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DI SMA NEGERI 12 JAKARTA 

 

Sekolah sebagai pusat kebudayaan merepresentasikan sebuah miniatur 

masyarakat. Hal ini berarti bahwa sebuah sekolah akan memiliki nilai-nilai, norma-norma, 

kebiasaan-kebiasaan, sikap, atau tindakan yang ditunjukkan oleh seluruh warga sekolah, 

sehingga membentuk sebuah sistem sekolah. Sifat-sifat atau karakteristik itu merupakan 

akumulasi pengalaman, pengamatan, dan penghayatan seluruh warga sekolah sejak 

sekolah tersebut berdiri. 

Penumbuhan literasi, yang difokuskan pada penumbuhan budaya baca-tulis 

(beraksara atau literate) dan numerasi di sekolah merupakan upaya yang dilakukan oleh 

para pemangku kepentingan sekolah dalam rangka mengembangkan literasi dan 

numerasi. Sebagai sebuah budaya, beraksara atau literate bermula dari kemampuan 

yang terdapat pada tiap individu dalam suatu komunitas, sebagai contoh siswa dalam 

suatu sekolah. Siswa yang beraksara akan memiliki kesenangan atau kegemaran 

terhadap aktivitas baca-tulis, sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangan melalui 

pemerolehan ataupun pembelajaran, kemampuan tersebut akan menjadi kebiasaan yang 

terpola. 

Kemampuan keaksaraan dan numerasi tersebut bukan lagi sekadar kemampuan, 

melainkan kemampuan yang berkembang sesuai perkembangan cita, rasa, dan karsa 

masyarakat, komunitas, atau sekolah tersebut. Oleh karena itu, budaya keaksaraan dan 

numerasi adalah sesuatu yang lebih luas dan lebih penting daripada sekadar 

keterampilan teknis membaca dan menulis. Ia akan mencakupi kemampuan, minat, 

kegemaran, kebiasaan, dan kebutuhan membaca dan menulis yang memola dan 

mengakar dalam kehidupan sehari-hari.  

Program penumbuhan literasi dan numerasi di sekolah memerlukan langkah-

langkah persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Persiapan 

merupakan kegiatan menyiapkan bahan, personal, dan strategi pelaksanaan. 

Pelaksanaan merupakan operasionalisasi yang telah dipersiapkan. Pemantauan, 

evaluasi, tindak lanjut merupakan kegiatan untuk mengetahui efektivitas strategi yang 

dipilih dan yang telah dilaksanakan.  



Dalam hal ini, program penumbuhan literasi dan numerasi di sekolah menawarkan 

beberapa pola yang dapat dijadikan acuan. Pemilihan atas suatu pola memiliki 

konsekuensi yang berbeda-beda dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan 

memantau/mengevaluasi penumbuhan literasi di sekolah. Berkait dengan hal itu, pola-

pola yang ditawarkan dapat melalui kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Yang 

dimaksud kegiatan rutin adalah penumbuhan literasi dilakukan 15 menit sebelum 

pembelajaran, sedangkan yang dimaksud kegiatan insidental adalah penumbuhan 

literasi dan numerasi dilakukan secara berkala. (kutipan dari Dr. Joko Arwanto) 

Seiring dengan kegiatan Pendampingan Implementasi Pedoman Peningkatan 

Kompetensi Literasi dan Numerasi yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi DKI 

Jakarta dalam rentang waktu dari Agustus s.d Oktober 2022, SMAN 12 Jakarta menjadi 

salah satu sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah sasaran pendampingan. Dengan 

semangat dan tujuan yang sama yakni untuk menciptakan warga sekolah yang literat dan 

numerat, SMAN 12 Jakarta melaksanakan Program Penumbuhan Gerakan Literasi dan 

Numerasi yang kegiatannya antara lain:  

1) Kegiatan rutin kelas, dengan sasaran siswa kelas X, XI, dan XII. Diawali dengan 

deklarasi pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada saat pelaksanaan 

upacara bendera. Sebelum memulai pembelajaran jam pertama di kelas, dengan 

dipandu melalui speaker sentral di radio sekolah, setiap guru diwajibkan untuk 

memandu para siswa berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan 

memastikan siswa untuk melaksanakan kegiatan membaca selama 15 menit. Jenis 

buku yang dibaca bebas, mulai dari non fiksi yang dibawa dari rumah ataupun dari 

perpustakaan sekolah, bisa juga melalui telepon seluler masing-masing siswa yang 

terkoneksi dengan konten e-book, seperti W-Chat dan I-Jakarta. Dalam hal ini sekolah 

menyediakan jurnal literasi kelas untuk mencatat kegiatan literasi di kelas minimal 3 

catatan dalam 1 minggu. 

Adapun peran siswa sebelum memulai pembelajaran jam pertama adalah mengikuti 

tadarus bagi siswa muslim dan kebaktian bagi siswa non muslim, menyanyikan lagu 

Indonesia Raya, berdoa, dan melakukan kegiatan membaca 15 menit yang 

dilanjutkan dengan menulis hasil membaca di jurnal literasi. Kegiatan pembiasaan 

literasi membaca 15 menit ini dipantau oleh petugas yang ditunjuk dan dibantu oleh 



wali kelas. Kemudian petugas pemantau beserta Kepala sekolah melakukan evaluasi 

bulanan dan melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan tersebut. 

2) Kegiatan rutin semester dan tahunan, dengan sasaran siswa kelas X, XI, dan XII. 

Guru yang berperan dalam kegiatan ini adalah guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Guru menugaskan siswa menulis cerpen, autobiografi, dan menulis 

resensi buku nonfiksi sesuai dengan jenjang kelas masing-masing. Sedangkan siswa 

melaksanakan tugas sesuai tagihan masing-masing, dan menjilid tugas masing-

masing dengan hardcover atau softcover. Hasil dari tugas menulis ini kemudian 

dibukukan sebagai antologi atau kumpulan tulisan yang dipublikasikan di 

perpustakaan sekolah. Untuk pelaporan, kegiatan ini dipantau oleh Kepala 

Perpustakaan selaku petugas pengarsip dan pengingat. Dalam hal ini, wali kelas dan 

Kepala Sekolah melakukan evaluasi semester dan tahunan serta melakukan tindak 

lanjut terhadap kegiatan ini. 

3) Kegiatan lingkungan literasi (sudut buku/display buku), dengan sasaran seluruh 

warga SMAN 12 Jakarta. Pada kegiatan ini pustakawan dan staf melakukan rotasi 

display buku setiap 2 minggu. Mereka harus mengecek dan mengoreksi ketersediaan 

buku yang telah dipajang (display). Adapun warga sekolah dapat membaca buku-

buku yang dipajang, dan dapat pula meminjamnya melalui perpustakaan. Sirkulasi 

judul buku yang dipajang juga dipantau 2 minggu sekali agar ketersediaan buku dapat 

berganti. Wali kelas dan kepala sekolah melakukan evaluasi semester dan tahunan 

dan melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan ini. 

4) Kegiatan publikasi Majalah Dinding dan Majalah Sekolah, dengan sasaran 

seluruh warga SMAN 12 Jakarta. Kegiatan ini menjadi tanggungjawab Pembina 

Ekskul dan anggota ekskul LIRA 12 dengan membentuk redaksi mading dan majalah, 

memproduksi display mading 2 minggu sekali, dan memproduksi majalah 1 tahun 1 

kali. Dalam hal ini tim Redaksi berperan menyediakan materi rubrik, berita, ataupun 

hal-hal yang berkaitan dengan publikasi mading bekerjasama dengan bagian sarana 

prasarana, humas, dan tim manajemen sekolah. Sebagai pemantauan, isi/konten 

telah dibaca oleh tim manajemen sebelum penerbitannya. Untuk mengevaluasi, 

pembina ekskul melaakukan pelaporan kepada kepala sekolah secara berkala dan 

menyusun rencana tindak lanjutnya. 



5) Kegiatan Festival Literasi Sekolah (Bulan Bahasa), dengan sasaran seluruh warga 

SMAN 12 Jakarta. Tim Literasi Sekolah dan Tim Manajemen Sekolah membentuk 

kepanitiaan Festival Literasi Sekolah. Panitia kemudian menentukan mata lomba 

yaitu lomba Sudut Buku Kelas, lomba Kebersihan kelas, lomba menulis antologi baik 

cerpen maupun puisi, serta lomba musikalisasi puisi. Peran Tim Literasi Sekolah 

dalam akan mengorganisir kepanitiaan, menentukan rubrik penjurian, menentukan 

juri, dan memantau pelaksanaan kegiatan hingga yang berkaitan dengan sarana 

literasi di kelas. Tim Literasi Sekolah juga menyusun laporan terkait kegiatan Festival 

Literasi Sekolah dan tindak lanjut dari hasil kegiatan tersebut. 

6) Kegiatan Sosialisasi dan Pengenalan Asesmen Nasional (AN), dengan sasaran 

siswa kelas XI. Pertama-tama Tim Literasi Sekolah beserta Tim Manajemen Sekolah 

membentuk kepanitiaan Pengenalan AN dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). 

Dalam hal ini Tim Literasi Sekolah berperan mengorganisir kepanitiaan, menentukan 

web yang valid dari Pusmenjar, mengorganisir sosialisasi AN, dan melaksanakan 

pelatihan soal AKM melalui web Pusmenjar. Kegiatan ini juga dipantau oleh Tim 

Literasi Sekolah sekaligus nantinya menyusun laporan untuk sosialisasi. 

 
Ketersediaan web sekolah dalam melaksanakan literasi ini juga sangat 

berpengaruh untuk keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu perawatan web 

sekolah dan publikasi lainnya perlu penanganan yang lebih serius dari tim manajemen 

dan memerlukan Sumber Daya Manusia yang memadai. 

 

 
Foto : Lobby sudut baca SMAN 12 Jakarta  Foto : Rapat Koordinasi TLS 

 
Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan Program Penumbuhan Gerakan 

Literasi dan Numerasi ini adalah meningkatnya kemampuan literasi dasar berupa baca 



tulis serta kemampuan numerasi peserta didik, sehingga dapat menunjang pembelajaran 

di kelas. Diharapkan juga guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 

proses pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya dengan hasil penilaian yang baik 

akan berpengaruh pada akreditasi sekolah. 

 
Demikianlah Program Penumbuhan Gerakan Literasi dan Numerasi yang 

dilaksanakan di SMAN 12 Jakarta. Tentunya dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang 

apik dari seluruh warga SMAN 12 Jakarta agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan 

baik dan lancar sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

 
 

 
Gambar : Literasi numerasi dalam pembelajaran, membaca buku, menulis 

autobiografi 
 

 
Display karya siswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFIL PENULIS 
 

 
 
 

Foy Ario, S.Pd., M.Pd. Lahir di Jakarta 6 april 1976, bersekolah sampai 
SMP di Jakarta, SMA di Bekasi. Menamatkan S1 di Universitas Negeri 
Jakarta. Menamatkan S2 Jurusan Manajemen Administrasi Pendidikan di 
UHAMKA. Mengajar sebagai guru honorer sejak tahun 2001 hingga 
melewati tahapan demi tahapan sampai dengan pengangkatan PNS di 
tahun 2011. Adapun prestasi yang pernah diraih adalah: 1) Juara 2 Guru 
Berprestasi Tingkat Wilayah Jakarta Timur 1; 2) Instruktur Literasi Baca 
Tulis Nasional versi Badan Bahasa Kemdikbud Tahun 2019; 3) Tim 
Pengembang Naskah Panduan Literasi Direktorat SMA; 4) Tim 
Pengembang naskah Modul Direktorat SMA; 5) Tim Literasi Dinas 
Pendidikan; 6) Pembimbing LDBI DKI 2018 (Juara 3 Bersama); 7) ToT LDBI 
2018-2019; 8) Juri N1 LDBI 2019; 9) Ketua Panitia LDBI Wilayah JT 1; 10) 
Pelatih LDBI Wilayah; 11) Penasihat LDBI Sekolah; 12) Ketua MGMP 
Bahasa Indonesia wilayah JT 1; 13) Instruktur Literasi Baca Tulis Nasional 
2019-sekarang; 14) Kontributor/Penulis buku Bunga Rampai Literasi 
Kemdikbud, Narasumber/Fasilitator Literasi Dasar di Direktorat SD (2021); 
15) Penulis Buku Praktik Baik Literasi Numerasi Setditjen PAUDDIKMAS 
Kemdikbudristek 2021; 16) Pembina dan Konsultan Majalah Sekolah; 17) 
Penulis Majalah Sekolah AH GAMPANG, penerbit Erlangga.  

 
 
 
 


