun hasil dari program ini 

adalah meningkatnya semangat dan  motivasi anak didik untuk belajar. Adanya 

peningkatan  perkembangan  psikologis  anak  didik   sanggar  dan  tumbuhnya 

kesadaran akan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan.  Pendidikan 

Tanggung Jawab Seluruh Masyarakat 
 

Kata kunci: 
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PENDAHULUAN 
Krisis moneter yang berkepanjangan mengakibatkan berbagai permasalahan 

muncul belakangan ini dan tidak bisa segera diselesaikan. Salah satu diantaranya 

adalah kemiskinan. Dalam tatanan masyarakat, kemiskinan lebih banyak berada di 

wilayah pedesaan. Menurut Emil Salim (1976) ada lima karakteristik kemiskinan 

yaitu : 

1.  Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. 

2.  Tidak  mempunyai  kemungkinan  untuk  memperoleh  aset  produksi  dengan 

kekuatan sendiri. 

3.  Tingkat pendidikan pada umumnya rendah. 

4.  Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas. 

5.  Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak  mempunyai keterampilan atau 

pendidikan yang memadai. 

 
Berdasarkan  karakteristik  tersebut  diatas  pendidikan  menjadi  salah  satu 

indikator  kemiskinana di pedesaan.  Pendidikan sangat relevan  untuk 

meningkatkan  pendapatan masyarakat miskin (Philips H Coomb,1980). Selama 

ini  golongan  miskin   merupakan  kelompok  subaltern  yang  disebabkan  oleh 

tekanan kondisi struktural sedangkan pada dasarnya mereka memiliki kemampuan 

untuk berkembang. Salah satu kondisi struktural  tersebut adalah kemamampuan 

ekonomi yang sangat  berpengaruh positif terhadap kemampuan untuk 

mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi.  Dalam kenyataannya 

sekarang  ini  pendidikan  sebagai  komoditi  yang  bisa  diperdagangkan.  Hal  ini 

tentunya  sangat  berpengaruh  bagi  kelangsungan  proses  belajar  anak  terutama 

mereka yang berada di golongan ekonomi menenggah ke bawah. 

Sumber daya manusia harus benar-benar berkualitas. Penerapan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi merupakan sebuah pijakan baru dalam menyiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas guna mencapai tujuan negara yang tertuang dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar  1945  alenia keempat  mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  Berdasarkan tujuan negara tersebut seharusnya pendidikan 

merupakan  milik  rakyat.  Sistem  KBK  lebih  mendorong  siswa  untuk  belajar 

mandiri. Disamping hal tersebut diatas, pendidikan juga harus mampu 

menumbuhkan karakter dan pembentukan identitas anak didik untuk berkembang. 

Pendidikan adalah bagian inti dari kedaulatan dan harga diri bangsa (Muarif, 2004 

:14). Kondisi demikian menuntut adanya peran orang tua dalam pendampingan 

belajar. Bagi masyarakat pedesaan tuntutan tersebut bukan hal yang mudah untuk 

dipenuhi. Selain karena waktu mereka lebih tercurah untuk pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari, kesadaran melakukan  pendampingan dan kontrol belajar masyarakat 

relatif rendah ditambah dengan latar belakang  pendidikan masyarakat pedesaan 

hanya subsisten. 

Kondisi demikian tercermin dalam kehidupan masyarakat desa Banyuanyar, 

Kecamatan  Ampel, Kabupaten Boyolali. Berikut ini data persebaran penduduk 

berdasarkan kelompok usia  pendidikan di desa Banyuanyar kecamatan Ampel 

kabupaten Boyolali. 
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Tabel 1 

Data Persebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Pendidikan Desa 

Banyuanyar 

No Usia Jumlah 

1. 0-3 tahun 100 jiwa 

2. 4-6 tahun 96 jiwa 

3. 7-12 tahun 102 jiwa 

4. 13-15 tahun 246 jiwa 

5. 16-18 tahun 238 jiwa 

6. 19 tahun keatas 238 jiwa 

 Jumlah 2678 jiwa 
Sumber : monografi desa banyuanyar 2004 

 
Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah anak usia Sekolah Dasar sebanyak 

102 jiwa. Adapun jumlah tersebut terbagi dalam dua Sekolah Dasar dan satu 

Madrasah  Ibtidaiyah Islamiyah. Dari 102 jiwa penduduk usia sekolah tersebut, 

hanya sekitar 15% dari  mereka yang mendapat perhatian lebih dari orang tua. 

Sisanya, perhatian orang tua terhadap  pendidikan anak. Hal ini disebabkan oleh 

melekatnya stigma pendidikan bagi kalangan masyarakat desa Banyuanyar adalah 

tanggungjawab dari sekolah sementara orang tua  bertanggungjawab mencarikan 

biaya untuk sekolah. 

Fungsi pendidikan  lembaga  keluarga  tidak  berjalan  dengan  baik.  Padahal 

waktu anak  berada di sekolah lebih sedikit dibandingkan waktu anak berada di 

rumah. Kontrol belajar  yang  lemah dan kurangnya prasarana yang menunjang 

belajar  dirumah  menjadikan  anak   malas.  Dampak  yang  ditimbulkan  adalah 

menurunnya prestasi anak yang ditunjukkan dengan  perolehan nilai anak yang 

berada di bawah rata-rata. Akibatnya, kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang 

selanjutnya  mengalami  hambatan.  Terutama  bagi  mereka  yang  menginginkan 

sekolah negeri. Bagi masyarakat golongan menengah keatas, hal ini bisa disiasati 

dengan  memasukkan  putra-putrinya  ke  lembaga  pendidikan  atau  mengundang 

guru privat. Sebaliknya keadaan ini menambah beban bagi masyarakat golongan 

ekonomi menengah kebawah. 

Keterbatasan finansial menjadi hambatan untuk melakukan hal yang sama. 

Sikap pasrah dan adanya tuntutan menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun 

dapat memperparah keadaan. Karena keterbatasan perolehan nilai maka sekolah- 

sekolah swasta menjadi pilihan terakhir meskipun biaya yang dikeluarkan relatif 

besar. Hal ini mengindikasikan adanya perdagangan  pendidikan. Ibarat pepatah 

ekonomi Ada uang ada barang sedangkan dalam dunia pendidikan, Ada uang 

ada pendidikan. 

Selain itu, permasalahan lain yang muncul di desa Banyuanyar adalah letak 

sekolah yang  relatif jauh. Dampaknya adalah pada fisik anak didik. Fisik yang 

lelah  menjadikan  daya   konsentrasi  anak  berkurang  sehingga  tidak  mampu 

menyerap seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. 

Melihat kondisi diatas kami bermaksud membantu belajar anak-anak usia 

Sekolah   Dasar  melalui  sanggar  belajar  yang  diharapkan  dapat  membantu 

meningkatkan motivasi belajar anak. Melalui sanggar belajar ini, diharapkan dapat 

memperoleh penjelasan yang lebih jauh mengenai materi pelajaran yang diajarkan 

di sekolah. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa jumlah dan muatan mata pelajaran 
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yang  cukup  banyak  tidak  sebanding  dengan  waktu  penyampaian  pada  jam 

sekolah. Sehingga pemahaman anak terhadap pelajaran berkurang. 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yaitu : 
1.  Bagaimana  merintis  sanggar  belajar  untuk  membantu  belajar  anak  usia 

Sekolah Dasar/sederajat di desa Banyuanyar? 

2.  Bagaimana membangun kerjasama antara pihak sekolah, pihak desa dan orang 

tua dengan fasilitator dalam rangka menumbuhkan motivasi belajar anak? 

3.  Bagaimana menciptakan upaya pengembangan masyarakat yang berasal dari 

mereka, dilakukan oleh mereka dan hasilnya dirasakan oleh mereka? 

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1.  Membentuk sanggar belajar untuk anak usia Sekolah Dasar/sederajat sebagai 

media membantu belajar anak usia Sekolah Dasar/sederajat. 

2. Meningkatkan motivasi belajar anak usia Sekolah Dasar/sederajat 

3. Menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap pendidikan 

Manfaat dari Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat ini 

berupa  terbentuknya  sanggar  belajar  bagi  anak-anak  Sekolah  Dasar/sederajat. 

Kegunaan dari sanggar belajar ini adalah sebagai media pembantu proses belajar 

anak Sekolah Dasar/sederajat diluar  jam sekolah. Sanggar ini dapat digunakan 

sebagai tempat anak didik mendalami materi  pelajaran mengingat keterbatasan 

waktu yang dimiliki selama di sekolah sehingga materi yang diberikan tidak dapat 

diterima secara maksimal. Selain itu Sanggar Belajar ini dimanfaatkan oleh pihak 

mana saja, dalam kaitannya untuk pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk 

pengembangan pendidikan untuk mencari model pembelajaran yang tepat bagi 

anak   Sekolah   Dasar/sederajat.   Secara   khusus,   Sanggar   Balajar   ini   dapat 

dimanfaatkan oleh : 

1.  Masyarakat umum dan Komite Sekolah. 

Sanggar ini dapat digunakan sebagai media untuk membantu belajar bagi anak 

Sekolah Dasar/sederajat 

2.  Remaja desa Banyuanyar. 

Sanggar ini  dapat  digunakan  seagai  sarana  aktualisasi  diri  dalam  bidang 

pendidikan 

 
METODE PENDEKATAN 

Dalam menyelenggarakan kegiatan Sanggar Belajar Banyuanyar, digunakan 

pendekatan   kewilayahan.  Pendekatan  kewilayahan  meliputi  analisis  analisis 

potensi wilayah, kondisi wilayah, institusi yang ada dalam wilayah tersebut dan 

juga  profil  desa.  Metode  kaderisasi  untuk  menyiapkan  kader  penerus  sebagai 

pengajar serta metode pendampingan untuk selalu  mengawal anak belajar dan 

memantau hasilnya. 

Desa Banyuanyar merupakan salah satu dari 20 desa yang ada di kecamatan 

Ampel. Desa  ini terletak enam Km arah selatan dari kecamatan Ampel. Jumlah 

penduduk desa Banyuanyar 2.678 jiwa. Sebagian besar penduduk desa 

Banyuanyar  bekerja  di  sektor  pertanian  dengan  mengandalkan  tanah  tegalan 

sebagai lahan garap. Kondisi sosial  ekonomi masyarakat desa Banyuanyar rata- 

rata  berada  pada  golongan  menenggah  kebawah.  Latar  belakang  pendidikan 

penduduk desa Banyuanyar untuk golongan tua rata-rata lulusan Sekolah Dasar, 

untuk  golongan  Muda  (remaja),  mayoritas  menamatkan  pendidikan  sampai 
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dengan SMA. Jumlah anak usia sekolah dasar mencapai 102 jiwa terbagi dalam 
dua Sekolah Dasar dan Satu Madrasah Ibtidaiyah. Organisasi sosial yang ada di 

desa Banyuanyar meliputi,  Gotong Royong, PKK dan Karang Taruna. Media- 

media inilah yang selanjutnya  dimanfaatkan  oleh tim fasilitator sebagai media 

untuk sosialisasi tentang kegiatan Sanggar Belajar Banyuanyar. Melalui 

pendekatan kewilayahan ini, tim fasilitator mampu menggali permasalahan yang 

terkait dengan pendidikan dan bersama-sama dengan pemerintah desa, kader dan 

pihak sekolah mencari solusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

pendidikan tersebut tersebut. 

Program  Kreativitas  Mahasiswa  Pengabdian  Masyarakat  dengan  Judul 

Perintisan dan Pengembangan Sanggar Belajar bagi Anak-Anak Sekolah Dasar Di 

Daerah Tertinggal Desa Banyuanyar, telah dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 

tahun  2006.  Selanjutnya  Sanggar  Belajar  Banyuanyar  ini,  diserahkan  kepada 

masyarakat Desa Banyuanyar untuk dikelola oleh  masyarakat setempat melaui 

kader-kader yang telah dibentuk. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Banyuanyar 

dikarena persebaran tempat tinggal anak didik berada di sekitar Sekolah  Dasar 

Negeri  II  Banyuanyar. Selain  itu,  kondisi  dan  iklim yang  telah  terkondisikan 

sehingga suasana belajar di Sanggar lebih kondusif dan anak didik dapat dengan 

mudah menyesuaikan  diri. Kegiatan Sanggar Belajar Banyuanyar dilaksanakan 

setiap  hari  Sabtu  dan  Minggu.  Mata  pelajaran  yang  diajarkan  dalam  sanggar 

terdiri dari matematika, Bahasa Inggris, IPA (Sains)  dan IPS. Durasi pemberian 

materi  masing-masing  60  menit.  Dibawah  ini  tabel  jadwal  Kegiatan  Sanggar 

Belajar Banyuanyar : 

 
Tabel 2 

Jadwal Kegiatan Sanggar Belajar Banyuanyar 

No Hari / Waktu (WIB) Mata 
Pelajaran 

1 Sabtu, 14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 

Matematika 
IPS 

2 Minggu, 09.00 –10.00 
10.00 – 11.00 

IPA (Sains) 
Bhs. Inggris 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan Sanggar belajar Banyuanyar ini tim fasilitator 
berkerjasama  dengan beberapa pihak yang ada di Desa Banyuanyar. Selain itu 

untuk menunjang kelancaran kegiatan, tim fasilitator juga menggunakan beberapa 

sarana  yang  ada  di  Desa  Banyuanyar  untuk  melaksanakan  kegiatan. Adapun 

elemen masyarakat yang dilibatkan antara lain sebagai berikut: 

a. Pemerintah Desa 

Sebagai pemilik  wilayah  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam 

pengelolaan Sanggar Belajar Banyuanyar. Dengan demikian Sanggar Belajar 

Banyuanyar mempunyai kedudukan yang kuat dalam wilayah desa 

Banyuanyar dan dapat dijadikan asset atau media percontohan bagi desa yang 

lain. 

b.  Pihak Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru) 

Peran Kepala Sekolah dan Guru dalam kegiatan ini adalah sebagai mediator 

antara anak  didik dan fasilitator. Peran Kepala Sekolah dan Guru bersifat 

menguatkan sehingga anak didik mau berpartisipasi dalam kegiatan Sanggar 
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Belajar  Banyuanyar.  Selain  itu,  pihak  sekolah  juga  sebagai  mitra  dalam 

penyusunan  materi  ajar  dan  referensi  bahan  ajar.  Sehingga  materi  yang 

diajarkan di Sanggar Belajar Banyuanyar dapat sesuai dengan materi ajar di 

sekolah. 
c. Orang Tua 

Orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan anak 

didik. Orang  tua selain berperan sebagai fungsi afeksi terhadap anak juga 

dapat  berperan  sebagai  media  pendidikan  bagi  anak.  Pelibatan  orang  tua 

dalam kegiatan Sanggar Belajar sebagai pendorong motivasi anak untuk turut 

serta  dalam  kegiatan.  Sosialisasi  kegiatan  Sanggar   Belajar  Banyuanyar 

terhadap orang tua dilakukan dengan cara penyebaran undangan kepada orang 

tua. 

d.  Remaja 

Remaja merupakan salah satu ujung tombak dalam sanggar belajar. Remaja 

merupakan kader yang akan melanjutkan kegiatan Sannggar Belajar. Adapun 

elemen yang terlibat dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini : 
 

 

Pemerintah Desa 
 
 
 

SANGGAR BELAJAR 
 

Sekolah Anak Didik Orang Tua 
 
 
 

BANYUANYAR 
 

Remaja (Kader) 
 

 
 

Gambar 1 
Elemen Yang Terlibat Dalam Kegiatan Sanggar Belajar Banyuanyar 

 
Selain elemen  masyarakat  yang  terlibat  dalam  kegiatan  Sanggar  Belajar 

Banyuanyar,  demi menunjang kelancaran kegiatan Sanggar Belajar Banyuanyar, 

tim fasilitator juga menggunakan sarana dan prasarana sebagai berikut : 

1.  Rumah  Bapak  Sutarmo,  sebagai  tempat  pelaksanaan  Training  For  Trainer 

(TOT) sekaligus merupakan sekretariat tim fasilitator. 

2.  SD  Negeri  II  Banyuanyar  sebagai  tempat  pelaksanaan  Sanggar  Belaja 

Banyuanyar 

3.  Perlengkapan kegiatan Sanggar Belajar Banyuanyar meliputi Papan tulis, Alat 

peraga, Alat Tulis dan buku-buku materi. 

Kaderisasi digunakan dalam Sanggar Belajar Banyuanyar untuk melanjutkan 

kegiatan  setelah tim fasilitator. Kader Sanggar Belajar Banyuanyar ini diambil 

dari remaja Desa Banyuanyar. Hal ini didasari pada asumsi bahwa, remaja masih 

mempunyai waktu luang  dibandingkan dengan golongan lain. Selain itu remaja 

dianggap mempunyai kemampuan untuk  melakukan transfer ilmu kepada anak 
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didik. Dalam  proses  kaderisasi  ini  terlebih  dahulu  tim fasilitator  mengadakan 
sosialisasi  dengan cara mendatangi pertemuan karang taruna, rekruitmen kader, 

penyamaaan konsep, visi  dan misi, Training For Trainer (TOT) dan kemudian 

kader bersama tim fasilitator terjun untuk mengelola sanggar. Proses rekruitmen 

kader tidak hanya dilakukan di awal kegiatan, tim fasilitator bersama kader yang 

sudah terbentuk tetap melakukan rekruitmen kader. Peranan kader selama proses 

kegiatan  adalah  sebagai  pemberi  materi  dan  pendamping  belajar  anak  didik. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema proses rekruitmen kader di bawah 

ini. 
 

 

Sosialisasi Rekruitmen Kader Kader 

 

Kegiatan Sanggar 

Belajar Banyuanyar 

Training For Trainer 

(TOT) 

Penyamaan Konsep 

Visi dan Misi 
 

 

Gambar 2 
Skema Rekruitmen Kader Sanggar Belajar Banyuanyar 

 
Model pembelajaran yang diterapkan dalam Sanggar Belajar Banyuanyar ini 

berbeda dengan model pembelajaran sekolah konvensial. Model yang diterapkan 

lebih  mengarah  kepsikologis  anak  bukan  ke  kemampuan  anak.  Dalam  proses 

belajar  mengajar  digunakan  dua  model.  Pertama  model  tutorial,  yaitu  model 

dimana salah satu dari kader berada di  depan  kelas untuk memberikan materi. 

Model  ini  sama  dengan  model-model  di  sekolah.  Yang  kedua  adalah  model 

pendampingan.   Dalam   model   pendampingan   ini,   kader   bertindak   sebagai 

pendamping belajar anak didik. Untuk mempermudah memantau  perkembangan 

anak didik, anak didik dibagi kedalam 5 kelompok yang mana tiap kelompok 

didampingi 1-2 orang kader. Selain memantau perkembangan anak, pendamping 

juga bertugas untuk membangkitkan motivasi belajar dari anak-anak 

dampingannya. 

Pembagian anak didik dalam kelompok ini selain bertujuan untuk 

memudahkan   memantau   perkembangan   anak   didik,   juga   bertujuan   untuk 

menumbuhkan sikap kerjasama antar siswa. Selama ini anak didik terbiasa dengan 

bekerja secara individual, di  Sanggar Belajar Banyuanyar ini anak didik dilatih 

untuk bekerja berkelompok, menumbuhkan  rasa toleransi dan kerjasama. Selain 

itu dengan anggota kelompok yang setiap dua minggu sekali di ubah formasinya 

diharapkan  melatih  anak  didik  untuk  bisa  menerima  orang  baru,  menginggat 

teman-teman  di  Sanggar  Belajar  Banyuanyar  tidak  hanya  teman  satu  sekolah 

tetapi juga dari sekolah lain. 

Untuk merangsang  anak  didik  agar  berani  tampil  ke  depan  kelas  untuk 

mengerjakan   tugas,   atau   menjawab   pertanyaan,   tim   fasilitator   dan   kader 

memberikan penghargaan  (Reward) berupa bintang yang kemudian pada akhir 

bulan akumulasi jumlah bintang dapat ditukarkan dengan alat-alat tulis yang telah 

disediakan.  Model  belajar  yang  diberikan  bersifat  santai  tetapi  mengena  ke 

sasaran. Dalam kegiatan Sanggar Belajar Banyuanyar, anak didik tidak dilepaskan 

dari  sifat  alamiah  mereka  yang  masih  kanak-kanak.  Anak  didik  juga  diberi 

selingan  bermain  yang  masih  dalam  koridor  pendidikan.  Misalnya  permainan 
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melatih konsentrasi, permainan warna dalam Bahasa Inggris dan beberapa praktek 

ringan untuk bidang Sains. Suasana belajar yang diciptakan dalam sanggar tidak 

selalu menggunakan ruangan. Anak didik juga belajar di luar ruangan upaya ini 

diambil untuk mengantisipasi kebosanan belajar dalam ruangan. 
Setelah tahap persiapan dilalui maka tahap pelaksanaanpun segera dimulai. 

Proses  kegiatan  sanggar  belajar  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu  dan  Minggu, 

sehingga kegiatan  belajar anak didik di sekolah formal tidak terganggu. Anak- 

anak usia kelas lima SD yang menjadi sasaran utama dari sanggar sangat antusias 

untuk mengikuti kegiatan di sanggar belajar  ini. Untuk menjaga motivasi anak 

dalam belajar maka dimunculkan Reward berupa “Bintang” yang apabila sudah 

terkumpul dapat ditukarkan dengan alat-alat tulis. Untuk membantu peningkatan 

gizi anak  diadakan program “Taman Gizi” setiap dua minggu sekali. 

Dunia anak-anak tidak lepas dari permainan, maka diberikan game-game 

yang  mendidik seperti misalnya melatih konsentrasi dengan permainan bloing- 

bloing dan sepak bola untuk melatih kerja sama. Sehingga diharapkan anak bisa 

belajar dan juga bermain. Hal tersebut juga bertujuan untuk menghindarkan anak 

dari kebosanan. 

Selanjutnya diadakan evaluasi atas program secara keseluruhan dan yang 

utama adalah monitoring perkembangan anak didik. Pengamatan yang dilakukan 

misalnya  keberanian  anak   tampil  di  depan  forum  dan  juga  berpendapat. 

Bagaimana anak didik bekerja sama dengan  kelompoknya. Bagaimana mereka 

berinteraksi  dengan  lingkungan  sekitarnya.  Bagaimanakah   semangat  mereka 

untuk belajar. 

Sanggar belajar diserahkan kepada pemerintah desa yang selanjutnya akan 

dikelola  oleh  kader  yang  telah  dibentuk.  Hal  tersebut  sangatlah  ideal  karena 

proses regenerasi akan terus berjalan. Namun proses evaluasi dari fasilitator juga 

tidak lepas begitu saja. 

Sanggar belajar ini sangatlah penting untuk perkembangan dunia pendidikan. 

Oleh   karenanya  model-model  seperti  ini  harus  terus  dikembangkan  untuk 

menyokong pendidikan formal di sekolah. 

 
HASIL PEMBAHASAN 

Sanggar Belajar Banyuanyar merupakan salah satu media pembantu belajar 

anak usia Sekolah Dasar di desa Banyuanyar. Berdirinya sanggar belajar di desa 

Banyuanyar  ini  merupakan  hasil  kerjasama  dari  beberapa  pihak  antara  lain 

pemerintah desa Banyuanyar, Sekolah, kader dan fasilitator. Berikut ini hasil dari 

kegiatan  Sanggar  Belajar  di  desa   Banyuanyar  KecamatanAmpel  Kabupaten 

Boyolali : 

1.  Berdirinya sanggar belajar desa Banyuanyar. Sanggar ini merupakan media 

pembantu  belajar pertama yang ada di wilayah Banyuanyar, dengan adanya 

sanggar ini mampu membantu anak-anak   didik   kelas   V   SD   dalam 

meningkatkan kemampuan belajar baik secara verbal maupun non verbal. 

2.  Terbentuknya  kesadaran  pemuda  dan  pemudi  Desa  Banyuanyar  terhadap 

pendidikan. Wujud dari kesadaran ini adalah dengan adanya partisipasi aktif 

dari beberapa pemuda dan  pemudi desa Banyuanyar untuk berperan sebagai 

kader dalam sanggar belajar. 

3.  Salah satu tujuan dari sanggar belajar ini adalah peningkatan kemampuan 

anak didik. Sanggar belajar tidak hanya memberikan materi pelajaran kepada 
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anak didik, tetapi juga memberikan motivasi kepada anak didik untuk mau 
dan  berani   mengeluarkan  pendapat  di  depan  umum.  Dengan  pemberian 

motivasi   anak   didik   diberi   keyakinan   untuk   berani   menjawab   setiap 

pertanyaan  maupun  soal  yang  diberikan  tanpa  perlu  merasa  takut  salah 

menjawab. Salah satu hal yang ditekankan pada anak didik adalah keberanian 

mereka untuk mencoba menjawab dan mengerjakan soal di  depan umum, 

sehingga mereka tidak hanya memiliki kemampuan secara tertulis tetapi juga 

kemampuan secara verbal atau lisan. Sehingga salah satu hasil dari kegiatan 

ini adalah peningkatan psikologis anak dalam kegiatan belajar. 

Dalam sanggar belajar anak dilatih untuk mampu belajar dan bekerja secara 

kelompok. Melalui soal dan tugas yang harus dikerjakan secara kelompok inilah 

mereka juga belajar untuk  saling bekerja sama dalam kelompok. Bekerja dalam 

kelompok juga melatih mereka dalam  meningkatkan komunikasi dan interaksi 

dengan teman dalam kelompok mereka. 

1.  Kegiatan sanggar belajar ini didukung oleh adanya kesadaran dari orang tua 

murid  terhadap kegiatan belajar anak. Salah satu wujud kesadaran tersebut 

dapat dilihat dari antusiasme dalam mendukung sanggar, misalnya mendorong 

anak didik untuk belajar di sanggar, mengantar  dan menjemput anak didik. 

2.  Keberadaan sanggar telah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat, hal ini 

dapat  dilihat  dari  dukungan  yang  diberikan  anggota  masyarakat  terhadap 

kelangsungan sanggar. Pihak sekolah, orang tua murid mengharapkan sanggar 

belajar   tersebut   tetap   terlaksana   walaupun   tim   fasilitator   sudah   tidak 

mendampingi. Hal tersebut juga didukung oleh  pemuda dan pemudi yang 

menjadi kader dalam sanggar. Para kader sanggar ini telah berkomitmen untuk 

tetap mengembangkan sanggar belajar walaupun tidak didampingi oleh  tim 

fasilitator. Oleh karena itu tim fasilitator membantu kader dalam menyusun 

sturktur kepengurusan sanggar belajar. Dengan adanya struktur ini diharapkan 

sanggar  dapat  berlanjut  dan  berkembang  karena  telah  mempunyai  suatu 

organisasi tetap. 

 
KESIMPULAN 

Pendidikan dasar adalah modal untuk mencetak generasi unggul di masa yang 

akan datang.  Kewajiban menempuh Wajib Belajar 9 tahun merupakan sebuah 

upaya pemerintah guna  menyiapkan pilar-pilat pembangunan yang berkualitas, 

berdaya  saing  dan  mandiri  di  masa   yang  akan  datang.  Kebijakan  tersebut 

disempurnakan  dengan  penerapan  kurikulum  berbasis   kompetensi  di  semua 

jenjang pendidikan. Terakhir, pemerintah menggulirkan program  sekolah gratis 

untuk SD dan SMP dengan tujuan agar semua anak Indonesia dapat menempuh 

pendidikan dasar tanpa terbebani biaya yang mencekik leher. Sayangnya, hal ini 

tidak  dibarengi  dengan  kesadaran  dari  masyarakat  bahwa  pendidikan  adalah 

tanggung  jawab  bersama.   Keadaan  ini  sangat  terasa  di  desa  Banyuanyar 

Kecamatan   Ampel   Kabupaten   Boyolali   dengan   sebagian   besar   penduduk 

bermatapencaharian di sektor agraris dan latar belakang  pendidikan yang relatif 

minim. Keadaan tersebut turut berpengaruh terhadap kesadaran orang tua terhadap 

pendampingan  belajar  terhadap  anak.  Padahal  system  pendidikan  berbasis 

kompetensi menuntut anak untuk lebih banyak belajar mandiri. Pada tahap inilah 

peran orang tua sangat dibutuhkan dalamdalam perkembangan anak. Keterbatasan 



PKMK-2-5-

10 
 
 

 
 
 

sarana dan prasarana belajar juga mampu mempengaruhi motivasi anak dalam 

belajar. 

Beberapa  hal  yang  tersebut  di  atas  merupakan  salah  satu  alasan  yang 

melatarbelakangi terbentuknya sanggar belajar. Kegiatan sanggar belajar di desa 

Banyuanyar  tidak hanya memberikan kesadaran dan motivasi belajar bagi anak 

didik, tetapi juga kepada  anggota masyarakat yang lain. Melalui perintisan dan 

pengembangan sanggar belajar ini, orang  tua dan remaja desa pun turut sadar 

bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab  dari sekolah sebagai 

sarana pendidikan formal. 

Dalam sanggar belajar, anak didik tidak hanya menerima materi pelajaran 

saja, tetapi juga diberikan motivasi untuk berani mengungkapkan pendapat. 
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