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1. Yayasan Tunas Aksara dan Program Saya Suka Membaca 

Yayasan Tuna Aksara (YTA) adalah organisasi nirlaba Indonesia yang terdaftar yang bekerja untuk mencapai 

visi “anak-anak di masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia menjadi suka membaca.” 

Kami percaya bahwa membaca adalah pintu gerbang menuju pendidikan. Anak-anak Indonesia diharapkan 

dapat membaca dan menulis pada saat mereka memasuki sekolah dasar pada usia enam atau tujuh tahun, 

tetapi kurang dari separuh dari semua anak Indonesia bersekolah di prasekolah, dan kebanyakan dari 

mereka adalah anak-anak dari masyarakat miskin. 

Kami bermitra dengan sekolah dan organisasi lokal untuk memperlengkapi mereka untuk mengajar 

membaca dan menulis secara efektif sehingga anak-anak yang mereka ajar tidak hanya belajar membaca 

dengan lancar dan pengertian, tetapi belajar untuk suka membaca, dan mencintai pembelajaran. Kurikulum 

literasi dan pelatihan guru Saya Suka Membaca (‘I Love Reading’) adalah hasil dari lebih dari enam tahun 

pengalaman bekerja dengan guru-guru pra-sekolah Indonesia di sekolah-sekolah yang melayani masyarakat 

miskin. Kami menyediakan kurikulum keaksaraan terbaik yang dirancang untuk konteks Indonesia bersama 

dengan buku bacaan berkualitas tinggi dan sumber belajar yang dirancang untuk mendukung pembaca 

pemula. Kursus pelatihan guru kami membantu guru pra sekolah yang normal untuk tumbuh sebagai guru 

yang terampil dan peduli dalam membaca - pada saat penyelesaian mereka siap untuk segera menggunakan 

kurikulum kami di kelas mereka. 

 

 

 

 

 

 

2. Filosofi Program 
Kami tertarik dengan apa yang bisa membantu para guru untuk mengajar membaca dan menulis secara 

efektif di ruang kelas yang 'nyata' di Indonesia. Pengembangan program kami dipicu oleh masalah sejak 

permulaannya, menggunakan pendekatan iterative (berulang-ulang) yang dimulai dengan observasi kelas 

sebelum menguji metode, materi dan pelatihan, yang kemudian direvisi sebagai tanggapan terhadap 

observasi dan umpan balik lebih lanjut. Proses ini sedang berlangsung. 

 Tujuan kami adalah agar anak-anak yang diajar dengan program kami dapat membaca dengan lancar dan 

memahami serta mengembangkan kecintaan membaca dan belajar yang akan membawa mereka melalui 

sekolah dan seterusnya. 
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3. Kurikulum Saya Suka Membaca. 

Efektif, menarik, dan mudah digunakan. 

Kurikulum kami dirancang untuk mengajarkan anak-anak Indonesia untuk membaca Bahasa Indonesia 

dengan lancar dan dengan pemahaman. Hal ini didasarkan pada praktik terbaik dalam mengajar membaca 

dan menggunakan pendekatan phonics yang disesuaikan untuk konteks Indonesia. Kami menyediakan 

rencana pengajaran harian yang rinci yang mudah digunakan, mendukung pengajaran berkualitas tinggi yang 

berkelanjutan, dan termasuk berbagai kegiatan untuk membuat belajar membaca menyenangkan bagi anak-

anak. Buku-buku kegiatan kami yang siap digunakan dan materi pendukung lainnya memperkuat 

pembelajaran. Saat menyelesaikan program, kebanyakan anak dapat membaca cerita sederhana secara 

mandiri dan menunjukkan pemahaman mereka dengan memberikan jawaban singkat atas pertanyaan 

tertulis. Yang penting, mereka juga suka membaca! 

Lima level Kurikulum kami adalah: 

Level 0: Persiapan (Pra Membaca) 

Level 1: Bunyi Huruf (Pendekatan Phonic) 

Level 2: Suku Kata (Suku kata sederhana) 

Level 3: Kata & Kalimat (Membaca kata, kalimat, dan cerita sederhana) 

Level 4: Baca Mandiri (Membaca Mandiri).  

Rincian lebih lanjut dari tingkatan bacaan SSM dapat ditemukan di bagian akhir dokumen ini. 

Halaman contoh dari Paket Pelajaran Saya Suka Membaca:
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4. Buku Bacaan Saya Suka Membaca. 

Buku bacaan berkualitas tinggi, relevan dengan budaya dan tingkat kesulitan yang disesuaikan adalah bagian 

inti dari pencapaian tujuan kita – supaya anak-anak menikmati membaca cerita dan menjadi jauh lebih 

termotivasi untuk belajar membaca! Serangkaian 52 buku bacaan awal kami telah ditulis khusus untuk 

konteks Indonesia, yang menarik dan terinspirasi dari kehidupan sehari-hari di seluruh Indonesia. Serial ini 

mendukung anak-anak ketika mereka maju dalam membaca, dan buku-buku individu terkait erat dengan 

rencana pengajaran harian kita, misalnya dengan berfokus pada huruf atau suku kata tertentu.  

Kisah-kisah yang sesuai dengan tingkatan membaca di atas: 

Level 0:   Persiapan (Pre-membaca)   

7 cerita bagi para guru untuk membaca dengan nyaring di dalam kelas mereka. Kisah-kisah ini 

mengembangkan kemampuan anak untuk mengidentifikasi perbedaan (misalnya dalam warna 

atau bentuk). 

Level 1:   Bunyi Huruf (Pendekatan Phonic)  

21 cerita bagi para guru untuk membaca dengan nyaring di dalam kelas mereka, tetapi juga 

mengandung frasa berulang bahwa anak-anak dapat 'membaca' bersama dengan guru mereka. 

Setiap cerita berfokus pada huruf tertentu dan menggunakan banyak kata yang dimulai dengan 

huruf tersebut.  

Level 2: Suku Kata (Suku kata sederhana)  

Pada level ini, guru kembali menggunakan 21 cerita dari tingkat Bunyi Huruf. Kali ini fokusnya 

adalah mencari kata yang dimulai dengan target suku kata.  

Level 3:  Kata & Kalimat (Membaca kata, kalimat, dan cerita sederhana) 

21 cerita. 5 judul pertama dari buku cerita ini memberikan latihan kepada anak-anak dalam 

membaca cerita yang berfokus pada suku kata yang sangat sederhana seperti “bayi”, “satu”, dll. 

17 judul buku lainnya masing-masing memperkenalkan jenis suku kata yang baru, merevisi jenis 

suku kata sebelumnya dan meningkatkan kesulitan (yang diukur dengan jumlah kata dan panjang 

kalimat rata-rata). Kesulitan yang semakin meningkat dari buku-buku ini mendukung kemajuan 

anak dalam membaca, sementara juga mendorong mereka untuk menikmati membaca dan 

belajar. 

Level 4:   Baca Mandiri (Membaca mandiri). 

Pada tingkatan ini, anak-anak membaca secara mandiri buku-buku yang awalnya dibacakan untuk 

mereka oleh guru. (7 buku dari Level 0 dan 21 buku dari level 1). Dalam setiap pelajaran, setiap 

anak membaca judul yang berbeda dan menulis jawaban atas pertanyaan tentang hal itu. 

Dalam 12 bulan terakhir kami telah mendistribusikan lebih dari 6.000 buku untuk mitra di seluruh Indonesia, 

termasuk UNICEF dan Room to read. 
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5. Pelatihan Guru Saya Suka Membaca. 

Kursus pelatihan guru intensif tiga hari kami memperkenalkan konsep-konsep kunci untuk pengajaran 

keaksaraan sebelum memberikan praktik langsung dalam menggunakan kurikulum Saya Suka Membaca. 

Pelatihan kami dirancang untuk melengkapi guru-guru dengan kemampuan rata-rata dari organisasi mitra 

kami (kebanyakan adalah lulusan SMA yang memiliki pelatihan minimal dan sedikit pengalaman pendidikan 

yang berkualitas baik) sehingga mereka dapat menggunakan sumber daya Saya Suka Membaca untuk 

memberikan instruksi keaksaraan yang berkualitas baik ke anak-anak yang mereka ajar. 

Guru-guru yang menggunakan Saya Suka Membaca melaporkan: 

- Efektivitas dan keyakinan yang lebih besar yang mereka dapat dengan cara mengetahui cara 

mengajar membaca dan menulis; 

- Mengurangi stres dan beban kerja dari menggunakan kurikulum dan sumber daya yang lengkap dan 

berkualitas; 

- Meningkatnya kesenangan dan motivasi di kelas sebagai hasil dari peningkatan kemajuan, 

keterlibatan dan antusiasme anak-anak yang mereka ajar. 

 

 

 

6. Menjangkau lebih banyak melalui teknologi. 

Sebagai tanggapan terhadap permintaan offline dan online (situs web kami www.sayasukamembaca.org 

menerima lebih dari 15.000 pengunjung per bulan), kami memperluas online untuk memungkinkan kami 

melayani lebih banyak guru di seluruh Indonesia. Kami berencana untuk membagikan kurikulum dan materi 

pendukung kami secara gratis di situs web kami di bawah lisensi sumber terbuka, memungkinkan lebih 

banyak guru untuk menggunakan dan menyesuaikannya untuk konteks lokal mereka. Ini akan dilengkapi 

dengan video pelatihan online; dengan mana kami berharap dapat menjangkau lebih dari 20.000 guru 

selama tahun 2019. 

Kami juga akan menawarkan buku bacaan kami untuk dijual secara online. Ini adalah langkah pertama dalam 

mendorong 'ekosistem' sumber terbuka (open source) lokal yang berkelanjutan untuk pendidikan 

berkualitas di Indonesia. Sebuah aplikasi keaksaraan yaitu Saya Suka Membaca bisa mengikuti. 
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7. Detail Kontak dan Informasi Resmi dari Yayasan Tunas Aksara  
 

Alamat Kantor: 
Ruko Bukit Gading Indah Blok J/6 Lt.3 

Jl Bukit Gading Raya, Kelapa Gading 

Jakarta 14240 Indonesia 

Telepon:      +62 812 2372 7255 

 
Website:     www.sayasukamembaca.org  
 

Email:     info@sayasukamembaca.org 
 

Tanda Daftar Yayasan No:  699/10.2/31.72.06/-1.848/2015 

NPWP:     71.295.405.5-043.000 

Bank: 
Bank Mandiri - No Rek:    123-00-5559777-9 

Nama:      Yayasan Tunas Aksara 

Cabang:              KC Jakarta ITC Cempaka Mas 
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Lampiran: Rincian Tingkatan Kurikulum Saya Suka Membaca. 
Kurikulum Saya Suka Membaca terdiri dari lima tingkatan: 

0. Persiapan (Pra-membaca)  

Tahap ini mengajarkan keterampilan pra-membaca untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki 

keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk mulai belajar membaca. Kami mengajari anak-anak 

untuk mendengar perbedaan bunyi, melihat perbedaan bentuk, dan keterampilan motorik halus 

yang mereka perlukan untuk belajar menggunakan pensil. Guru membaca cerita ke kelas untuk 

mendorong mereka mengembangkan kecintaan membaca. 

1. Bunyi Huruf (Pendekatan Phonic) 

Hasil pembelajaran untuk tingkat ini adalah agar anak-anak dapat:  

a. mengidentifikasi huruf bentuk huruf besar dan kecil dari 22 huruf yang paling umum 

digunakan dalam bahasa Indonesia; 

b. membedakan bunyi huruf; 

c. membunyikan setiap huruf; 

d. mengidentifikasi kata-kata dimulai dengan setiap suara huruf; 

e. memberikan nama dan suara yang benar untuk setiap huruf; 

f. tulis setiap huruf dalam bentuk huruf besar dan kecil; 

g. Senang membaca, dan membangun kepercayaan dengan bergabung dalam membaca refrain 

(pengulangan kata) dari cerita yang dibacakan oleh guru mereka. 

 

2. Suku Kata (Suku kata sederhana)  

Hasil pembelajaran untuk tingkat ini adalah agar anak-anak dapat: 

a. menggabungkan setiap suara konsonan dengan masing-masing vokal untuk membuat suku 

kata sederhana (missal: “da”, “ci”, “bo” etc.); 

b. mendengar dan membunyikan suara setiap suku kata sederhana; 

c. mengidentifikasi kata-kata yang dimulai dengan setiap suku kata sederhana; 

d. membaca setiap suku kata sederhana; 

e. mengembangkan kecintaan mereka dalam membaca dengan terus menikmati cerita yang 

dibacakan oleh guru mereka. 

 

3. Kata  & Kalimat (Membaca kata, kalimat, dan cerita sederhana)  

Hasil pembelajaran untuk tingkat ini adalah agar anak-anak dapat: 

a. menggabungkan suku kata sederhana untuk membuat kata-kata. 

b. mempelajari jenis suku kata baru (misalnya kata-kata yang mengandung suku kata 

berakhiran "h", atau mengandung "ngg") 

c. membaca cerita sederhana. 

d. membaca cerita secara bersama di kelas dan kemudian secara individual. 

e. membaca pertanyaan sederhana tentang cerita dan kemudian menuliskan jawabannya. 

f. Mulailah menyukai membaca cerita secara mandiri. 

 

4. Baca Mandiri  (Membaca mandiri)  

Hasil pembelajaran untuk tingkat ini adalah agar anak-anak dapat: 

a. mendapatkan latihan membaca secara mandiri untuk menanamkan keterampilan membaca 

dengan lancar dan penuh pengertian; 

b. menunjukkan pemahaman mereka tentang apa yang mereka baca dengan menulis jawaban 

atas pertanyaan tentang buku yang belum pernah mereka baca; 

c. belajar tentang penggunaan huruf besar secara benar, tanda titik, tanda tanya dan tanda 

seru; 

d. senang membaca dan belajar. 


