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Pendidikan sebagai upaya untuk mewariskan nilai dan sebagai tuntutan 

dalam menjalani kehidupan. Kualitas pendidikan merupakan salah satu tolak ukur 

keberhasilan suatu bangsa. Bangsa yang berhasil yakni bangsa yang melahirkan 

sumber daya manusia yang unggul. Usaha mengembangkan pendidikan di 

Indonesia terus diupayakan melalui pembenahan kurikulum, pengembangan 

bahan ajar, dan peningkatan karakter. Melalui pendidikan, manusia memiliki 

wadah untuk mengembangkan potensinya. 

Menurut data PISA, Indonesia menduduki peringkat akhir dalam urutan 

dunia. Data ini dilihat dari keterampilan literasi dan numerasi pelajar Indonesia. 

Maka, kini keterampilan Literasi dan Numerasi menjadi keterampilan dasar yang 

harus dikuasai siswa pada masa sekarang ini. Literasi dan Numerasi menjadi 

kompetensi yang diujikan dalam kegiatan Asesmen Kriteria Minimum (AKM). 

Berangkat dari pemaparan di atas, sekolah kami berupaya melakukan 

beberapa inovasi dalam pendidikan dan peningkatan mutu dan kualitas siswa, 

salah satunya yakni Gerakan Literasi dan Numerasi. Gerakan ini bertujuan untuk 

meningkatkan minat membaca dan menulis melalui kegiatan literasi selama 30 

menit sebelum pembelajaran dimulai. Pentingnya kegiatan literasi dan numerasi 

untuk membekali kemampuan dasar siswa berpikir secara kritis dan 

mengembangkan kompetensi siswa. Kegiatan literasi dan numerasi terdiri atas 

tiga tahap yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap 

pembelajaran. Tahap pembiasaan terdiri atas kegiatan membaca terpadu, 

membaca bersama, berdiskusi. Pada tahap pengembangan kegiatan dapat 

dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan secara berkala. Tahap 

pembelajaran terdiri atas kegiatan pembelajaran yang berbasis literasi, sehingga 

kegiatan literasi berbaur dengan kegiatan belajar di kelas. 

Oleh karena itu, sekolah kami berusaha meningkatkan kemampuan ini 

melalui kegiatan-kegiatan yang menarik dan berkesan bagi siswa. Salah satunya 

yaitu melalui kegiatan Merdeka Bernumerasi dan Berliterasi atau yang kami sebut 

dengan kegiatan MENTARI. Melalui kegiatan MENTARI ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa, guru, dan semua 

warga sekolah di SDN Grogol Selatan 01. 



 

Para siswa berliterasi di halaman sekolah SDN Grogol Selatan 01 
 

Pelaksanaan MENTARI di SDN Grogol Selatan 01 dilaksanakan setiap hari 

Selasa. Kegiatan pertama adalah pembiasaan di lapangan sekolah. Kegiatan ini 

dimulai pukul 06.30 s.d 07.00 WIB. Diawali dengan kegiatan menyanyikan lagu 

Indonesia Raya dan siswa duduk di lapangan. Setelah itu mereka membaca buku 

yang dibawanya dari rumah atau yang dipinjam dari perpustakaan sekolah. 

Selesai membaca, siswa diberi kesempatan tampil ke depan untuk 

menyampaikan isi cerita yang sudah dibacanya. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ananda Fawnia Hanifah tampil bercerita 



Program kegiatan MENTARI disusun dalam berbagai variasi yang menarik 

bagi siswa. Selain membaca buku, mereka juga diajak untuk menyimak sebuah 

cerita yang diputarkan secara audio. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan 

unsur-unsur cerita yang didengarkan. Kegiatan lain yaitu membuat puisi dan 

menceritakan pengalaman pribadi dengan tema yang sudah ditentukan setiap 

bulannya. Setelah kegiatan literasi siswa diberi kesempatan untuk maju ke 

depan. Dalam kegiatan ini, siswa bebas mengekspresikan bakat dan minatnya, 

baik dalam bercerita, membaca puisi, dan bermain peran. 

Selain siswa, guru, dan tenaga pendidikan juga diberi kesempatan untuk 

menampilkan potensinya dalam bidang literasi. Seperti mendongeng, berpuisi, 

stand up comedy, dan lain-lain. Seperti contoh, Ibu Neneng Hasanah yang 

mendongeng menggunakan media berupa boneka tangan yang diberi nama Lita. 

Melalui boneka tangan ini, siswa merasa tertarik dan fokus mengikuti kegiatan 

literasi. Selain bu Neneng, ada juga Bu Endang yang spontan dalam 

penampilannya di setiap kegiatan literasi, seperti menceritakan potongan cerita, 

lalu siswa menebak lanjutan cerita tersebut.  

 

 

Bu Neneng Hasanah bersama boneka tangannya si Lita 
 

Berdasarkan program di atas, dapat disimpulkan bahwa program 

MENTARI sangat perlu dilaksanakan di SDN Grogol Selatan 01. Hal ini karena 

minimnya minat baca serta masih rendahnya kompetensi siswa dalam 

pengembangan bakat dan minatnya. Sehingga dengan program ini diharapkan 



dapat menambah minat baca dan budaya literat dan numerat serta meningkatkan 

kompetensi dalam mengembangkan minat dan bakat bagi para siswa khususnya 

dan seluruh warga sekolah pada umumnya. 

Selanjutnya agar program ini dapat berjalan dengan lebih efektif maka ada 

beberapa rekomendasi kegiatan lanjutan, seperti dengan mengadakan pekan 

bahasa, kompetisi bahasa bagi siswa, dan pemberian reward bagi siswa yang 

memiliki kemampuan dalam mengekspresikan potensinya. 
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