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Literasi dan numerasi saat ini sedang menjadi trending topik dalam dunia 

pendidikan. Literasi dan Numerasi merupakan kecakapan penting yang harus dimiliki 

oleh setiap peserta didik di Indonesia. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa kemampuan 

mengembangkan budaya literasi menjadi prasyarat untuk kecakapan hidup di abad 

21. Literasi yang dimaksud adalah literasi baca-tulis, sains, digital, numerasi, budaya, 

finansial, dan kewargaan (Itjen Kemendikbud, 2019). Mengingat pentingnya literasi, 

budaya membaca dan menulis seyogianya dibiasakan sejak dini agar saat dewasa 

nanti kegiatan membaca sudah menjadi suatu budaya yang perlu terus dikembangkan 

agar pemahaman siswa semakin meningkat.  

 

Kegiatan Pendampingan Implementasi Pedoman Peningkatan Kompetensi 

Literasi dan Numerasi yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi DKI Jakarta ke 

sekolah sasaran, menginspirasi sekolah kami untuk membuat gebrakan baru. Sekolah 

yang semula belum kaya teks di setiap sudutnya dan lingkungan sekolah yang biasa 

saja, kini menjadi sekolah penuh warna dengan nuansa literasi dan numerasi. Awalnya 

taman hanya diisi tanaman yang tertata biasa. Setelah mengenal literasi dan numerasi, 

taman sekolah kami menjadi taman yang lebih bermakna, dan kami menamakannya 

dengan “Taman Literasi”. Setiap tanaman yang ada diberi nama lengkap sesuai 

dengan spesifikasi serta manfaatnya. Disediakan juga rak buku di depan taman 

sekolah yang di dalamnya terdapat buku-buku cerita dan buku jenis lainnya. Siswa 

dibebaskan memilih buku yang disenangi untuk dibaca sehingga siswa merasa 

nyaman duduk di taman sembari menikmati suasana dan membaca buku dengan 

tenang. Taman tidak sekadar menjadi tempat bermain dan bercanda saja, namun 

ibarat pepatah “Sambil menyelam minum air”, maksudnya sambil bermain siswa pun 

mendapatkan ilmu. Taman Literasi ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi 

siswa dalam berkarya, baik karya tulisan ataupun dalam bentuk karya lainnya. 



 

 

 

 
Selain taman literasi, pada tangga naik ke lantai 2, 3, hingga 4 juga dipenuhi 

nuansa literasi numerasi. Terdapat tulisan, gambar, serta pajangan yang terpampang 

pada setiap tangga dan dinding sekolah yang sarat dengan ilmu pengetahuan agar 

siswa mendapat informasi bukan hanya dari pembelajaran di kelas namun juga dari 

setiap sudut sekolah.  

 

Orang tua pun difasilitasi untuk berliterasi. 

Disediakan tempat tunggu di sudut sekolah 

dengan buku-buku bacaan, sehingga orang tua 

dapat menunggu sembari membaca buku. Juga di 

sepanjang tembok sekolah terdapat tulisan dan 

lukisan bernuansa literasi dan numerasi yang 

menyejukkan mata.  

Pada saat siswa memasuki kelas, disambut 

dengan tatanan pohon literasi dan terdapat pojok 

baca di sudut kelas. Penataan ruang pojok baca 

yang nyaman, asyik, dan menarik membangkitkan minat baca siswa dan membuat 



siswa leluasa membaca buku yang tersedia secara bebas. Dengan nuansa literasi dan 

numerasi yang begitu kental di setiap sudut sekolah, diharapkan dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan bagi warga SDN Lubang Buaya 06, sehingga tercipta 

generasi literat dan numerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendampingan literasi dan numerasi yang diselenggarakan oleh BPMP 

Provinsi DKI Jakarta menambah semarak program kegiatan literasi dan numerasi di 

SDN Lubang Buaya 06. Tim Literasi Sekolah dengan dukungan dari Kepala Sekolah 

berupaya memotivasi siswa dan guru untuk membuat hasil karya tulisan baik berupa 

artikel, cerpen, puisi, pantun, dan lain sebagainya. Hasil karya tulisan tersebut akan 

dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku antologi. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengembangkan bakat dan minat siswa serta guru dalam menulis sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi dalam berliterasi.  

Dari berbagai kegiatan literasi dan numerasi yang dilaksanakan di SDN Lubang 

buaya 06, menginspirasi sekolah untuk membuat website yang dapat dimanfaatkan 

selain untuk kepentingan informasi tentang kegiatan sekolah, tentunya juga sebagai 

wadah untuk menampung hasil karya tulisan siswa dan guru dalam rangka 

menciptakan warga sekolah yang literat dan numerat. 

 



Website SDN Lubang Buaya 06 dapat diakses melalui alamat 

https://sdnlb06.blogspot.com/.  

 

 

 

Website ini dapat digunakan oleh siswa sebagai media dalam mencari informasi 

seputar sekolah dan sebagai salah satu sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. 

Saat ini website SDN Lubang Buaya 06 baru memiliki fitur-fitur: Beranda, Visi dan Misi, 

Struktur Organisasi, Karya, Ekstrakurikuler, dan Kontak. Fitur Karya disediakan untuk 

menampilkan hasil karya tulisan guru maupun siswa. Ke depannya, SDN Lubang 

Buaya 06 akan melengkapi website-nya dengan fitur-fitur, antara lain profil sekolah, 

konsultasi belajar, juga kalender akademik. Akan disediakan juga software pendukung 

seperti Penerimaan Siswa Baru Online, Pengumuman Kelulusan Online, E-Learning, 

maupun Raport Online. Namun tentu saja semua hal tersebut membutuhkan proses 

dalam pengadaannya. 

Saat ini, website sekolah tengah menjadi trend di dunia pendidikan dan 

mendapat perhatian serta tanggapan yang sangat bagus dari berbagai pihak, baik dari 

guru, tenaga kependidikan, siswa, serta masyarakat. Website sekolah sangat penting 

sebagai sarana penunjang untuk mengetahui segala informasi yang ada di sekolah. 

Website dapat dijadikan sebagai media pembelajaran online atau yang lebih dikenal 



dengan istilah e-learning. Pendidikan memang harus berjalan beriringan dengan 

kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan sebagai buah dari hasil pendidikan. Jadi 

sudah sewajarnya sekolah memanfaatkan teknologi dalam upaya mengembangkan 

sekolah, baik dari kualitas siswa maupun guru, serta untuk membangun komunikasi 

intensif dengan orang tua. Pastinya website yang dibuat hendaklah menarik, interaktif, 

dan tidak kaku dalam tampilannya agar banyak pengunjung yang mengakses, 

sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada stakeholder khususnya 

kepada warga sekolah.  

Mari semangat berliterasi dan numerasi! 

 

CONTOH KARYA SISWA DAN GURU 
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