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Globalisasi telah mempengaruhi banyak sektor dalam kehidupan, tak terkecuali  

sektor pendidikan. Literasi digital memiliki peran penting dalam memproses, 

memahami, dan mengolah informasi dalam bentuk digital. Pentingnya literasi digital 

menjadikan seseorang mampu untuk berpikir kritis serta meningkatkan kemampuan 

seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Literasi digital sebagai media 

pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa. 

Saat ini, media digital tetap digunakan walaupun pandemi telah berlalu. Sejauh 

manakah media digital dapat meningkatkan kemampuan literasi informasi siswa di 

sekolah?. 

Kemampuan literasi dapat ditingkatkan melalui media digital seperti HP, 

komputer, dan laptop yang merupakan alat elektronik yang sering digunakan oleh 

peserta didik dalam pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Pemanfaatan media 

digital sebagai pembelajaran sudah mengalami pengembangan yang sangat 

signifikan. Hadirnya media digital ini memberikan beragam inovasi pendidikan, di 

mana pembelajaran konvensional yang kaku dan monoton akan digantikan dengan 

pembelajaran menggunakan media digital yang dianggap lebih praktis, fleksibel, dan 

tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.  

Berikut ini contoh pemanfaatan dari media pembelajaran digital di SMP Negeri 

255 Jakarta: 

1. Youtube Sebagai Media Pembelajaran 

Youtube merupakan suatu website yang menyajikan berbagai video, 

memungkinkan pengguna untuk menonton, mengunggah, dan berbagi video. 

Youtube merupakan salah satu media yang populer. Peserta didik SMP Negeri 

255 Jakarta telah menggunakan youtube sebagai media dan sumber 

pembelajaran. Tidak hanya peserta didik, guru pun menggunakan Youtube 

untuk memperluas pengetahuan mereka. Mereka lebih kreatif dalam membuat 

video maupun video presentasi ketika mendapat tugas dari guru. Youtube 

membuat peserta didik lebih fokus dalam memperhatikan materi yang disajikan 



melalui video yang menarik dan interaktif. Dengan youtube, pembelajaran 

menjadi lebih praktis, efisien, dan menyenangkan.  

 

2. Video Kartun                                                                                   

Film kartun merupakan media digital sebagai sarana pembelajaran.  Materi yang 

disampaikan mudah dipahami dan membuat perhatian peserta didik lebih 

terarah sehingga dapat memberikan motivasi saat menonton video yang lebih 

menarik. Selain itu juga dapat menambah kosakata, menambah pengetahuan, 

dan peserta didik dapat berimajinasi melalui video kartun.  

 

3. VIDEO PEMBELAJARAN 

Peserta didik di SMP Negeri 255 Jakarta seringkali disajikan video 

pembelajaran yang diberikan oleh guru saat pembelajaran di kelas. Penyajian 

video pembelajaran ini untuk memudahkan mereka memahami konteks mata 

pelajaran. Melalui video juga pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan 

akan tercipta. 

 

4. PENERAPAN MEDIA QR CODE ( BARCODE ) 

Penggunaan perangkat teknologi dalam proses belajar mengajar yang lain yang 

sudah digunakan di SMP Negeri 255 Jakarta yaitu qr code technology. qr code 

technology merupakan modul-modul hitam yang disusun dalam persegi dengan 

latar belakang putih. qr merupakan singkatan dari quick respond (respon cepat) 

yaitu kode respon cepat dalam mengirim informasi atau pesan sehingga dapat 

diandalkan. Penggunaan barcode sudah diterapkan dalam Projek Penguatan 

Profil Pelajar Pancasila (P5)  di SMP Negeri 255 Jakarta. 

 

5. CANVA DALAM PEMBELAJARAN  

Canva digunakan sebagai media pembelajaran yang disenangi oleh siswa 

karena mereka bisa berkreasi dengan desain-desain yang menarik. Biasanya 

siswa menggunakan canva untuk membuat PPT, atau untuk tulisan-tulisan lain 

seperti pembuatan mading, poster, brosur, dan lain sebagainya. Di samping 

youtube yang sering digunakan, canva sangat menarik minat siswa dalam 



pembelajaran. Mereka seringkali menggunakan canva dalam 

mempresentasikan dan juga dalam pembuatan video.  

  

KESIMPULAN 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, para pelajar khususnya 

sangat mengikuti tren yang berkembang saat ini. Berbagai aplikasi yang ada 

sangat mendukung pembelajaran di sekolah. Hal ini sangat berpengaruh sekali 

pada kemampuan literasi digital siswa. Mereka cakap menggunakan media 

digital untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.  

Literasi digital dalam hal ini kecakapan menggunakan media digital untuk 

memperoleh informasi dan berkomunikasi sudah diterapkan dalam pembelajaran 

di SMP Negeri 255 Jakarta. Para peserta didik sudah tidak asing lagi dalam 

penerapan berbagai aplikasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Nampaknya, 

penggunaan media digital dalam pembelajaran amat digandrungi oleh para 

siswa.  

Berawal dari penggunaan media digital sebagai media pembelajaran yang 

disukai oleh para siswa,  hal ini tidak menutup  kemungkinan dapat meningkatkan 

literasi digital siswa. Demikian juga, yang terjadi di SMP Negeri 255 Jakarta. Para 

siswa SMP Negeri 255 Jakarta sudah mampu menggunakan berbagai aplikasi 

dalam kegiatan belajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PRAKTEK BAIK DI SMP NEGERI 255 JAKARTA 

 

 

Penggunaan canva dalam pembelajaran deskripsi  

 

Penggunaan canva dalam pembelajaran menulis cerita  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



PROFIL PENULIS 

 

Widiyati, biasa dipanggil Bu Widi. Saat menulis praktik baik ini, usianya 

53 tahun. Merupakan alumni dari IKIP Jakarta. Ia pernah mengajar Bahasa 

Indonesia di SMP Negeri 181 Jakarta, SMP Negeri 213 Jakarta, dan saat ini 

mengajar di SMP Negeri 255 Jakarta. Sebagai Ketua Tim Literasi, Ia 

bertanggung jawab atas kemajuan literasi di SMP Negeri 255 Jakarta.  

 

 


