
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposal Pelatihan Pembelajaran Literasi Baca – Tulis dengan 

Pemahaman untuk Guru Kelas Awal (SD) 

LATAR BELAKANG  

• Hasil dari Program for International Student Assessment (PISA) 2018 menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan di Indonesia di bidang Matematika, Membaca, dan Sains. saat ini masih berada jauh 

dibawah rata rata dunia. (OECD, 2019) 

• Skor PISA Indonesia berada pada peringkat 72 dari 79 negara peserta. Hal ini membuat Indonesia 

masuk dalam kategori terendah (kategori skor <450) dari negara-negara yang mengikuti PISA. 

Sedangkan Skor INAP Nasional menunjukkan bahwa ada 46,83% siswa yang memiliki nilai 

membaca yang rendah. Hanya 6,06% siswa yang dapat membaca dengan baik. 

• Dalam penelitian yang dilakukan oleh UNESCO dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada 

tahun 2012, terlihat bahwa tingkat buta aksara berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan. 

• Menurut Bank Dunia dalam Indonesia Economic Quarterly (Juni, 2018; p. 37), 55% penduduk 

Indonesia termasuk ‘functionally illiterate’ sehingga tidak memiliki kemampuan yang diperlukan 

untuk berhasil dalam pasar tenaga kerja. 

• Kemampuan membaca dengan pemahaman yang rendah merupakan salah satu dampak dari 

kondisi sosial dan ekonomi yang rendah, jika dibiarkan, rendahnya kemampuan membaca dengan 

pemahaman akan menghambat perkembangan sumber daya manusia yang tentunya 

mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi daerah secara menyeluruh. 

• Kemampuan membaca dengan pemahaman merupakan kunci dari pemahamanan - pemahaman 

literasi lainnya (contoh: digital literacy, civil literacy, financial literacy dll.). Tentu dalam 

perkembangan zaman yang semakin maju dan meningkatnya tuntutan global yang kompetitif, 

kemampuan membaca dengan pemahaman menjadi sangat penting dalam perkembangan 

sumber daya manusia. 

TUJUAN 

Tujuan dari program pelatihan pembelajaran literasi baca – tulis dengan pemahaman untuk guru kelas 

awal adalah: 

• Melatih guru kelas awal dalam mengajarkan pembelajaran literasi baca – tulis dengan 

pemahaman. 

• Mendampingi guru dalam mengimplementasikan program literasi dan disiplin positif dalam 

proses pembelajaran 

• Mendorong pengadaan dan revitalisasi sudut baca dan perpustakaan yang ramah anak 

• Mendorong terlaksananya kegiatan KKG (kelompok kerja guru) sebagai wadah evaluasi dan 

berbagi praktik baik. 

• Meningkatkan pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan 

pendidikan yang lebih baik dan membantu mengawasi sekolah. 



OUTPUT 

Output/keluaran dari program pelatihan pembelajaran literasi baca – tulis dengan pemahaman untuk 

guru kelas awal adalah: 

• Terlatihnya guru dan kepala sekolah dengan ketrampilan mengajarkan literasi baca – tulis 

dengan pemahaman 

• Terlaksana pendampingan pada guru dengan mengimplementasikan materi literasi dalam 

prose pembelajaran  

• Tersediannya sudut baca dan perpustakaan ramah anak yang memudahkan siswa dalam 

mengakses buku 

• Meningkatnya pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan pendidikan 

yang lebih baik  

• Terlaksananya kegiatan KKG (kelompok kerja guru) sebagai wadah evaluasi dan berbagi 

praktik baik yang terjadi di sekolah 

 

  



Teori Perubahan Yang Diusulkan (Theory of Change)  

ACTIVITIES OUTPUT OUTCOME IMPACT 

Sosialisasi dan koordinasi 

Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi terkait 
pembelajaran Literasi baca – tulis dengan 
pemahaman secara daring kepada kepala sekolah 
dan guru 

Adanya komitmen dari pihak sekolah untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan pelatihan pembelajaran literasi baca -tulis dengan 
pemahaman dan mampu mengimplementasikan pendekatan 
tersebut kepada siswa. 

Meningkatnya kualitas Pendidikan 
pada daerah intervensi khususnya 
pada aspek literasi baca – tulis 
dengan pemahaman. 

Baseline Study 
Terlaksananya Baseline study untuk memahami 
kondisi awal target intervensi. 

Adanya pemahaman bersama (pemerintah, sekolah dan 
masyarakat) terkait kondisi awal pemahaman literasi baca – 
tulis sehingga seluruh pihak mampu berkomitmen dalam 
program pelatihan literasi baca – tulis. 

Pelatihan 
Fasilitator 

Pelatihan penyegaran 9 
Komponen Literasi Baca – 
Tulis dengan Pemahaman 

Terlatihnya tenaga pendidik  yang memahami 
pembelajaran Literasi baca – tulis dengan 
pemahaman. 

 

Meningkatnya kapabilitas dalam menerapkan pembelajaran 
berbasis siswa dan pembelajaran campuran tatap muka dan 
daring sehingga mampu mengimplementasikan proses belajar-
mengajar yang lebih optimal. 

 

Pelatihan 
Tenaga 
Pendidik 

Pelatihan 9 komponen 
Literasi Baca – Tulis dengan 
Pemahaman 

Terlatihnya guru dan kepala sekolah dengan 

ketrampilan mengajarkan literasi baca – tulis 

dengan pemahaman 

 

Pendampingan Tenaga Pendidik 

Terlaksana pendampingan pada guru dengan 

mengimplementasikan materi literasi dalam prose 

pembelajaran  

 

Kelompok Kerja Guru 

Terlaksananya kegiatan KKG (kelompok kerja guru) 

sebagai wadah evaluasi dan berbagi praktik baik 

yang terjadi di sekolah 

Pengadaan dan revitalisasi sudut baca dan 
perpustakaan 

Tersediannya sudut baca dan perpustakaan ramah 

anak yang memudahkan siswa dalam mengakses 

buku 

 

Meningkatnya minat baca siswa dalam mendukung proses 
belajar-mengajar dan peningkatan pemahaman literasi baca – 
tulis. 

Rapat Konsolidasi 
Terlaksananya sosialisasi terkait pentingnya 
pembelajaran Literasi baca – tulis dengan 
pemahaman kepada orang tua dan masyarakat luas. 

Adanya komitmen dan dukungan masyarakat terhadap 
peningkatan kualitas Pendidikan terutama pada pemahaman 
literasi baca – tulis kepada anak. 

Midline Study 
Terlaksananya Midline study untuk memahami 
dampak intervensi program literasi baca – tulis. 

Adanya komitmen dan dukungan pemerintah, sekolah dan 
masyarakat untuk terus melanjutkan dan mengembangkan 
program literasi baca – tulis. 



STRATEGI PROGRAM  

Program dimulai dengan melaukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (pemerintah 

setempat – Pemda/Pemkot dan sekolah-sekolah yang menjadi target intervensi. Setelah adanya 

komitmen partisipasi dari sekolah-sekolah intervensi, baseline study akan dilakukan untuk memahami 

kondisi awal dari target intervensi program. Pelatihan fasilitator dilakukan dengan menggunakan 

sumber daya lokal. 

Pelatihan literasi baca – tulis dengan pemahaman kepada kepala sekolah dan guru pada sekolah 

intervensi. Materi pelatihan tersusun berdasarkan 9 komponen literasi baca – tulis (kesadaran cetak, 

fonologi, pengetahuan alfabet, fonik, kosakata, pemahaman, tata Bahasa, berbicara, dan menulis). 

Pendampingan oleh fasilitator dilakukan pada saat guru mengajar di kelas agar memastikan guru 

mempraktekan hasil pelatihannya dengan benar. Evaluasi harian serta mingguan dilakukan untuk 

melihat perkembangan pengajaran guru. 

Selain pendampingan, fasilitator membantu memfasilitasi Kelompok Kerja Guru (KKG) agar guru-guru 

peserta dapat saling berdiskusi dan mengevaluasi mengenai permasalahan yang dihadapinya saat 

mengajar di kelas. Kegiatan rapat konsolidasi antara masyarakat (orang tua dan tokoh masyarakat) 

dengan sekolah juga akan diadakan agar meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat 

terhadap program literasi baca - tulis. 

Selain pelatihan, pendampingan dan peningkatan kesadaran masyarakat, pengadaan sudut baca dan 

revitalisasi perpustakaan bagi sekolah-sekolah intervensi menjadi penting untuk mendukung proses 

belajar-mengajar siswa dan meningkatkan minat membaca. 

Mengadakan Kampanye Pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya literasi baca – tulis dengan pemahaman dan menjadi representasi gambaran dari hasil 

intervensi program yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan pemerintah 

setempat. 

Early Grade Reading Assessment - EGRA juga akan dilaksanakan pada akhir masa program terhadap 

siswa kelas awal paska-intervensi untuk melihat hasil dan dampak dari intervensi program. 

AKTIVITAS    

TAHAP AKTIVITAS 

Sosialisasi, koordinasi & Baseline study 1. Koordinasi dan Kerjasama antar YNS 
dengan pemerintah setempat dan 
sekolah-sekolah intervensi. 

2. Sosialisasi kegiatan pelatihan literasi 
baca – tulis dengan pemahaman 

3. Baseline study terhadap sekolah target 
intervensi. 

Pelatihan Fasilitator 1. Teknik Fasilitasi 
2. Pembelajaran literasi baca – tulis 

dengan pemahaman 
3. Manajemen Sekolah dan Kelas 
4. Pengembangan masyarakat 
5. Pengelolaan perpustakaan 



Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru 1. Pelatihan 9 komponen literasi baca – 
tulis dengan pemahaman 

2. Pelatihan manajemen sekolah dan 
kelas 

Supervisi dan mentoring 1. Pendampingan guru 
2. Supervisi rutin sekolah intervensi 
3. Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Lain-lain 1. Seminar untuk tokoh masyarakat 
2. Pameran dan Kampanye Pendidikan 
3. Konsolidasi masyarakat desa 
4. Pengadaan bahan bacaan 
5. Aktivasi sudut baca dan perpustakaan 

Midline Study 1. Midline study terhadap sekolah 
intervensi 
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