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KATA PENGANTAR 

 

SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL) merupakan organisasi pendidikan 

yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru bahasa (Arab, Bahasa 

Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Jepang, Jerman, dan Mandarin) dan 

tenaga pendidik, baik di tingkat nasional maupun regional Asia Tenggara 

melalui berbagai program-program yang mendukung. Melihat pentingnya 

program-program tersebut untuk diketahui oleh para pemangku kebijakan, 

kepala sekolah, guru, sampai dengan pengawas dan mendapatkan dukungan 

dari para pihak-pihak terkait, SEAQIL menjajaki kerja sama dengan dinas 

pndidikan provinsi, perguruan tinggi, dan komunitas literasi di Indonesia. 

 

Sebagai komitmen untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus 

Merdeka, serta dalam rangka penguatan implementasi kerja sama dan 

dukungan nyata pada program pemerintah dalam pemajuan literasi di 

Indonesia, SEAQIL menggagas Klub Literasi Sekolah (KLS) untuk sekolah 

mitra dengan fokus pemajuan literasi di lingkungan sekolah. Pelaksanaan 

Klub Literasi Sekolah didukung oleh mahasiswa, kepala sekolah, guru, siswa, 

serta akademisi dan pegiat literasi. Pada tahun 2021, satu periode 

pelaksanaan Klub Literasi Sekolah berlangsung selama tiga bulan. Tahapan 

pelaksanaan KLS dibagi sebagai berikut: sosialisasi, penandatanganan nota 

kesepahaman bersama dengan perguruan tinggi dan komunitas literasi, 

pengembangan materi, dan Training of Trainers (TOT). SEAQIL melibatkan 

sekolah mitra yang berada di 11 provinsi di Indonesia (Sumatra Utara, 

Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, D.I Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa 

Tenggara Timur) sebagai sekolah penggerak KLS. Dalam realisasi 

kegiatannya, SEAQIL turut didukung melalui pendampingan oleh Universitas 

Al Azhar Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, 

Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Benny 

Institut, serta media nasional. 

 

Bersama dengan dinas pendidikan provinsi, perguruan tinggi dan komunitas 

literasi di Indonesia, SEAQIL berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan 

literasi pada siswa dan guru di 11 provinsi di Indonesia melalui inisiasi 
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pembentukan KLS. SEAQIL berharap, KLS dapat menjadi salah satu upaya 

dalam menunjang kecakapan hidup melalui peningkatan kompetensi siswa 

dalam kecakapan berliterasi secara tulis atau tutur dan kecakapan abad Ke-

21 (berpikir kritis, berkolaborasi, bertindak kreatif, dan berkomunikasi). 

Berdasarkan hal tersebut, Panduan Klub Literasi Sekolah (KLS) ini disusun 

agar dapat memberikan arahan dan gambaran mengenai program kegiatan 

yang akan diselenggarakan oleh SEAQIL.  

 

Jakarta,     Februari 2021 

Direktur 

 

 

Dr. Luh Anik Mayani, M.Hum. 

NIP 19781003200112200 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL) merupakan salah satu pusat 

(centre) dari Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Se-Asia 

Tenggara atau Southeast Asian Ministers of Education Organization 

(SEAMEO). SEAQIL memiliki misi untuk meningkatkan kualitas guru 

bahasa (Arab, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Jepang, 

Jerman, dan Mandarin) dan tenaga kependidikan di wilayah Asia 

Tenggara. Dalam konteks nasional, SEAQIL selalu berupaya 

menyelaraskan program dan kegiatan pada kebijakan dan agenda 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia, 

selain juga mengacu pada tujuh agenda prioritas SEAMEO 

(khususnya Revitalisasi Pendidikan Guru dan Adopsi Kurikulum Abad 

Ke-21). 

 

Bersesuaian dengan kebijakan dan agenda di atas, SEAQIL yang 

berfokus pada peningkatan mutu pendidikan kebahasaan melalui 

pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan 

memiliki peran strategis dalam membantu peningkatan kecakapan 

literasi siswa di Indonesia. Merujuk pada peran strategis tersebut 

dan dalam rangka penguatan implementasi kerja sama SEAQIL dan 

Dinas Pendidikan Provinsi di Indonesia, SEAQIL menggagas Klub 

Literasi Sekolah (KLS) untuk sekolah mitra dengan fokus pemajuan 

literasi di lingkungan sekolah. Dalam konteks literasi yang dinamis 

menghadapi era disrupsi, SEAQIL menempatkan KLS sebagai salah 

satu upaya dalam menunjang kecakapan hidup melalui peningkatan 

kompetensi siswa dalam kecakapan berliterasi secara tulis atau tutur 

dan kecakapan abad Ke-21 (berpikir kritis, berkolaborasi, bertindak 

kreatif, dan berkomunikasi). 

 

Dalam pelaksanaan KLS, SEAQIL melibatkan sekolah mitra di bawah 

binaan enam dinas pendidikan provinsi, yaitu Dinas Pendidikan 
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Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, D.I. 

Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, bahkan 

SEAQIL membua peluang kemitraan dengan dinas pendidikan 

provinsi lain yang berpotensi menjadi mitra selama KLS berlangsung. 

Dengan adanya inisiatif pembentukan KLS, SEAQIL berharap dapat 

memberikan dukungan nyata pada program pemerintah dalam 

pemajuan literasi di Indonesia. Dalam hal ini, SEAQIL merujuk pada 

kebijakan Kemendikbud, yakni Gerakan Literasi Nasional (2017), 

serta pemuatan literasi dalam komponen penilaian Asesmen Nasional 

(2021) dengan dasar bahwa literasi membaca sebagai kompetensi 

mendasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar 

sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat.  

 

KLS juga menjadi gagasan inovatif dan solutif dalam upaya 

menyikapi nilai Programme for International Student Assessment 

(PISA) membaca siswa Indonesia yang masih rendah, yaitu dengan 

skor rata-rata 371, sedangkan skor rata-rata OECD adalah 487; dan 

Indonesia berada pada peringkat ke-72 dari 77 negara. Selain itu, 

KLS juga merespons daya baca siswa yang masih rendah dalam 

membaca teks dengan beragam genre dan teks kompleks (hanya 

terbiasa dengan teks tunggal).  

 

SEAQIL berharap KLS dapat menjadi wadah bagi siswa untuk 

berekspresi dan mengaktualisasi penggunaan bahasa asing dalam 

konteks kehidupan nyata. Selain itu, KLS dapat menjadi solusi untuk 

menunjang kegiatan ekstrakurikuler alternatif bagi siswa selama 

pandemi Covid-19. Semoga melalui KLS #LiterasiBangkit 

#SekolahMaju. 

 

B. Tujuan 

Klub Literasi Sekolah memiliki tujuan di antaranya: 

1. meningkatkan kemampuan literasi sekolah (siswa, guru, kepala 

sekolah, tenaga kependidikan lain) 
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2. mewujudkan program magang mahasiswa sebagai bagian dari 

kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; 

3. mewujudkan implementasi kerja sama dengan dinas pendidikan 

provinsi, perguruan tinggi, dan komunitas literasi, serta media 

nasional; 

4. memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca teks 

yang diminatinya; 

5. membiasakan siswa untuk membaca, memahami, dan 

menginterpretasikan hasil bacaannya; 

6. membuat aktivitas membaca (dan mendiskusikan) hasil bacaan 

menjadi hal yang menyenangkan; 

7. meningkatkan kompetensi 4C siswa (critical thinking, 

collaboration, creativity, dan communication); 

8. memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasah 

kemampuan bahasa asing yang dipelajarinya; dan 

9. memperluas jejaring kerja SEAQIL. 

 

C. Ruang Lingkup  

Klub Literasi Sekolah memiliki ruang lingkup, yakni  

1. pengembangan kompetensi siswa; 

2. pengembangan kompetensi tenaga pendidik; 

3. pengembangan kompetensi kepala sekolah; 

4. pengembangan komite sekolah; 

5. pengembangan mutu sekolah; 

6. pengembangan kompetensi mahasiswa; 

7. pengembangan mutu perguruan tinggi; 

8. pengembangan program kerja sama dengan dinas pendidikan 

provinsi, komunitas literasi, dan media nasional. 
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BAB II 

TAHAPAN KLS 

 

Dalam penggerakan KLS,  tim penggerak KLS melaksanakan empat 

tahap yang terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap 

monitoring dan evaluasi, dan tahap unjuk karya nasional, serta 

pengembangan literasi lainnya. Secara garis besar, KLS dilaksanakan 

melalui tahapan sebagai berikut. 

 
 

 

Dalam satu siklus, KLS dilaksanakan selama tiga bulan atau setara 

dengan 14 kali pendampingan efektif oleh mahasiswa dengan pihak 

sekolah mitra. Untuk siklus yang pertama, KLS dilaksanakan pada 

tanggal 22 Februari s.d. Juni 2021. Tahapan KLS secara terperinci 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

A. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, tim penggerak KLS melakukan 4 agenda, 

yakni (1) sosialisasi; (2) penandatanagnan MOU; (3) pemetaan 

potensi sekolah penggerak KLS; dan (4) seleksi mahasiswa 
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pendamping  KLS. Adapun tahapan tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

Sosialisasi 

KLS 

Penandatanganan 

Nota 

Kesepahaman 

Bersama 

Pemetaan 

Potensi 

Sekolah  

Seleksi 

Mahasiswa 

Pendamping 

Sosialisasi 

KLS 

menargetkan 

dinas 

pendidikan, 

sekolah, 

perguruan 

tinggi, 

komunitas 

literasi 

MOU dengan 

perguruan tinggi 

mengakomodasi tim 

KLS SEAQIL untuk 

merekrut mahasiswa 

pendamping KLS 

Pemetaan 

potensi 

sekolah, 

minat, dan 

kesiapan 

kepala 

sekolah dan 

guru 

memfasilitasi 

gerakkan 

KLS 

Seleksi 

menarget-kan 

80% 

mahasiswa 

dari 

perguruan 

tinggi mitra 

dan 20% non-

mitra. 

 

Dalam pelaksanaannya, jadwal kegiatan persiapan KLS adalah 

sebagai berikut. 

Kegiatan 
Tanggal 

Pelaksanaan 

a. Penyusunan draf panduan Klub Literasi 

Sekolah (KLS) 

Januari 2021 

b. Sosialisasi KLS ke sekolah, dinas 

pendidikan, media nasional, stakeholder 

sekolah, dan Radio Edukasi 

19 Januari 2021 

c. Pembahasan KLS dengan perguruan 

tinggi/mahasiswa/komunitas literasi 

22 Januari 2021  

d. Penandatanganan nota kesepahaman 

bersama antara SEAQIL dan perguruan 

tinggi 

27 Januari 2021 

e. Seleksi mahasiswa pendamping  KLS 28—30 Januari 2021 
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f. Pengembangan materi TOT mahasiswa 

pendamping  KLS oleh tim KLS dan 

fasilitator 

29 Januari 2021 

g. Pengumuman seleksi TOT calon 

mahasiswa pendamping  KLS 

1 Februari 2021 

h. Pembentukan KLS oleh kepala sekolah 10 Februari 2021 

 

B. Tahap Pelaksanaan 

Tim KLS SEAQIL memulai pelaksanaan KLS dengan mengadakan 

TOT calon mahasiswa pendamping  sebagai tahapan seleksi kedua 

dengan fokus kompetensi dan karya mahasiswa dengan jadwal dan 

tahapan sebagai berikut. 

 

Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 

a. Pra-TOT calon mahasiswa pendamping  

KLS 

6 Februari 2021 

b. TOT calon mahasiswa pendamping  KLS 8—16 Februari 2021 

c. Pembentukan koordinator KLS nasional 18 Februari 2021 

d. Pembukaan dan peluncuran KLS 18 Februari 2021 

e. Peningkatan kompetensi siswa, tenaga 

pendidik dan kependidikan melalui TOT, 

workshop, dan unjuk karya 

22 Februari–Juni 

2021   

  

 Peningkatan kompetensi siswa 

 Peningkatan kompetensi guru/tenaga 

kependidikan 

f. Pelaksanaan program KLS 

(diselenggarakan sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler satu kali per minggu) 

 

1. Pra-TOT 

Kegiatan ini merupakan penjelasan teknis TOT yang akan diikuti 

oleh calon mahasiswa pendamping KLS. Beberapa hal yang 

menjadi bahan paparan pra-TOT meliputi penjelasan jadwal, dan 
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sistem koordinasi, serta capaian yang harus dipenuhi oleh 

peserta, serta penugasan atau hasil yang diharapkan dari TOT. 

 

2. Penyelenggaraan TOT Calon Mahasiswa Pendamping KLS 

Pelaksanaan TOT dilaksanakan selama 4 s.d. 5 hari secara daring 

melalui platform Zoom dengan melibatkan beberapa komponen 

sebagai berikut. 

 

a. Fasilitator TOT 

Fasilitator dalam TOT melibatkan akademisi dan 

praktisi/pegiat literasi, khususnya mitra SEAQIL. Para 

akademisi yang terlibat dalam pelatihan TOT ini diharapkan 

dapat menyampaikan kajian teoretis dan praktis mengenai 

produk literasi yang menjadi sasaran calon mahasiswa 

pendamping KLS. Praktisi/pegiat literasi diharapkan mampu 

memberikan praktik baik untuk menghasilkan produk literasi 

sasaran. Secara umum, tugas fasilitator dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

1) Memberikan kajian materi, tidak hanya secara teoretis, 

tetapi juga menyuguhkan komponen praktis terkait 

materi yang diberikan; 

2) Mampu mengelola kelas secara daring dengan jumlah 

mahasiswa 60 s.d. 100 orang dalam satu kelas daring; 

3) Mampu memberikan penugasan penyusunan karya baca-

tulis dan tutur yang sesuai dengan tujuan utama 

TOT/pendampingan KLS; 

4) Menyampaikan materi secara kreatif dan inovatif sebagai 

wujud pemodelan pengajaran literasi yang dapat 

diterapkan di sekolah; dan 

5) Mampu mewadahi diskusi calon mahasiswa pendamping 

secara aktif dan kritis. 
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b. Calon Mahasiswa Pendamping  

Calon mahasiswa pendamping merupakan mahasiswa 

pemohon magang yang lolos seleksi tahap I melalui 

penjaringan administrasi, motivasi, pengalaman literasi, dan 

persebaran perwakilan perguruan tinggi yang mendaftar. 

Calon mahasiswa pendamping dibagi menjadi dua kelompok, 

sebagai berikut. 

 

1) Kelompok Baru Literasi (KBL) 

KBL merupakan kelas yang menampung mahasiswa 

jurusan bahasa dan/atau jurusan lainnya yang relevan 

dengan literasi, tetapi belum pernah/kurang pengalaman 

dalam menghasilkan karya tulis/tutur dan/atau aktif 

dalam kegiatan literasi. KBL akan dilaksanakan selama 

lima hari atau 40 JP dengan pembagian kegiatan 

sebagai berikut. 

Kegiatan Jumlah 

a. Kelas tatap maya Kelas bersama (17 JP) 

Peminatan (12 JP) 

b. Tugas mandiri  11 JP 

 

2) Kelompok Cakap Literasi (KCL) 

KCL merupakan kelas yang menampung mahasiswa 

jurusan bahasa dan/atau jurusan lainnya yang relevan 

dengan literasi dan mempunyai pengalaman 

menghasilkan karya tulis/tutur dan/atau aktif dalam 

kegiatan literasi. KBL akan dilaksanakan selama empat 

hari atau 32 JP dengan pembagian kegiatan sebagai 

berikut. 

 

Kegiatan Jumlah 

a. Kelas tatap maya Kelas bersama (13 JP) 

Peminatan (10 JP) 

b. Tugas mandiri 9 JP 
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Perincian jadwal kegiatan untuk TOT KBL dan KCL dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tanggal Kelompok 1 Kelompok 2 

Senin,  

8 Februari 2021 

Pembukaan & Kelas Bersama 

Selasa,  

9 Februari 2021 

Kelas Bersama 

Rabu,  

10 Februari 2021 

Kelas Peminatan - 

Kamis,  

11 Februari 2021 

Tugas Mandiri Kelas Peminatan 

Jumat,  

12 Februari 2021 

Tugas Mandiri Tugas Mandiri 

Sabtu,  

13 Februari 2021 

Tugas Mandiri Tugas Mandiri 

Minggu,  

14 Februari 2021 

Tugas Mandiri Tugas Mandiri 

Senin,  

15 Februari 2021 

Kelas Peminatan 

(lanjutan) 

Tugas Mandiri 

Selasa,  

16 Februari 2021 

Kelas Peminatan Batch 1-2 & 

Penutupan 

Rabu,  

17 Februari 2021 

- - 

Kamis,  

18 Februari 2021 

Peluncuran Klub Literasi Sekolah 

 5 hari/40 JP 4 hari/32 JP 

 

 

3.  Materi ToT  

a. Materi ToT 

TOT dilaksanakan dengan menerapkan pengajaran teoretis dan 

praktis dari subsatansi yang bersifat umum ke penerapan 
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praktik/produksi karya literasi. Adapun garis besar materi dan 

target TOT (yang juga menjadi pemodelan materi dalam 

pelaksanaan KLS di sekolah) mencakup muatan sebagai berikut. 

 

 Karya Sastra 

Peminatan Karya Individual Karya Kolektif 

Karya Sastra 

(Membaca dan 

menulis kreatif) 

Puisi/cerita 

pendek/reviu film/ 

prosa/esai  

Buku antologi 

Target 

Mahasiswa/siswa menguasai dasar-dasar penulisan kreatif 

dengan keluaran buku antologi puisi/cerita pendek/reviu 

film/prosa/esai. Selain itu, mahasiswa/siswa juga diharapkan 

memiliki keterampilan yang lebih kreatif melalui berbagai media 

presentasi karya tulis, seperti poster/infografis berisi data hasil 

membaca. 

Catatan 

Narasumber TOT diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator 

dalam membantu mahasiswa pendamping untuk menyusun 

aktivitas kreatif siswa dalam mengembangkan karya, serta 

bagaimana mahasiswa dapat mendorong siswa untuk berpikir 

kritis selama proses pendampingan berlangsung. Selain itu, 

terkait aktivitas KLS, mahasiswa pendamping wajib 

mengedepankan aspirasi dan kreativitas siswa dalam berkarya. 

 

 Jurnalistik 

Peminatan Karya Individual Karya Kolektif 

Jurnalistik/ 

Reportase 

Berita/artikel/feature Buletin sekolah 

Target 

Mahasiswa/siswa menguasai dasar-dasar ilmu jurnalistik 

dengan keluaran buletin sekolah. Selain produk jurnalistik tulis, 

mahasiswa/siswa juga diharapkan memiliki keterampilan yang 

lebih kreatif melalui media presentasi lain, seperti video 
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reportase, podcast atau media lain yang relevan dengan 

jurnalistik. 

Catatan 

Narasumber TOT diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator 

dalam membantu mahasiswa pendamping untuk menyusun 

aktivitas kreatif siswa dalam mengembangkan karya, serta 

bagaimana mahasiswa dapat mendorong siswa untuk berpikir 

kritis selama proses pendampingan berlangsung. Selain itu, 

terkait aktivitas KLS, mahasiswa pendamping wajib 

mengedepankan aspirasi dan kreativitas siswa dalam berkarya. 

 

 Drama (Storytelling) 

Peminatan Karya Individual Karya Kolektif 

Storytelling/drama 

/teater 

Video storytelling  Kumpulan video 

storytelling  

Target 

Mahasiswa/siswa menguasai teknis dasar menulis teks 

storytelling dan bercerita dengan keluaran kumpulan video 

storytelling. Selain kumpulan video storytelling, 

mahasiswa/siswa juga diharapkan memiliki keterampilan yang 

relevan lainnya, seperti ilmu pemeranan, sehingga siswa dapat 

membuat pementasan drama. 

Catatan 

Narasumber TOT diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator 

dalam membantu mahasiswa pendamping untuk menyusun 

aktivitas kreatif siswa dalam mengembangkan karya, serta 

bagaimana mahasiswa dapat mendorong siswa untuk berpikir 

kritis selama proses pendampingan berlangsung. Selain itu, 

terkait aktivitas KLS, mahasiswa pendamping wajib 

mengedepankan aspirasi dan kreativitas siswa dalam berkarya. 
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b. Rencana Aksi Literasi (KLS) 

Selain penugasan untuk menghasilkan produk, calon mahasiswa 

pendamping akan diminta untuk membuat rencana aksi dalam 

melaksanakan kegiatan literasi di sekolah. 

 

C. Pelaksanaan KLS 

KLS akan dilaksanakan dengan menggunakan moda daring yang 

melibatkan beberapa komponen. Semua komponen tersebut saling 

mendukung ketercapaian tujuan KLS. 

 

a. Komponen Pelaksanaan KLS 

KLS akan dilaksanakan secara serempak di sekolah mitra selama 

tiga bulan dengan melibatkan komponen sebagai berikut. 

 

1) Mahasiswa Pendamping KLS 

Mahasiswa yang menjadi pendamping KLS merupakan individu 

yang terpilih dari proses seleksi yang ada. Mahasiswa tersebut 

memiliki latar belakang program studi bidang bahasa atau yang 

relevan dengan literasi. 
 

 Tugas: 

Mahasiswa yang menjadi pendamping KLS memiliki tugas 

sebagai berikut. 

1. Membuat perencanaan pelaksanaan pendampingan Klub 

Literasi Sekolah/ Rencana Aksi Literasi; 

2. Memberikan materi sesuai dengan peminatan yang telah 

dipilih; 

3. Melakukan pendampingan minimal 80% dari 14 

pertemuan selama tiga bulan; 

4. Melaporkan kegiatan dan capaian dalam jurnal per 

pertemuan. 
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 Indikator Keberhasilan Mahasiswa 

1. Telah menyelesaikan minimal 80% dari 14 pertemuan 

pendampingan Klub Literasi Sekolah; dan 

2. Adanya laporan kegiatan dan capaiannya. 

 

2) Sekolah 

Sekolah mitra dipilih melalui proses pemetaan potensi sekolah. 

Sekolah yang terlibat sudah mempunyai izin dari kepala sekolah 

dan telah membentuk KLS pada minggu kedua/ketiga bulan 

Februari 2021. Sekolah yang telah membentuk KLS akan 

menyerahkan dokumen administratif mengenai profil siswa dan 

guru penggerak yang akan mengikuti KLS. Komponen penggerak 

KLS di sekolah mencakup hal-hal sebagai berikut. 

 

a) Kepala Sekolah 

Dalam memfasilitasi pelaksanaan program KLS, kepala sekolah 

diharapkan. 

 memfasilitasi pelaksanaan KLS dengan mengeluarkan surat 

izin/keterangan untuk guru dan siswa mengikuti KLS sebagai 

ekstrakurikuler wajib; 

 berkoordinasi dengan komite sekolah dan orang tua siswa 

mengenai pelaksanaan KLS; dan 

 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KLS di 

sekolah. 

 

b) Guru Penggerak 

Dalam memfasilitasi pelaksanaan program KLS, guru penggerak 

diharapkan 

 mendampingi kegiatan siswa selama mengikuti KLS; 

 mengambil peran dalam pengembangan rencana aksi KLS 

yang dibuat oleh calon mahasiswa pendamping; 

 mendampingi, mengarahkan, dan memotivasi siswa dalam 

mengikuti dan melakukan penugasan KLS; 
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 mendampingi dan mengarahkan mahasiswa pendamping 

dalam melaksanakan KLS; 

 mendampingi siswa dalam menulis rasional mengenai topik 

dari produk yang akan dikembangkan; dan 

 membuat jurnal harian kegiatan KLS. 

 

c) Siswa 

Dalam mengikuti program KLS, siswa diharapkan 

 mengikuti KLS secara daring sesuai dengan jadwal; 

 berperan aktif dan mampu berpikir kritis selama mengikuti 

KLS; 

 melakukan peer-campaign kegiatan literasi di sekolah; dan 

 menulis rasional mengenai pemilihan topik/produk yang akan 

dikembangkan; dan 

 membuat jurnal harian kegiatan KLS. 

 

Indikator keberhasilan program Klub Literasi Sekolah 

1. Satu siswa menghasilkan satu produk (produk 

mandiri/kelompok); 

2. Berjalannya KLS minimal 80% dari 14 pertemuan; 

3. Terlibatnya guru bahasa dalam pembinaan minimal 60% 

dari 14 pertemuan KLS; dan 

4. Tersedianya laporan kegiatan dan capaian dari sekolah. 

 

b. Moda pelaksanaan KLS 

KLS dilaksanakan melalui moda daring dengan menggunakan 

platform Zoom yang akan mengakomodasi kegiatan KLS oleh 

mahasiswa, guru, dan siswa. 

 

D. Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan 

mengukur ketercapaian pelaksanaan KLS melalui kegiatan 

pengawasan oleh kepala sekolah, koordinator KLS dan tim KLS 
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pusat. Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan dengan jadwal 

dan agenda sebagai berikut. 

 

Pelaporan   

a. Laporan KLS (angkatan I) 9 Mei–1 Juni 2021 

b. Monitoring dan Evaluasi 9–15 November 2021 

 

E. Unjuk Karya Nasional (UKN) 

1. Apresiasi Karya KLS 

Apresiasi karya KLS merupakan ajang bagi para penggerak KLS 

di setiap siklus untuk unjuk/apresisi karya yang telah dihasilkan. 

Apresiasi Karya KLS juga menandai ditutupnya satu siklus 

pembinaan KLS. Melalui apresiasi karya diharapkan siswa dapat 

terus termotivasi dalam berkarya dan berliterasi, serta tetap 

aktif dalam KLS yang sudah dibentuk di sekolah masing-masing. 

 

2. Unjuk Karya Nasional (UKN) 

Unjuk Karya Nasional merupakan wadah bagi semua penggerak 

KLS untuk memamerkan produk/karya yang dihasilkan. Dalam 

UKN, SEAQIL akan memberikan penghargaan kepada insan-

insan penggerak KLS serta menyelenggarakan kompetisi bagi 

siswa KLS. Melalui kegiatan ini, semua individu atau institusi 

yang terlibat dalam KLS dapat difasilitasi dalam berkarya, serta 

tetap aktif dalam mendukung KLS yang sudah dibentuk. 
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BAB III 

KOLABORATOR KLUB LITERASI SEKOLAH 

 

A. Sasaran Kolaborator 

Pelaksanaan kegiatan KLS akan didukung oleh berbagai pihak 

sebagai berikut. 

No Kolaborator Target 

1.  Perpusnas, Puskurbuk, 

Badan Bahasa, 

Perpustakaan 

Kemdikbud 

Rekomendasi bahan bacaan 

sesuai dengan tema yang 

diminati siswa dan sesuai dengan 

kategori usia siswa 

2.  Biro Kerja Sama dan 

Hubungan Masyarakat 

Memberikan dukungan publikasi 

dan jejaring kerja sama lainnya 

3.  Komunitas literasi, 

praktisi/pakar literasi, 

sastrawan, pakar 

bahasa/pendidikan 

bahasa 

TOT mahasiswa pendamping; 

sekolah dan guru pembina untuk 

mengelola KLS 

4.  Perguruan tinggi  Pembukaan program magang 

mahasiswa (Kampus Merdeka) 

5.  Sekolah kepala sebagai pengarah; guru 

bahasa sebagai pembina; siswa 

6.  Partner media Publikasi KLS di media cetak dan 

digital nasional 

7.  Pemangku 

kepentingan terkait 

Mendukung pelaksanaan KLS 

dengan berbagai kegiatan 

 

B. Pihak-Pihak yang Terlibat 

KLS merupakan kegiatan berliterasi bagi siswa yang muncul sebagai 

wujud implementasi nota kesepahaman bersama yang sudah/akan 

ditandatangani antara SEAQIL dan dinas pendidikan provinsi dan 

perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. 
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1) Dinas Pendidikan Provinsi 

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 

c. Dinas Pendidikan dan Kenudayaan Provinsi Kalimantan Barat 

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT 

e. Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta 

f. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

g. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

h. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

i. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

j. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 

k. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 

l. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan 

 

2) Perguruan Tinggi 

a. IAIN Surakarta 

b. IAIN Tulungagung 

c. Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

d. Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta 

e. UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

f. Universitas Al Azhar Indonesia 

g. Universitas Bengkulu 

h. Universitas Indonesia 

i. Universitas Kristen Petra 

j. Universitas Mulawarman 

k. Universitas Negeri Jakarta 

l. Universitas Negeri Semarang 

m. Universitas Negeri Yogyakarta 

n. Universitas Pendidikan Indonesia 

o. Universitas Sebelas Maret 
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BAB IV 

MATERI KLUB LITERASI SEKOLAH 

 

A. Aktivitas dan Produk KLS 

Kegiatan KLS mencakup kegiatan pembinaan siswa dengan keterangan 

sebagai berikut. 

 

1. Instrumen Aktivitas 

Aktivitas Produk Bahasa Sasaran 

Membaca dan 

bedah buku/ 

diskusi 

Karya tulis 

Bahasa Indonesia, Arab, 

Jerman, Jepang, 

Mandarin Prancis, atau 

Inggris 

Pertunjukan 

seni 

Video 

storytelling/drama/film 

pendek 

Menulis kreatif: 

karya sastra, 

jurnalistik 

Karya sastra dan tulis 

jurnalistik/reportase 

 

2. Skema Aktivitas Klub Literasi Sekolah  

 

 
 

 

B. Silabus 

Silabus yang disusun bertujuan sebagai pedoman dalam 

pengembangan aktivitas KLS lebih lanjut, seperti pembuatan rencana 
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aktivitas dan pengelolaan kegiatan. Silabus yang disajikan merupakan 

materi dasar yang akan dikembangkan oleh mahasiswa pendamping  

melalui Rencana Aksi Literasi/RAL yang dapat diimplementasikan di 

sekolah mitra. 

 

1) Produk Karya Sastra 

Pada produk karya sastra, mahasiswa pendamping  diharapkan 

dapat menyajikan materi dengan topik dan tujuan sebagai berikut. 

 

a. Topik Utama 

 Seleksi tema bahan bacaan (siswa memilih tema dengan 

menulis rasional) 

 Menulis kreatif dalam bentuk resensi atau reviu buku 

 Memproduksi karya bedah buku berupa karya tulis  

 

b. Tujuan Utama 

 Siswa KLS memiliki pemahaman tentang peran penting 

literasi (baca-tulis dan tutur) dalam kemajuan bangsa. 

 Siswa KLS memiliki pemahaman dan kecakapan (abad Ke-

21) melalui proses membaca dan menulis kreatif dengan 

memproduksi Puisi/cerita pendek/reviu film/ prosa/esai, 

bahkan buku antologi. 

 

Selain mengacu pada topik dan tujuan tema di atas, mahasiswa 

pendamping  diharapkan dapat merumuskannya dalam templat 

aktivitas di bawah ini. 

 

Aspek Keterangan 

Pertemuan ke- :  

Topik :  

Tujuan :  

Indikator :  

Instrumen :  

Alokasi waktu :  
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Metode : 

Sumber Bacaan : 

Aktivitas : 

Evaluasi : 

 

2) Produk Drama (Storytelling) 

Pada produk drama, mahasiswa pendamping diharapkan dapat 

menyajikan materi dengan topik dan tujuan sebagai berikut. 

 

a. Topik Utama 

 Seleksi tema bahan bacaan (siswa memilih tema dengan 

menulis rasional) 

 Menulis kreatif dan bercerita yang dituangkan dalam video 

storytelling 

 Memproduksi karya drama/storytelling 

 

b. Tujuan Utama 

 Siswa KLS memiliki pemahaman tentang peran penting 

literasi (baca-tulis dan tutur) dalam kemajuan bangsa. 

 Siswa KLS memiliki pemahaman dan kecakapan (abad Ke-

21) melalui proses menulis kreatif dan seni peran dengan 

memproduksi pementasan drama/storytelling, bahkan seri 

video. 

 

Selain mengacu pada topik dan tujuan tema di atas, mahasiswa 

pendamping  diharapkan dapat merumuskannya dalam templat 

aktivitas di bawah ini. 

 

Aspek Keterangan 

Pertemuan ke- :  

Topik :  

Tujuan :  

Indikator :  

Instrumen :  
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Alokasi waktu :  

Metode : 

Sumber Bacaan : 

Aktivitas : 

Evaluasi : 

 

 

3) Produk Jurnalistik 

Pada produk jurnalistik, mahasiswa pendamping  diharapkan dapat 

menyajikan materi dengan topik dan tujuan sebagai berikut. 

a. Topik Utama 

 Seleksi tema bahan bacaan (siswa memilih tema dengan 

menulis rasional) 

 Menulis kreatif dan bercerita yang dituangkan dalam naskah 

jurnalistik/reportase 

 Memproduksi karya jurnalistik/reportase 

 

b. Tujuan Utama 

 Siswa KLS memiliki pemahaman tentang peran penting 

literasi (baca-tulis dan tutur) dalam kemajuan bangsa. 

 Siswa KLS memiliki pemahaman dan kecakapan (abad Ke-

21) melalui proses menulis kreatif dengan memproduksi 

berita/artikel/feature, bahkan buletin sekolah. 

 

Selain mengacu pada topik dan tujuan tema di atas, mahasiswa 

pendamping  diharapkan dapat merumuskannya dalam templat 

aktivitas di bawah ini. 

 

Aspek Keterangan 

Pertemuan ke- : 

Topik : 

Tujuan : 

Indikator : 

Instrumen : 
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Alokasi waktu : 

Metode : 

Sumber Bacaan : 

Aktivitas : 

Evaluasi : 

 

C. Kompetensi Mahasiswa yang dapat dikonversikan ke dalam 

SKS Mata Kuliah 

Target 

KLS 

Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL) 

Prodi 

Karya 

Tulis 

Hard skills: 

 pengenalan literasi 

 kajian penulisan 

kreatif  

 produksi karya 

penulisan kreatif  

 praktik pendampingan 

literasi 

 

Soft skills: 

 Kemampuan 

berkomunikasi 

 Kreativitas 

 Kerja sama 

 Kepemimpinan 

Bahasa dan sastra/ 

multimedia/desain 

Jurnalistik Hard skills: 

 pengenalan literasi 

 kajian penulisan 

kreatif 

jurnalistik/reportase 

 produksi karya 

penulisan kreatif 

(jurnalistik/reportase) 

 praktik pendampingan 

Bahasa dan sastra/ilmu 

komunikasi/multimedia/ 

penerbitan/desain 
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literasi  

Soft skills: 

 Kemampuan 

berkomunikasi 

 Kreativitas 

 Kerja sama 

 Kepemimpinan 

Drama Hard skills: 

 pengenalan literasi 

 kajian penulisan 

kreatif dan berbicara 

(storytelling/drama) 

 produksi karya 

penulisan kreatif dan 

berbicara 

(storytelling/drama) 

 praktik pendampingan 

literasi  

 

Soft skills: 

 Kemampuan 

berkomunikasi 

 Kreativitas 

 Kerja sama 

 Kepemimpinan 

Bahasa dan sastra 

Produk 

literasi 

lainnya 

Hard skills: 

 Pengembangan 

produk literasi 

 Pengembangan 

aplikasi 

 Pengembangan literasi 

data, literasi teknologi, 

dan literasi manusia 

 

Bahasa dan sastra/Ilmu 

komunikasi/multimedia/ 

penerbitan/desain 
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Soft skills: 

 Kemampuan kerja 

sama dengan 

penyedia dan 

pengembang aplikasi 

 Kreativitas dalam 

menciptakan produk 

literasi lainnya 

 

Pelaksanaan KLS sangat komprehensif untuk mendukung pencapaian 

kompetensi pada berbagai mata kuliah. SEAQIL akan memberikan 

beberapa dokumen pendukung untuk dapat dijadikan acuan bagi 

perguruan tinggi untuk mengonversi SKS pada mata kuliah yang 

relevan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Klub Literasi Sekolah (KLS) sebagai inisiasi penguatan implementasi kerja 

sama dan dukungan nyata pada program pemerintah dalam pemajuan 

literasi di Indonesia, khususnya dalam lingkungan sekolah diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi penunjang kecakapan hidup.  

 

SEAQIL mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi dan mendukung SEAQIL dalam menggerakkan KLS. SEAQIL 

berharap KLS dapat menjadi wadah bagi siswa untuk berekspresi dan 

mengaktualisasi penggunaan bahasa asing dalam konteks kehidupan nyata. 

KLS juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi sekolah maupun siswa 

dalam menunjang kegiatan ekstrakurikuler alternatif siswa selama pandemi 

Covid-19.  

 

Lebih lanjut, bagi mahasiswa, KLS menjadi wadah untuk merealisasikan 

kebijakan Kampus Merdeka di mana mahasiswa tidak hanya menimba ilmu di 

dalam kampus, tetapi juga dapat berkolaborasi dan berinovasi aktif dalam 

mengimplementasikan ilmu di dunia kerja demi kemajuan bangsa. 

 

Akhir kata, guna mencapai tujuan, keberhasilan, dan komitmen terhadap 

pelaksanaan KLS, panduan yang telah disusun ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam KLS. Panduan KLS ini 

disusun dan disampaikan untuk dapat dijadikan rujukan dan gambaran 

dalam realisasi pelaksanaan KLS. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam 

panduan ini akan ditentukan kemudian. 

 

 

 

 

 

 




