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Literasi dan numerasi menjadi bagian penting dalam pembelajaran anak usia 

dini. Pengembangan bahasa dan konsep angka menjadi kompetensi dasar, sekalipun 

dalam prosesnya hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Namun, dengan strategi yang 

tepat dan metode yang disesuaikan dengan anak usia dini, maka pemahaman ini dapat 

saling mendukung. 

Dalam pengembangan literasi dan numerasi, anak menunjukkan kemampuan 

dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak dapat mengenali dan melihat 

hubungan antar pola, simbol dan data, serta dapat menggunakannya untuk 

memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekolah perlu 

dikondisikan untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi bagi anak agar 

dapat memahami hal-hal yang mendukung peningkatan kemampuan literasi dan 

numerasi. 

Saya sangat senang ketika mendapat kesempatan untuk mengikuti Bimbingan 

Teknis (Bimtek) Pendampingan Implementasi Pedoman Peningkatan Kompetensi 

Literasi dan Numerasi yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi DKI Jakarta pada 

tanggal 8 dan 9 Agustus 2022. Saya bersama dengan guru dari TK B, Ibu Desty 

Wulansari mengikuti workshop dengan antusias. Dari kegiatan bimtek yang kami ikuti, 

kami semakin memahami hal-hal apa yang perlu kami garis bawahi dan hal-hal mana 

yang perlu kami kembangkan untuk dapat menanamkan kemampuan literasi dan 

numerasi pada peserta didik di sekolah. Melalui bimtek tersebut juga kami semakin 

diperlengkapi dengan bagaimana strategi dalam menunjang literasi dan numerasi anak 

usia dini. 

Setelah bimtek selesai, saya dan ibu Desty Wulansari mulai mengevaluasi 

penerapan literasi numerasi di TKK 1 PENABUR dan berdiskusi tentang bagaimana 

strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi 

anak di TKK 1 PENABUR. 

 

 



Foto saat mengikuti bimtek literasi dan numerasi di BPMP Provinsi DKI Jakarta. 
 
 

Pada tanggal 29 Agustus 2022, ibu Desty melakukan sosialisasi dan workshop 

yang dihadiri oleh guru dan karyawan TKK 1 PENABUR. Pada workshop ini, ibu Desty 

menyampaikan materi-materi yang diperoleh selama bimtek yang sudah dilalui. Pada 

saat workshop ini, kami juga sama-sama berdiskusi terkait implementasi literasi dan 

numerasi yang sudah dilakukan dan memberikan saran untuk penguatan-penguatan 

unsur literasi dan numerasi di sekolah, khususnya untuk mengembangkan ragam 

kegiatan dan dekorasi sebagai penunjang. Sosialisasi dan workshop dilakukan agar 

setiap warga sekolah memiliki visi dan misi yang sama untuk mengembangkan 

kemampuan literasi dan numerasi di TKK 1 PENABUR. 

Dalam workshop ini kami menyimpulkan beberapa point penting dalam 

pengembangan literasi dan numerasi di TKK 1 PENABUR antara lain: menghias kelas 

dan area sekolah dengan hiasan terkait literasi dan numerasi, mengembangkan 

permainan-permainan dan kegiatan menyenangkan  untuk mendukung 

implementasi literasi dan numerasi saat pembelajaran di kelas, mengevaluasi 

bagaimana pembelajaran yang sudah berlangsung dapat memfasilitasi anak dalam 

memahami literasi dan numerasi. 

 

Foto saat sosialisasi dan workshop 1 

Berdasarkan hasil sosialisasi dan workshop akan menjadi rencana tindak lanjut 

yang akan kami laksanakan. Rencana tindak lanjut sebagai hasil dari kegiatan 

workshop di antaranya adalah kami mendekorasi kelas dengan hiasan-hiasan yang 

menunjang literasi dan numerasi. Pustakawan kami juga membuat pojok baca dengan 

slogan-slogan yang membuat anak untuk dapat tertarik dan meningkatkan minat 

mereka dalam literasi dan numerasi. 

Dalam hal ini, guru saling bekerja sama untuk membuat dekorasi dan 

menyamakan persepsi tentang kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan 

literasi dan numerasi saat pembelajaran di kelas. 

Kami bersyukur dengan pendampingan yang diberikan oleh Ibu Dra. Hj. Tati 

Rustinawati, M.Pd. Beliau mengevaluasi tentang tindak lanjut yang sudah kami 



laksanakan dan memberi masukan serta saran yang berguna untuk kami dapat 

kembangkan, sehingga kami dapat semakin memperbaiki cara kami dalam 

mengimplementasikan literasi dan numerasi di TKK 1 PENABUR.  

Beberapa masukan yang diberikan saat pendampingan antara lain: dekorasi 

harus sejajar dengan mata anak, jangan terlalu tinggi; gunakan warna primer untuk 

kegiatan anak, sehingga anak dapat lebih cepat mengenal warna; untuk setiap benda 

yang ditunjukkan ke anak, harap ditulis nama bendanya, agar anak mengenal kata; 

gunakan slogan-slogan yang menarik untuk setiap pojok baca; membuat buku cerita 

buatan guru dan buku cerita berdasarkan ide siswa; membuat mading yang berisi 

informasi yang bisa diakses oleh orang tua. 

Hal-hal yang menjadi masukkan dari Ibu Tati Rustinawati akan menjadi tindak 

lanjut yang akan kami lakukan sebagai bentuk perbaikan. 

 

Setelah mendapat saran dan masukan dari Ibu Tati Rustinawati, kami 

melakukan workshop yang kedua, sehingga semua guru dan karyawan dapat 

memahami apa yang menjadi perbaikan dalam upaya pengembangan literasi dan 

numerasi di TKK 1 PENABUR.  

Setelah mendengar masukan, kami membagi tugas dengan rekan-rekan guru 

agar setiap perbaikan dapat ditindaklanjuti secara maksimal.  

Workshop untuk orang tua 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pengayaan materi literasi dan numerasi ke dalam pembelajaran kelas. 

 

Setelah kami melakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan-perbaikan, 

maka Ibu Tati Rustinawati kembali berkunjung untuk melihat perbaikan-perbaikan 

yang dilakukan sesuai dengan saran dan masukan pada workshop dan 

pendampingan yang sebelumnya. Secara umum, Ibu Tati Rustinawati menilai bahwa 

perbaikan-perbaikan yang ada sudah sesuai dengan saran dan masukan yang ada. 

Untuk menambah nuansa literasi di sekolah, maka perlu dibuat Taman Literasi, di 

mana taman literasi itu dapat dimanfaatkan oleh guru, siswa, maupun orang tua. 

Saat ini, taman literasi sudah dibuat dengan sangat baik, dan digunakan secara 

konsisten oleh para guru, siswa, dan orang tua. Orang tua juga memberikan respon 

positif terhadap taman literasi ini, karena dapat mengembangkan minat baca,  

kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. 

Sebagai bentuk kerjasama dan kolaborasi, kami juga melakukan sosialisasi 

terkait program literasi dan numerasi kepada orang tua. Orang tua menjadi lebih 

memahami mengenai pentingnya mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi 

untuk anak usia dini. Orang tua juga semakin memahami bagaimana cara mengisi 

kegiatan anak di rumah dengan kegiatan bernuansa literasi dan numerasi. Orang tua 

mengapresiasi kegiatan literasi numerasi yang telah dilaksanakan dengan baik dan 

akan mendukung program-program sekolah untuk memberikan stimulasi yang terbaik 

bagi perkembangan putra putri mereka. 

Pada akhirnya, kami berharap kegiatan literasi dan numerasi dapat terus kami 

kembangkan, sehingga kami bisa menumbuhkan semangat belajar untuk setiap 

peserta didik, menjadi generasi dengan wawasan luas dan memiliki kecakapan hidup 

untuk di masa mendatang. 

Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dra. Hj. Tati Rustinawati, M.Pd, yang 

telah begitu banyak membantu dan mendampingi kami dalam mengimplementasikan 

kegiatan literasi numerasi, terima kasih juga saya ucapkan untuk setiap guru dan 

karyawan TKK 1 PENABUR. 



 

PENABUR yang senantiasa bersatu hati dalam memberikan yang terbaik untuk setiap 

peserta didik, yang selalu semangat dalam mengajar dan mengembangkan pembelajaran. 

 

 

 

 

PROFIL PENULIS 
 

Dilla Christina lahir di Jakarta, 24 Agustus 1987. Ia 

menyelesaikan pendidikan dasar di Tangerang, dan menamatkan S1 

Jurnalistik di Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.  

Ia memulai karir sebagai guru di TKK PENABUR Gading 

Serpong pada tahun 2009, menjadi wakil kepala sekolah pada di TKK 

PENABUR Gading Serpong pada tahun 2013 selama 4 tahun, menjadi 

wakil kepala sekolah di TKK 11 PENABUR Sunrise Garden, Jakarta Barat pada tahun 

2017 - 2020, dan menjadi Kepala Sekolah di TKK 1 PENABUR, Jakarta Pusat (2020-

sekarang). 

 


