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KATA PENGANTAR

Ungkapan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami selaku tim

PKM-PM sebagai penyelenggara Program Literasi Asik guna Meningkatkan

Softskill Publlic Speaking Anak Usia dibawah 15 Tahun Di Desa Pladen

Kabupaten Kudus dapat menyelesaikan modul ini dengan baik.

Pembuatan Modul ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan

pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap peserta pelatihan program

literasi asik agar memiliki kompetensi dasar dalam memahami dan

mengetahui Budaya Literasi pada anak sebagai genarasi milenium abad 21,

sehingga bisa mempraktekkan public speaking tengah pandemi Covid-19.

Kami menyadari bahwa modul ini masih ada kekurangan dan

kelemahannya, baik pada isi, bahasa, maupun penyajiannya. Kami sangat

mengharapkan adanya tanggapan berupa kritik dan saran guna

penyempurnaan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat khususnya bagi

peserta Program Literasi Asik Public Speaking.
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LATAR BELAKANG
Globalisasi dan perkembangan IPTEK menjadi tuntutan zaman yang

tidak dapat dihindari dan merupakan bentuk perubahan zaman yang

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu pengaruh dirasakan dunia

pendidikan, yaitu dituntut meningkatkan mutu lulusan berkualitas seiring

perkembangan zaman (Mukti, 2018).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan tantangan

yang dihadapi dunia pendidikan. Bangsa Indonesia perlu menciptakan

generasi Indonesia emas sebagai tenaga pembangun bangsa (Irianto &

Febrianti, 2017).

Indonesia berada dalam era informasi yang identik dengan era literasi.

Era literasi merupakan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan

beraktualisasi yang dinyatakan secara lisan dan tertulis. Keterampilan literasi

memiliki pengaruh penting bagi keberhasilan generasi muda (Purwaningtyas,

2018).

Dalam kehidupan, penguasaan literasi pada generasi muda sangat

penting dalam mendukung kompetensi yang dimiliki. (E.B, 2013).

Public Speaking atau seni berbicara didepan umum dan literasi media

merupakan dua keterampilan yang hakikatnya dimiliki oleh sumber daya

manusia yang unggul (Dewi & Kamayana, 2020).

Pentingnya keterampilan ini untuk siswa sekolah menengah atas ada

dua hal. Pertama, keterampilan public speaking sangat bermanfaat bagi

pembentukan karakter pribadi dan mengasah mental untuk dapat berbicara di

depan umum, bahkan menumbuhkan interaksi sosial tertentu sehingga tidak

hanya beraktifitas di dunia maya saja. Kedua, untuk literasi media yang

bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang penggunaan media yang

baik dan terbebas dari hoax, ujaran kebencian dan konten-konten berbau

pornografi (Dewi & Kamayana, 2020).
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Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berada di Provinsi Jawa

Tengah, di tinjau dari aspek pendidikan di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini

sekolah-sekolah menjadikan sistem pembelajaran menjadi daring, menjadikan anak-

anak sulit untuk memahami dan mengkaji materi sendiri terkhusus materi public

speaking yang saat ini harus di kuasai untuk mendukung perkembangan zaman,

serta masih kurangya kesadaran masyarakat akan pentingya program

pengembangan minat dan bakat di usia dini, sehingga banyak sekali anak-anak

khususnya di Desa Pladen kurang pemahaman mengenai literasi public speaking.

Berdasarkan permasalahan tersebut kami akan berupaya memberikan solusi

untuk mengatasi permasalahan anak-anak usia kurang dari 15 tahun di Desa Pladen

Kabupaten Kudus dengan “Program Literasi Asik guna Meningkatkan Softskill Public

Speaking Anak Dibawah Usia 15 Tahun di Desa Pladen Kabupaten Kudus”. Tahapan

kegiatan ini meliputi pelatihan dan pendampingan belajar public speaking kepada

anak-anak usia di bawah 15 tahun agar anak-anak usia kurang 15 tahun bisa

berbicara public speaking secara lancar dan akan dilaksanakan dengan mematuhi

protokol kesehatan agar tidak ada yang terkena wabah Covid-19. Pemberdayaan dan

pendampingan tersebut sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi dan

pengetahuan anak-anak mengenai public speaking di Desa Pladen Kabupaten Kudus.

Tujuan dari program public speaking ini dapat meningkatkan kemampuan literasi,

menambah pengetahuan dan wawasan serta bisa berbicara public speaking dengan

baik supaya tidak tertinggal oleh anak-anak di desa lain dan bermanfaat bagi

lingkungan sekitarnya.
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2. Tujuan Modul
1. Memberikan kemudahan dalam memamahami literasi dan public speaking.
2. Melatih budaya literasi anak-anak sebagai genarasi milenium abad 21 di

tengah pandemi Covid-19.
3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi kepada masyarakat

untuk meningkatkan kemampuan Public speaking sejak usia dini di tengah
pandemi Covid-19.

4. Mengetahui cara mengaktifkan kembali semangat belajar anak-anak
melalui public speaking untuk menambah literasi di tengah pandemi Covid-
19.

3. Manfaat Modul
1. Membantu perkembangan anak-anak dalam mengeksplor pengetahuanya

di tengah pandemi Covid-19.
2. Memberikan dorongan kepada anak-anak untuk gemar membaca dan

menulis serta berbicara di depan umum di tengah pandemi Covid-19.
3. Menimimalisir kebiasaan anak bermain game online atau media sosial di

tengah pandemi Covid-19.
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LITERASI

A. Pengertian Literasi

Literasi adalah kecakapan dalam diri seseorang dalam hal menulis,

membaca, menghitung, dan menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan

sehari-hari.

Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh 
seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, 

menyimak dan menulis” dengan cara yang berbeda sesuai
dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi

literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. 

Literasi untuk anak sangat penting dilakukan para orangtua. Lebih

mudah bagi seorang anak untuk menyerap pengetahuan. Sebagaimana

sebuah ungkapan mutiara yang mengatakan, ”Belajar di waktu kecil seolah

mengukir diatas batu. Sedangkan belajar setelah dewasa bagaikan mengukir

di atas air.”

Anak adalah masa terbaik dalam proses pembentukan karakter yang

penting. Sang anak akan akan lebih mudah belajar segala sesuatu hal dengan

indera pendengaran, penglihatan dan indera perasa.

Literasi adalah suatu cara membuat kepandaian seorang anak dalam

berbahasa, menulis, membaca, menghitung, dan berbicara serta menemukan

solusi atas setiap masalahnya. Kemampuan literasi seorang anak akan

berbeda-beda. Semakin baik literasi seorang anak maka semakin baik pula

seorang anak tumbuh dan kembang di masyarakat.
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B. Manfaat Literasi
1. Memperkaya pengetahuan kosa kata
2. Meningkatkan kecerdasan otak.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan.
4. Melatih diri dalam kecakapan untuk menganalisa suatu hal.
5. Meningkatkan konsentrasi.
6. Meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.
7. Melatih diri agar mampu menulis dan merangkai kosa kata dengan baik dan

benar.

C. Tujuan Literasi
1. Mewujudkan dan meningkatkan perilaku budi pekerti yang luhur.
2. Meningkatkan budaya semangat baca generasi bangsa Indonesia.
3. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan seseorang dengan membaca

berbagai macam informasi yang bermanfaat.
4. Melatih diri untuk berpikir kritis dalam membaca dan mencerna suatu

informasi.
5. Tidak mudah tertipu akan suatu informasi yang tidak benar adanya.

D. Contoh Literasi
Menurut ahli, ada beberapa prinsip yang harus ditekankan dlam literasi sekolah, 
misalnya:
1. Program literasi yang berimbang.
2. Program literasi yang berlangsung pada semua kurikulum.
3. Merayakan keberagaman di kelas atau lingkungan sekolah.
4. Punya prinsip diskusi dan strategi bahasa lisan.

Berikut ini beberapa contoh program literasi sekolah yang bisa dilakukan untuk
membudayakan membaca:
1. Punya jadwal rutin untuk mengunjungi perpustakaan.
2. Membaca setidaknya satu buku per minggu.
3. Membuat pohon literasi di setiap kelas.
4. Membuat mading per kelas dan papan mading di sekolah.
5. Membuat read corner lain, tak hanya di perpustakaan saja.
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PUBLIC SPEAKING
A. Pengertian Public Speaking

Berbicara adalah seni, karena bicara merupakan alat menyampaikan
gagasan yang disusun sesuai kebutuhan. Jadi belajar berbicara didepan
umum berarti belajar seni memahami kondisi lawan bicara, memahami
pendengar , memahami tujuan berbicara sehingga pembicara memahami
bagaimana cara menyampaiakan yang tepat.

Public speaking merupakan keterampilan
yang nantinya akan menjadi kebutuhan siapapun dan
apapun jabatan atau profesi seseorang.Kemampuan
ini sangatlah penting karena terkait erat dengan
kemampuan memikat perhatian dan membina
hubungan melalui kata-kata. Kemampuan ini tentu
saja tidak dapat muncul semata-mata setelah
membaca buku ataupun diajarkan, melainkan harus
dibiasakan secara terus menerus sejak dini. Walaupun
bukan satu-satunya faktor penentu, pembiasaan di
dalam keluarga berperan penting dalam menentukan
kesuksesan anak di masa depan.

Public speaking adalah skill spesial dari
sekedar berbicara dengan orang lain. Public 
speaking membutuhkan persiapan karena

sifatnya lebih banyak ditujukan untuk
berkomunikasi , mengajak banyak orang,
mengubah opini dan memberi informasi

Hasyim & D.W(2014)
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B. Manfaat Public Speaking
1. Berani tampil di depan umum.

Sejak kecil anak-anak telah mempraktikkan public speaking. Misalnya ketika
mereka diminta oleh guru untuk bercerita di depan kelas. Sayangnya, tidak
semua anak berani melakukannya. Ketakutan di masa kecil yang dibawa
sampai ia dewasa tentu menghambat kesuksesannya.

2. Komunikasi lisan termasuk ke dalam soft skill menyumbang 82% terhadap
kesuksesan

3. Mendukung keterampilan leadership.
Usia anak-anak merupakan usia pembentukan. Jika mereka mendapat
arahan yang benar, tentu dewasa akan tumbuh menjadi seseorang yang
membanggakan. Dengan menguasai public speaking, mereka mampu
menyampaikan ide dan informasi secara sistematis dan efektif.

C. Cara melatih Public Speaking Anak
1. Memberikan contoh langsung atau dari video

Memberi contoh adalah cara pengajaran yang paling efektif. Anak diminta
untuk memerhatikan penampilan saat berpidato atau berbicara di depan
orang banyak. Selain memberikan contoh secara langsung, juga dapat
memberikan contoh-contoh public speaking pada anak melalui video yang
ada di YouTube.

2. Memberikan kesempatan secara langsung atau direkam
Salah satu cara lain adalah dengan mempersilahkan mereka berbicara di
depan umum. Bisa dimulai dengan berbicara di depan teman-temannya.
Jika anak masih belum berani melakukannya, bisa menggunakan kamera.
Jika dilakukan secara terus menerus, kemampuan komunikasi dan
kepercayaan diri anak akan terus meningkat.

3. Menunjukan apresiasi dan masukan positif
Cara lain adalah memberikan apresiasi berupa pujian saat anak telah
selesai berbicara di depan umum. Bisa juga memberikan masukan positif
tentang penampilannya agar ke depannya menjadi lebih baik.
Membiasakan anak untuk berani tampil di depan umum dan berbicara di
khalayak ramai akan menjadi nilai plus tersendiri bagi anak di kemudian
hari.
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PROGRAM LITERASI ASIK 
PUBLIC SPEAKING

Program Literasi Asik Public Speaking ini bertujuan untuk

meningkatkan serta melatih softskill kepada anak-anak usia di bawah 15

tahun baik pemahaman, percaya diri, dan kemampuan lainnya utamanya

kemampuan public speaking. Program literasi asik public speaking sebagai

bentuk pemberdayaan kepada anak-anak usia di bawah 15 tahun untuk peran

aktif dalam forum diskusi dengan tujuan menambah pengetahuan,

pengalaman, ukhuwah dan mencari solusi dalam sebuah permasalahan di

tengah pandemi Covid-19. Program tersebut dilaksanakan selama 7 kali

pertemuan dimulai dari kegiatan Pembukaan (Sosialisasi), Forum Group

Discussion (Diskusi Umum), Story Telling (Bercerita), Game Tradisional,

Nonton Bareng (NoBar), Goal Setting, dan berakhir pada penutupan.

Program Literasi Asik Public Speaking : 
• Pembukaan (Sosialisasi)
• Forum Group Disscussion (Diskusi Umum)
• Story Telling (Bercerita)
• Game Tradisional
• Nonton Bareng (NoBar)
• Goal Setting (Penetapan Tujuan)
• Penutupan (Evaluasi)
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1. Pembukaan (Sosialisasi)
A. Tujuan

1. Menjelaskan kepada mitra tahap dan teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Mengetahui kesediaan anak-anak Desa Pladen untuk mengikuti

program secara penuh.
B. Metode yang digunakan adalah sosialisasi secara luring dengan

menerapkan protokol kesehatan.
C. Alat : laptop, Id Card, materi ppt, speaker, mic, dan proyektor
D. Prosedur

1. Tim memperkenalkan diri kepada mitra.
2. Tim menjelaskan kepada mitra dengan pelaksanaan program

mengenai tahap dan teknis kegiatan yang akan diikuti oleh anak-
anak di Desa Pladen.

3. Tim meminta data kepada mitra anak-anak di Desa Pladen untuk
mengikuti pelatihan.

2. Forum Group Discussion (Diskusi Umum)
A. Tujuan

1. Untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada anak-
anak di Desa Pladen sebelum memulai eksekusi langsung.

2. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara tim dengan
mitra.

B. Metode yang digunakan adalah diskusi secara daring
C. Alat : Materi ppt dan Zoom Meeting Premium
D. Prosedur

1. Membagi jobdesk tim Forum Grup Discussion dengan tema “Public
Speaking” menjadi moderator, pemateri, dan notulen.

2. Menjelaskan tentang materi Literasi dan Public Speaking yang akan
disampaikan kepada anak-anak di Desa Pladen melalui Zoom
Meeting Premium.

3. Membicarakan tentang munculnya masalah yang akan terjadi
selama penyampaian materi.

4. Membicarakan beberapa kemungkinan-kemungkinan tentang
pemecahan masalah tersebut.

5. Menyimpulkan hasil diskusi.
9



3. Story Telling (Bercerita)
A. Tujuan

1. Pemberian gambaran umum kepada anak-anak
2. Penyampaian materi Public Speaking.
3. Pendampingan praktek Public Speaking.

B. Metode yang digunakan adalah experince learning secara blended
(daring-luring).

C. Alat : Zoom, Materi ppt, Kertas 4 warna ukuran HVS, Kertas Lipat,
Alat tulis, Paper Clip, dan Zoom meeting premium

D. Prosedur
1. Karang Taruna Palden mengikuti pendampingan yang

dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.
2. Karang Taruna mempraktekan langsung kepada anak-anak di

Desa Pladen dengan di dampingi salah satu anggota tim.
3. Perkenalan Karang Taruna Pladen kepada peserta pelatihan

program.
4. Peserta diberikan sebuah kertas lipat warna dan diminta untuk

menuliskan nama panggilan pada kertas tersebut.
5. Peserta diminta untuk menempelkan kertas lipat yang telah

diberi nama ke baju peserta masing-masing dengan
menggunakan paper clip.

6. Peserta diminta untuk memperkenalkan diri dengan maju
dihadapan peserta lain.

7. Mitra memberikan materi tentang apa itu public speaking,
pentingnya public speaking, bagaimana cara public speaking
yang baik.

8. Peserta diminta menuliskan pengalaman pribadi yang
mengesankan.

9. Mitra melakukan pendampingan terkait tugas yang diminta.
10. Peserta diminta untuk menceritakan pengalaman pribadi yang

mengesankan di depan.
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4. Nonton Bareng (NoBar)
A. Tujuan

1. Melatih peserta untuk mengembangkan daya imajinasi yang
abstrak.

2. Merangsang partisipasi aktif para peserta.
3. Membangkitkan motivasi belajar peserta tentang public speaking.

B. Metode yang digunakan adalah Ice breaking secara blended (daring-
luring).

C. Alat : Zoom Meeting Premium, Laptop, Proyektor, dan video animasi
edukasi

D. Prosedur
1. Tim PKM meminta mitra untuk bergabung dalam Zoom Meeting.
2. Tim PKM membahas petunjuk teknis pelaksanaan pendampingan

Nonton
3. Mitra menayangkan video pembelajaran mengenai public speaking

kepada peserta melalui proyektor.
4. Peserta diminta menceritakan kembali dari video yang telah

ditayangkan di depan anak lainnya.

5. Game Tradisional
A. Tujuan

1. Mendorong peserta agar tetap semangat dalam mengikuti
pelatihan.

2. Melestarikan game tradisional yaitu ‘engklek’
3. Melatih kemampuan anak untuk memiliki sifat kerja sama tim yang

baik.
4. Melatih kemampuan berpikir dan menyampaikan pendapat.

B. Metode yang digunakan adalah play the game yang dilaksanakan
blended (daring-luring).

C. Alat : Kertas HVS, pecahan genteng, dan Alat Tulis
D. Prosedur

1. Karang Taruna Palden mengikuti pendampingan yang dilaksanakan
secara daring melalui Zoom Meeting.
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2. Karang Taruna menyiapkan alat dan bahan yaitu pecahan genteng
sebagai gaco, menuliskan pada sebuah kertas pertanyaan
sederhana tetapi dijawab dengan Bahasa inggris yang kemudian di
gulung, dan menggambar pola engklek untuk bermain.

3. Peserta melakukan hompimpa untuk menentukan urutan bermain
engklek.

4. Peserta yang menjadi pemain pertama melemparkan gaco dan
tidak boleh melebihi kotak yang telah di gambar.

5. Pemain melompat dengan satu kaki, kemudian Kembali lagi
mengambil gaco yang ada di kotak 1.

6. Pemain melemparkan gaco ke kotak 2. Jika keluar dari kotak 2 maka
pemain gugur diganti pemain berikutnya. Jika berhasil, pemain
melanjutkan permainannya.

7. Begitu seterusnya hingga semua kotak telah dilempari gaco.
8. Jika semua kotak sudah dilewati, maka pemain melemparkan gaco

membelakangi engkleknya. Gaco yang jatuh pada kotak yang tepat,
maka kotak akan menjadi rumahnya.

9. Pemain yang mendapatkan kotak boleh berhenti dengan dua kaki
di kotak tersebut. Begitu seterusnya sampai kotak-kotak menjadi
milik para pemain.

10. Pemenang engklek adalah pemain yang paling banyak memiliki
rumah dari kota-kotak engklek.

11. Pemain yang kalah akan mendapatkan hukuman yaitu mengambil
kertas gulungan yang telah disediakan.

12. Peserta tersebut diminta untuk menyebutkan jawaban atas
pertanyaan tersebut di depan peserta yang lainnya.
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6. Goal Setting (Penetapan Tujuan)
A. Tujuannya

1. Penyerahan alat dan bahan
2. Pembuatan outcome program program berupa sanggar dakwah, 

rumah jurnalistik, dan saung baca. 
B. Metode yang digunakan adalah diskusi secara luring.
C. Alat yang digunakan adalah Zoom Meeting Premium, Buku cerita, Rak

buku, Banner, Id Card, Meja Lipat, White Board, Kertas Lipat, Bolpoin, 
Pensil Warna, Kertas HVS, Pensil, Penghapus, Paper Clip, Buku Gambar 
A4, wallpaper dinding, wallpaper sticker, spidol, pengahpus papan tulis, 
karpet, dan sterofom

D. Prosedur
1. Tim PKM mendesain tata letak output program yang nantinya akan

dibuat oleh Mitra. 
2. Tim PKM bersama mitra bergabung dalam Zoom Meeting.
3. Tim menyerahkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk

pembuatan outcome program.
4. Mitra membuat outcome program sesuai dengan desain tim PKM 

didamingi oleh tim

7. Penutupan (Evaluasi)
A. Tujuan

1. Evaluasi program yang telah dijalankan
2. Pembentukan Tim Divisi Pengembangan Sumber Daya Anak untuk

keberlanjutan program
3. Ucapan terima kasih

B. Metode yang digunakan adalah evaluation secara luring.
C. Alat yang digunakan adalah alat tulis
D. Prosedur

1. Tim PKM Bersama mitra melakukan review sesi yang telah
dijalankan.

2. Tim PKM membahas Tim Divisi Pengembangan Sumber Daya Anak 
sebagai bentuk keberlanjutan program.

3. Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada mitra karena telah
bersedia bekerja sama dalam program sehingga dapat berjalan
lancar.
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PENUTUP
Modul ini disusun untuk menyajikan informasi dan memberikan

penjelasan, pengarahan, dan, gambaran mengenai Program Literasi

Asik Public Speaking kepada mitra dan masyarakat. Dengan adanya

program ini maka dapat meningkatkan kemampuan public speaking

anak sejak dini, menambah wawasan dan pengetahuan kepada

masyarakat dengan membaca koleksi buku pada saung baca,

menjadi solusi tidak tersedianya fasilitas perpustakaan pada

masyarakat, menyalurkan dan mengembangkan ide kreativitas

melalui rumah jurnalistik, meningkatkan tingkat pengetahuan agama

sejak dini melalui sanggar dakwah, serta meningkatkan minat baca

pada masyarakat dengan adanya kebiasaan membaca buku.

Demikian yang dapat kami susun, kami mengucapkan terima

kasih kepada berbagai pihak atas keikutsertaan dalam penyusunan

modul ini. Akhir kata, kami berharap modul ini dapat diterima dan

dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat umum.

14



DAFTAR PUSTAKA
Akademi Trainer. “Manfaat Public Speaking Bagi Anak”. Diakses 18

Agustus 2021 melalui laman
https://www.akademitrainer.com/manfaat-public-speaking-bagi-
anak/

Dewi, P. C., & Kamayana, I. P. (2020). Peningkatan Literasi Anak Lksa
Widhya Asih Badung Melalui Pelatihan Reading Dan Public
Speaking. SPHOTA, 1-5.

E.B, G. A. (2013). Fungsi Media Online Sebagai Media Literasi Budaya
Bagi Generasi Muda. THE MESSENGER, 16-30.

Edumaster. “Literasi Untuk Anak Usia Dini dan Contoh Programnya’’.
Diakses 16 Agustus 2021 melalui laman
https://edumasterprivat.com/literasi-untuk-anak-usia-dini-dan-
programnya/.

Hasyim, M., & D.W, I. (2014). Pelatihan Public Speaking Pada Remaja Dan
AnakAnak Dusun Puluhan , Desa Banyusidi , Pakis , Magelang , Jawa
Tengah. Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan, 3(2), 96–100.

Irianto, P. O., & Febrianti, L. Y. (2017). Pentingnya Penguasaan Literasi
Bagi Generasi Muda Dalam Menghadapi Mea. The 1st Education
and Language International (pp. 640-647). Semarang: Unissula.

Kumparan. “Permainan Engklek: Pengertian, Sejarah, dan Cara
Bermainnya”. Diakses 20 Agustus 2021 melalui laman
https://kumparan.com/berita-hari-ini/permainan-engklek-
pengertian-sejarah-dan-cara-bermainnya-1v3f5s42n0P.

Mukti, F. D. (2018). Integrasi Literasi Sains Dan Nilai-Nilai Akhlak Di Era
Globalisasi. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 318-338.

Popmama. “3 Cara Ajarkan Public Speaking pada Anak agar Berani Bicara
Depan Umum”. Diakses 17 Agustus 2021 melalui laman
https://www.popmama.com/life/health/sarrah-ulfah/cara-ajarkan-
public-speaking-pada-anak-agar-berani-bicara-depan-umum.

Purwaningtyas, F. (2018). Literasi Informasi dan Literasi Media. Iqra’, 1-9.
Quipper. “Literasi: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contoh”. Diakses 12

Agustus 2021 melaui laman https://www.quipper.com/id/blog/tips-
trick/your-life/literasi/.

15

https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/your-life/literasi/

