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HALO AYAH BUNDA
MENINGKATKAN MINAT BACA PADA ANAK MEMILIKI

BANYAK MANFAAT LOH....
 

SALAH SATUNYA MENAMBAH WAWASAN DAN
PENGETAHUAN PADA ANAK YANG BERGUNA UNTUK

KEBUTUHAN DI MASA YANG AKAN DATANG.



POJOK FAKTA
 Faktanya, minat membaca
tidak tumbuh secara alami

melainkan dari kebiasaan yang
dipupuk sejak dini dan

membutuhkan waktu yang lama
hingga jadi terbiasa



HAL-HAL SEDERHANA APA SAJA SIH
YANG DAPAT MENINGKATKAN

BUDAYA BACA ANAK? YUK SIMAK
HALAMAN SELANJUTNYA YA AYAH

BUNDA...



 10 TIPS SEDERHANA
Ayah dan bunda dapat:
Luangkan dan atur waktu
untuk membaca dongeng
bersama anak

Mengajak anak untuk mengeksplorasi dan menceritakan ulang sumber belajar di
sekitar rumah. Wah ternyata kegiatan membaca tidak selamanya monoton. Ayah
bunda dapat memberi berbagai selingan aktifitas yang menyenangkan loh!

Manfaatkan gadget untuk menambah
sumber bacaan digital, dengan mendownload
aplikasi iPusnas, Marbles,dsb.

Menyediakan sumber
bacaan interaktif

Mengajak anak memilih buku
kesukaan di toko buku



Membuat
perpustakaan keluarga

Memainkan games sederhana seperti puzzle,
scrabble, pop-up card, dan teka-teki silang

 
Kegiatan
menukar buku
dengan teman.

Ajak menabung
untuk membeli

buku

10 TIPS SEDERHANA
Ayah dan bunda dapat:



MENETAPKAN
DIMULAI DARI HAL
YANG SEDERHANA 

reward
UNTUK SANG ANAK

Langkah ini bertujuan untuk
memacu semangat dan anak

akan merasa sangat
didukung...

Ayah bunda dapat mengapresiasi
kemajuan anak dalam

meningkatkan minat baca dengan
memberikan sebuah reward. 



DIM

ULAI DARI HAL YANG SEDERHANA #1Menerapkan budaya baca tidak

selamanya mudah. Ada berbagai kendala

yang dihadapi. Mari refleksikan kembali

apa yang menjadi kendala utama yang

ayah bunda hadapi..



Silahkan isi titik- titik dalam kotak
dengan kendala yang ayah bunda

hadapi. Ayah bunda boleh mengajak
buah hati di rumah untuk bersama

mengisi  tabel di bawah ini!

FAKTOR INTERNAL 
Contoh: Ayah bunda tidak bisa
mendampingi anak karena
pekerjaan kantor yang
menumpuk

FAKTOR SANG ANAK
Contoh: Anak saya tidak
pernah fokus jika membaca
terlalu banyak buku

FAKTOR LINGKUNGAN
Contoh: Keluarga di rumah
tidak ada yang suka baca.
Sang anak menjadi tidak
terbiasa dengan buku 



Dari 10 tips yang disampaikan di atas, Ayah
Bunda dapat memilih 3 tips yang paling mudah
dilakukan , contoh: Jika kendalanya karena waktu
terbatas, ayah bunda dapat membuat jadwal
mendongeng dua kali dalam seminggu (atau
sesuai kesanggupan), dan seterusnya..

Worksheet

DIMULAI DARI HAL YANG
SEDERHANA #2



Minat baca berawal
kebiasaan yang dipupuk sejak
dini dan membutuhkan waktu

yang lama hingga jadi
terbiasa...

____________________
____________________
____________________

 

1.
2.
3.
4.

YUK
SEGERA

 REALISASIKAN

Wah sudah ada gambaran
kegiatan membaca bersama si

kecil



Kuantitas
sumber
bacaan

Frekuensi
membaca

INDIKATOR MINAT BACA
DILIHAT DARI MANA SIH???

Kesenangan
membaca



Yuk. Mulai tantangan #30hari
meningkatkan minat baca! Hehe pastinya
jalan yang ayah bunda lalui tidak
selamanya mulus. Maka dari itu, ayah
bunda dapat menuliskan hal atau
kebiasaan apa saja yang dapat diperbaiki
untuk bulan depan...

Evaluasi pribadi


