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Abstrak: Adanya pandemi Covid-19 menjadikan pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara
daring. Hal ini, berdampak pula pada aktivitas anak-anak yang ada di RT 05 Sarekan. Anak-anak
di RT 05 Sarekan menjadi lebih dekat dengan penggunaan gawai yang terkadang tidak dikontrol
oleh orangtua. Selain itu, kurangnya kegiatan yang ada di masyarakat yang dapat mengarahkan
anak-anak untuk dapat mengembangkan potensinya sehingga anak-anak tidak memiliki kegiatan
yang beragam ketika berada di rumah. Di sisi lain, aktivitas literasi anak-anak di RT 05 Sarekan
juga sangat rendah, hal ini ditandai dengan aktivitas sehari-hari anak-anak yang tidak
melaksanakan kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini sangat penting dilakukan tidak hanya di
sekolah tetapi juga di rumah dan di masyarakat, karena dapat membentuk karakter siswa sejak
dini.Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka telah dilakukan suatu kegiatan sebagai solusi
yang telah diterapkan di masyarakat terkait literasi. Solusi tersebut yaitu, Program pelatihan
menulis puisi untuk mengembangkan kemampuan literasi. Program ini dilaksanakan pada lingkup
kecil namun pada perkembangannya harapannya mampu memberikan contoh pada wilayahwilayah yang lainnya untuk melaksanakan gerakan literasi di masyarakat. Selain itu, program ini
akan dilaksanakan dengan mengintegrasikan ajaran-ajaran Tamansiswa yang berasal dari Ki
Hadjar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. Jika digali lebih dalam, ajaran Ki Hadjar
Dewantara masih sangat relevan untuk diterapkan di masa kini. Hasil dari kegiatan ini
menunjukkan anak-anak di RT 05 Sarekan telah mampu membuat puisi dengan baik walaupun
masih perlu didampingi ketika proses mencari ide.
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PENDAHULUAN
Sarekan RT 05 Plembutan merupakan bagian dari Desa Canden yang berada di Kecamatan
Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Jetis berada di dataran rendah.
Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 45 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota
Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kecamatan Jetis
beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas
sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Jetis adalah 30ºC dengan suhu
terendah 25ºC. Bentangan wilayah di Kecamatan Jetis 90% berupa daerah yang datar sampai
berombak, 10% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung. Selain itu,
Kecamatan Jetis dihuni oleh 13.837 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Jetis adalah
49.226 0rang dengan jumlah penduduk laki-laki 23.851 orang dan penduduk perempuan 25.375
orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Jetis adalah 1309 jiwa/Km 2. Sebagian besar
penduduk Kecamatan Jetis adalah petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 20.264 orang
atau 41,16% penduduk Kecamatan Jetis bekerja di sektor pertanian.
Adanya pandemi Covid-19 menjadikan pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara
daring. Hal ini, berdampak pula pada aktivitas anak-anak yang ada di RT 05 Sarekan. Anakanak di RT 05 Sarekan menjadi lebih dekat dengan penggunaan gawai yang terkadang tidak
dikontrol oleh orangtua. Selain itu, kurangnya kegiatan yang ada di masyarakat yang dapat
mengarahkan anak-anak untuk dapat mengembangkan potensinya sehingga anak-anak tidak
memiliki kegiatan yang beragam ketika berada di rumah. Di sisi lain, aktivitas literasi anak-anak
di RT 05 Sarekan juga sangat rendah, hal ini ditandai dengan aktivitas sehari-hari anak-anak
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yang tidak melaksanakan kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini sangat penting dilakukan tidak
hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan di masyarakat, karena dapat membentuk karakter
siswa sejak dini.
Gerakan literasi selama ini lebih banyak dilakukan di sekolah yang disebut dengan Gerakan
Literasi Sekolah (GLS). Gerakan literasi sekolah melalui Permen Dikbud No 23 Tahun 2015,
tentang Penumbuhan Budi Pekerti, salah satu kegiatannya melalui 15 menit membaca buku non
pelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan
minat baca siswa dan tumbuh karakter positif warga sekolah. Dengan membiasakan membaca
buku, informasi sudah pasti akan mudah didapat, proses menimba ilmu juga akan mudah
diserap, dan kita juga bisa menjadi bangsa yang bermartabat. Selain itu, literasi memiliki tujuan
dan manfaat diantaranya, yaitu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara
membaca berbagai informasi bermanfaat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi
pekerti yang baik di dalam diri seseorang, dan meningkatkan nilai kepribadian seseorang
melalui kegiatan membaca dan menulis.
Namun demikian, dengan adanya pandemi covid-19 kegiatan literasi di sekolah tidak dapat
berjalan dengan baik sehingga gerakan literasi sekolah dapat diimbangi dengan gerakan literasi
masyarakat. Sebagaimana hal ini sejalan dengan ajaran Ki Hadjar Dewantara yang disebut
dengan Tri Pusat Pendidikan, yaitu pendidikan di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat
(Dewantara, 2013). Ketiga lingkungan pendidikan ini harus bersinergi satu sama lain untuk
dapat membantu perkembangan dunia pendidikan di wilayah dan di Indonesia. Tidak hanya
dikarenakan adanya pandemi Covid-19, pasca pandemi covid-19 pun ketiga lingkungan
pendidikan tersebut harus selalu bersinergi.
Berdasarkan berbagai studi, assesment, maupun survei terkait kemampuat membaca di
Indonesia masih menunjukkan bahwa kemampuan membaca di Indonesia masih rendah
(Tahmidaten & Krismanto, 2020). Hal ini terjadi pula pada anak-anak di RT 05 Sarekan yang
berada di Desa Canden, Kecamatan Jetis, Bantul. Anak-anak di wilayah ini juga memiliki
budaya literasi yang masih rendah. Kegiatan literasi dapat dikembangkan dengan berbagai cara,
salah satunya yaitu dengan bersastra. Bersastra disini disesuaikan dengan tingkat usia, sehingga
jika dikaitkan dengan anak-anak maka berkaitan dengan sastra anak.
Melihat permasalahan di atas, perlu adanya solusi yang dapat diterapkan di masyarakat
terkait literasi. Solusi tersebut yaitu, Program pelatihan menulis puisi untuk mengembangkan
kemampuan literasi. Program ini dilaksanakan pada lingkup kecil namun pada
perkembangannya harapannya mampu memberikan contoh pada wilayah-wilayah yang lainnya
untuk melaksanakan gerakan literasi di masyarakat. Selain itu, program ini akan dilaksanakan
dengan mengintegrasikan ajaran-ajaran Tamansiswa yang berasal dari Ki Hadjar Dewantara
Bapak Pendidikan Indonesia. Jika digali lebih dalam, ajaran Ki Hadjar Dewantara masih sangat
relevan untuk diterapkan di masa kini.
METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Senin, 9 Agustus 2021 dan dilaksanakan di
salah satu rumah warga di RT 05 Sarekan. Secara lebih rinci, tahapan dalam metode kegiatan ini
meliputi tahap pra pelaksanaan, tahap analisis, tahap pelatihan, tahap pendampingan, dan tahap
evaluasi. Tahap pra pelaksanaan dilakukan untuk menggali data awal kondisi dan potensi serta
permasalahan yang dimiliki anak-anak di Dusun Sarekan. Tahap analisis dilaksanakan setelah
penandatanganan kontrak pengabdian masyarakat. Pada tahap ini tim pengabdi melakukan
Analisis terhadap kondisi permasalahan serta potensi yang dimiliki anak-anak di Dusun
Sarekan. Selain itu, juga berdiskusi dengan Ketua RT 05 mengenai pelaksanaan program.
Kemudian, pada tahap Pelatihan, tim pengabdi melatih anak-anak untuk menulis puisi dengan
diawali kegiatan penggalian ide terlebih dahulu. Kegiatan pelatihan dilakukan beberapa kali
secara simltan sehingga dapat menguatkan kemampuan literasi anak melalui menulis puisi.
Selanjutnya, pada tahap pendampingan, tim pengabdi mendampingi anak-anak dalam menulis
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puisi. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi, tahap evalusi ini dilakukan diskusi terhadap
kegiatan yang telah dilakukan serta direncanakan tindak lanjut selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Materi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi materi penulisan puisi
untuk anak-anak atau puisi anak. Materi tersebut tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Materi Pelatihan Menulis Puisi
Kegiatan ini diikuti oleh sembilan anak. Kegiatan dimulai dengan pemaparan apa itu puisi.
Pada kegiatan awal ini terjadi diskusi antara pengabdi dengan anak-anak. Tanya jawab
dilakukan untuk menggali pengalaman anak-anak sebagai pacuan untuk menggali ide penulisan
puisi. Selain itu, anak-anak diberi contoh puisi anak sekaligus diberi contoh bagaimana menulis
puisi dengan mengembangkan ide dari lingkungan sekitar dan pengalaman anak.
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Anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan ini, hal ini ditunjukkan dengan aktivnya
anak-anak dalam diskusi dan kemauan serta motivasi anak-anak untuk mencoba menulis puisi.
Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil puisi yang ditulis oleh anak-anak (Hasil menulis puisi
dapat dilihat pada lampiran). Selain itu, anak-anak juga menyampaikan kesediaannya sekaligus
meminta agar pengabdi datang lagi untuk memberikan pembelajaran.

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan
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Gambar 3. Hasil Menulis Puisi
KESIMPULAN
Pengabdian ini berjalan dengan lancar dan diikuti oleh anak-anak di RT 05 Sarekan. Anakanak terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan ini dan mampu menulis puisi sederhana sebagai
bentuk ekspresi apresiasi sastra. Hal ini membantu, anak-anak dalam pengembangan
kemampuan literasi yang tidak hanya membaca tetapi juga menulis. Hasil karya anak-anak
kemudian di pajang di salah satu rumah warga yang sudah terbiasa dijadikan rumah belajar
untuk anak-anak di RT 05 Sarekan.
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