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Abstract: The development of world technology entering the era of the industrial revolution 4.0, which 

emphasizes digital, etc., is known as the phenomenon of disruptive innovation. The 4.0 industrial 

revolution with all the challenges and impact for teachers to upgrade themselves in the field of 

technology. The development of technology requires teachers to be able to use learning media. Thus the 

need for training in making video scribe (sparkol) for presentation material for elementary school 

teachers. The method used is focus group discussion (FGD). Steps that can be taken 1) socializing about 

the importance of interesting learning media for students one of which is video Scribe (Sparkol) 2) 

provides training in making video Scribe (Sparkol) 3) The use of video scribe (sparkol) in learning in 

elementary schools. The results of the implementation of this activity showed that 87% of teachers 

understood the importance of making presentation material using sparkly scribe videos in very good 

categories. The next results 8% of teachers showed good, 5% of teachers less and 1% of teachers stated 

very less. 
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Abstrak: Sebuah negara yang maju adalah negara yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang tinggi. SDM yang unggul adalah SDM yang memiliki daya saing tinggi, inovatif, kreatif, dan 

mampu menghadapi segala tantangan baik lokal, regional maupun global Dalam rangka meningkatkan 

budaya literasi anak bangsa telah dilakukan  penelitian Model Pembelajaran Literasi yang menyenangkan 
melalui Konsep Fun Garden of Literacy pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini telah  menghasilkan 

sebuah Modul Fun Garden of Literacy sebagai buku acuan yang dapat digunakan oleh guru untuk 

mengembangkan pembelajaran literasi di sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan 
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kompetensi guru melalui peningkatkan pemahaman dan kemampuan guru mitra yaitu mendisain kegiatan 
untuk pengembangan keterampilan literasi siswa melalui pemanfaatan Fun Garden Literasi. Adapun 

tujuan khusus program PKM ini adalah sebagai berikut: a) Memberikan pemahaman kepada guru SD 

tentang program literasi ; b) Memberikan pemahaman pada guru tentang Fun Garden Literasi ; c); 

Meningkatkan keterampilan guru SD dalam mendisain/ merancang kegiatan pengembangan keterampilan 
literasi siswa melalui pemanfaatan Fun Garden Literasi. Kontribusi dari program ini adalah memberi 

wawasan kepada guru-guru SD tentang pentingnya program literasi, tentang Fun Garden Literasi dan 

pengembangan keterampilan literasi siswa melalui pemanfaatan Fun Garden Literasi.  

. 

Kata kunci : Guru, Pemanfaatan Fun Garden Literasi, Siswa Sekolah Dasar 
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PENDAHULUAN 

Sebuah negara yang maju adalah 

negara yang memiliki kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang tinggi. SDM yang 

unggul adalah SDM yang memiliki daya 

saing tinggi, inovatif, kreatif, dan mampu 

menghadapi segala tantangan baik lokal, 

regional maupun global (Miftahul, 2010). 

Literasi adalah hak asasi manusia yang 

fundamental dan pondasi untuk belajar 

sepanjang hayat. Literasi berhubungan 

dengan keaksaraan yaitu kegiatan membaca, 

menulis,dan berdiskusi. Slogan menyatakan 

buku adalah jendela dunia maka dengan 

membaca masyarakat Indonesia akan 

mendapatkan ilmu yang mampu 

memperkaya diri dengan pelbagai wawasan 

pengetahuan. Dengan membaca masyarakat 

juga akan mampu menulis karena sebuah 

tulisan berasal dari beberapa buku yang 

dibaca. Dari kegiatan menulis, masyarakat 

Indonesia akan mampu menuangkan 

gagasan sehingga terlatih untuk berpikir 

tingkat tinggi ketika menciptakan sebuah 

tulisan yang baik. Menurut Taksonomi 

Bloom, mencipta (Created) merupakan 

keterampilan berpikir paling tinggi (Ika, 

2013). Dari kegiatan membaca dan menulis 

akan muncul kegiatan berdiskusi karena 

manusia yang memiliki pengetahuan juga 

memiliki kecenderungan untuk berbagi atau 

mendiskusikan hal yang sama-sama disukai. 

Ironinya, budaya literasi di Indonesia masih 

rendah. Penanaman budaya literasi sejak 

usia sekolah dasar dalam menumbuhkan 

budaya literasi anak bangsa merupakan 

kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Anak 

usia sekolah dasar pada hakikatnya memiliki 

perkembangan otak yang pesat baik dalam 

kemampuan liguistik, spasial, intelektual, 

maupun perkembangan motorik (Shonkoff, 

2008). United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) tahun 2012 menyebutkan bahwa 

indeks minat baca di Indonesia baru 

mencapai 0,001%.  

Menanamkan kecintaan literasi sejak 

usia sekolah dasar merupakan suatu gerakan 

baik yang nantinya menghasilkan sebuah 

kebiasaan yang membudaya. Terdapat 

progresi berkesinambungan dari gerakan dan 

refleks spontan ke kebiasaan yang diperoleh, 

dan dari kebiasaan itu menuju kecerdasan 

(Inhelder,2010). Analoginya anak usia 

sekolah dasar adalah tunas yang akan 

tumbuh menjadi pohon yang kokoh, maka 

budaya literasi harus diterapkan sejak usia 

sekolah dasar, sehingga literasi bukan hanya 

menjadi kegiatan membaca, menulis dan 

berdiskusi formalitas. Namun menjadi 

keterampilan (lifeskill) yang akan terus 
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diimplementasikan sepanjang masa. Hal 

itulah yang melatarbelakangi penulis untuk 

menyusun Proposal penelitian terapan 

berjudul “Pengembangan Model 

Pembelajaran Literasi melalui Konsep Fun 

Garden of Literacy pada Siswa Kelas Tinggi 

Sekolah Dasar. Fun Garden of Literacy 

merupakan model pembelajaran literasi 

dengan design pojok literasi kelas yang 

menyenangkan dan dapat diimplementasikan 

sesuai dengan perkembangan anak usia 

sekolah dasar dengan harapan terciptanya 

kecintaan literasi di usia sekolah dasar. 

METODE PELAKSANAAN  

Tujuan pelaksanan adalah 

mengembangkan kemampuan literasi 

melalui pemanfaatan fun garden literasi 

kepada guru-guru di Ciputat Tangerang. 

Metode yang diguanakan dalam 

pelaksanakan pendampingan adalah Diskusi, 

Tanya jawab: Demonstrasi serta 

Implementasi.  Kegiatan ini dilaksanakan di 

Ciputat Tangerang. Peserta dalam kegiatan 

ini adalah guru sekolah dasar di Ciputat.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemanfaatan  Fun Garden Literasi 

bertujuan  untuk memberikan pemahaman 

kepada guru SD tentang program literasi, 

memberikan pemahaman pada guru tentang 

Fun Garden Literasi; meningkatkan 

keterampilan guru SD dalam mendisain/ 

merancang kegiatan pengembangan 

keterampilan literasi siswa melalui 

pemanfaatan Fun Garden Literasi. 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini di awali dengan observasi 

dan kunjungan ke sekolah yang ada di 

Ciputat Tangerang Selatan. Kegiatan 

observasi ini dilaksanakan karena untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan 

pemahaman guru terkait dengan 

pengembangan literasi yang telah dilakukan 

di sekolah. Selain itu juga observasi awal 

digunakan untuk mengetahui guru 

mendesain kelas yang dapat 

mengembangkan literasi. 

Pelaksanaan kegiatan ini guru- guru 

antusias selama kegiatan berlangsung. 

Beberapa pertanyaan disampaikan terkait 

dengan pemanfaatan fun garden literasi. 

Evaluasi dilakukan dengan pemberian 

angket kepada guru sekolah dasar di Ciputat 

Tangerang Selatan. Evaluasi ini berguna 

untuk mengetahui pemahaman guru 

terhadap penggunaan video scribe dalam 

membuat materi presentasi. Hasil  

wawancara dan observasi yang dilakukan 

menunjukkan bahwa guru masih belum 

mengenal video scribe sparkol dan belum 
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membuat materi presentasi dengan 

menggunakan aplikasi tersebut. Namun ada 

beberapa guru yang sudah  mengetahui 

namun belum tahu dan lancar cara 

menggunakannya. 

Evaluasi proses dilakukan pada saat 

kegiatan pelatihan pemanfaatan fun garden 

literasi. Evaluasi ini dilakukan untuk 

mengetahui keterpahaman guru dengan 

materi pelatihan. Dalam evaluasi ini 85 % 

guru antusias dalam kegiatan pemanfaatan 

fun gardem literasi.  Guru terlibat aktif 

selama proses kegiatan. 

Evaluasi akhir dilakukan dengan 

melihat hasil pendampingan. Hasil pelatihan 

ini adalah keterlaksanaan masukan yang 

diberikan. Evaluasi akhir diperoleh 90 % 

peserta memahami materi yang 

disampaikan. Berikut ini ketercapaian 

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Gambar 1. Persentasi Ketepahaman     

        Guru Terhadap Kegiatan 

 

Berdasarkan gambar  di atas 

pemahaman guru terhadap  materi yang 

disampaian berdarkan instrumen  guru yang 

memberikan skala 4 sebanyak 84 % 

sehingga dapat dikatakan bahwa guru 

memahami pentingnya pemanfaatan fun 

garden literasi. Hasil tersebut juga 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan dapat dikategorikan berhasil 

atau baik. Namun berdasarkan hasil tersebut 

masih terdapat 1 % guru yang belum 

memahami materi.   

KESIMPULAN  

Pelaksanaan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilaksanakan di 

Ciputat Tangerang berjalan dengan lancar. 

Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi yang 

dilakukan. Evaluasi yang dilakukan yaitu 

evaluasi awal, evaluasi proses dan evaluasi 

akhir. Evaluasi awal dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan awal guru sekolah 

dasar di  Ciputat tentang pemanfaatan fun 

garden literasi. Hasil evaluasi awal 

menunjukkan bahwa sebagaian besar guru di 

wilayah tersebut belum mengetahui cara 

memanfaatkan taman belajar dalam 

mengembangkan literasi siswa.  

 Evaluasi proses dilakukan untuk 

mengetahui pelaksanaan kegiatan. 

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan d 

Ciputat Tangerang berjalan lancar dan 
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terlihat antusia yang tinggi dari guru-guru 

sekolah tersebut, walapun masih ada 

beberapa guru yang masih belum 

memahami. Berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukan semua guru antusia dalam 

pemanfaatan fun garden literasi.  

Evaluasi akhir yang dilakukan untuk 

mengetahui keterpahaman guru terhadap 

pemanfaatan fun garden literasi dalam 

mengembangkan kemampuan literasi siswa.  

Untuk mengetahui hasil keterpahaman 

digunakan instrumen angket.  Hasil 

perhitungan angket menunjukkan bahwa 84 

% guru memahami  pemanfaatan fun garden 

literasi dalam mengembangkan kemampuan 

literasi siswa 
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