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MEMBACA
BERSAMA ANAK ANDA DI
RUMAH
GAGASAN-GAGASAN UNTUK PARA ORANGTUA
DAN PENGASUH DARI ANAK-ANAK KECIL

READING WITH YOUR  CHILD AT HOME – IDEAS FOR PARENTS OF YOUNG CHILDREN

Membaca sangat penting 
READING IS IMPORTANT

• Membaca selalu merupakan suatu ketrampilan yang penting. Dalam dunia modern kita,

membaca menjadi lebih penting dari pada sebelumnya.

• Anak-anak mengetahui betapa pentingnya membaca dengan mengamati para anggota keluarga

menggunakan bahan-bahan bacaan dan tulisan untuk berbagai keperluan setiap hari.

• Membaca bersama anak Anda di rumah akan membantu anak itu dalam semua bidang pelajaran

di sekolah.

• Anak-anak melihat Anda membaca dan menulis dalam kehidupan sehari-hari – membaca untuk

kesenangan, menggunakan resep, membuat daftar belanja, menuliskan kartu hari ulang tahun

atau membaca tanda-tanda di jalan. Dengan ini Anda memperlihatkan kepada anak Anda bahwa

membaca dan menulis merupakan ketrampilan yang berguna di dunia sekarang.

• Para orangtua sering diminta oleh sekolah untuk mendengarkan anak mereka membaca di

rumah. Ini suatu cara yang baik untuk menolong anak Anda membaca. Buku-buku dapat

dipinjam dari perpustakaan sekolah atau dari perpustakaan setempat Anda. 

• Yakinlah bahwa anak Anda akan belajar untuk membaca.

Apa yang Anda dapat lakukan di rumah untuk membantu
WHAT YOU CAN DO AT HOME TO HELP

• Bertindaklah secara wajar. Ikut sertakan anak-anak dalam pembicaraan setiap hari.

• Membaca dengan suara keras ke anak-anak. Ini membantu mereka untuk belajar bahasa dalam

buku-buku dan akan mendorong mereka untuk menikmati membaca buku.

• Membicarakan tentang buku-buku, membaca bersama dan menjadikan membaca suatu kegiatan

yang dinikmati bersama.
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• Pastikan di rumah ada bahan bacaan yang banyak sekali macamnya untuk anak Anda, baik

yang bersifat fiksi dan non-fiksi.

• Penting untuk membaca ke anak Anda dalam bahasa-ibu Anda kalau bahasa Inggris bukan

bahasa utama Anda. Pengalaman memperlihatkan bahwa menggunakan bahasa-ibu akan

menolong anak Anda untuk membaca dalam bahasa Inggris.

• Usahakan agar televisi tidak mengganggu waktu untuk membaca. Tentukan waktu yang khusus

untuk membaca bersama anak Anda, tanpa mendapat interupsi atau gangguan. 

• Dengarkan anak Anda membaca setiap hari, meskipun untuk waktu yang singkat.

• Berikan buku-buku sebagai persenan dan hadiah.

Petunjuk untuk mendengarkan anak Anda membaca
HINTS FOR LISTENING TO YOUR CHILD READ

• Sebelum membaca, bicarakanlah mengenai sampul buku, judulnya, gambar-gambar dan bahas

kira-kira mengenai apa buku ini.

• Pada waktu membaca, bicarakanlah mengenai cerita sedemikian jauh dan cobalah terka apa

yang akan terjadi selanjutnya.

• Sesudah membaca, bicarakan dan ajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai cerita dan gambar-

gambar di dalam buku.

• Waktu membaca bersama buku yang lebih sukar, lakukan ini bergantian. Pembaca yang baru

mulai dapat membaca bagian-bagian yang berulang dan pembaca yang lebih berpengalaman

dapat membaca satu paragraf atau halaman.

• Waktu menjumpai satu kata yang tidak diketahui artinya:

Berhenti sebentar untuk memberikan anak Anda waktu untuk memikirkan apa artinya kata

tersebut.

Menyarankan

- kembali ke bagian permulaan kalimat, atau membaca terus sesudah kata sukar sampai ke

bagian akhir dari kalimat

- carilah petunjuk di dalam gambar atau kata-kata

- perhatikan huruf pertama dan pikirkan gerangan kata apa yang mungkin dimaksudkan

- tanyakan "Apakah ini masuk akal?"

- cobalah untuk membuat bunyi dari kata itu

- jika perlu, beritahu anak Anda mengenai kata yang dikehendaki

Pujilah anak Anda untuk usahanya meskipun ada kesalahan.
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Apa yang harus dibaca dan dilakukan
WHAT TO READ AND DO

• Ceritakan dan ulangi kembali segala macam cerita termasuk yang menjadi kesayangan,

dongeng, isi cerita film, bahan-bahan berita lokal dan sejarah keluarga.

• Memainkan berbagai game seperti "Saya dapat melihat sesuatu yang mulai dengan huruf 'd' ".

• Mintalah anak Anda untuk membacakan resep sederhana waktu Anda berdua masak bersama.

• Membaca komik, majalah, cerita pendek, sajak dan syair termasuk sajak kanak-kanak.

• Mengisi teka-teki silang bersama-sama.

• Membaca programa TV sebelum menonton suatu acara.

• Bersama-sama memperhatikan selebaran yang ada dalam kotak surat.

• Membaca petunjuk arah dan tanda-tanda waktu naik mobil dan berbelanja.

• Membaca dan menulis catatan dan surat kepada para anggota keluarga. 

• Melakukan permainan board game bersama dan membaca peraturan mainnya.

• Menyediakan huruf-huruf plastik, krayon, pensil, pena dan kertas tulis.

Dan ingatlah selalu ...
AND DO REMEMBER . . .

• Membicarakan arti dari cerita dan kata-kata.

• Memberi dorongan kepada anak Anda untuk membaca di mana saja dan pada setiap saat.

• Biarlah anak Anda melihat Anda menikmati dan senang sekali membaca.

• Datanglah ke perpustakaan yang dekat dengan Anda. Pinjam buku-buku untuk Anda sendiri dan

juga untuk anak Anda.

• Membicarakan dengan guru kelas anak Anda atau kepala sekolah untuk pertolongan lebih lanjut

dan nasihat.

• Menikmati membaca. Pasti akan memberikan kesenangan. 

Hubungi sekolah setempat Anda untuk keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana caranya

agar Anda dapat menolong anak Anda membaca.


