Indonesian

PRA-SD

MEMBACA:
BELAJAR DI RUMAH
IDE-IDE KEGIATAN MEMBACA TAMBAHAN
Membaca bersama
Saat Anda membaca bersama anak Anda:
•	mintalah mereka melihat gambar-gambar di buku
supaya mereka mempunyai gambaran kira-kira
tentang apa cerita itu
•	bicarakan tentang apa yang terjadi dalam cerita dan
gambar
•	tunjukkan kata-kata penting dalam cerita itu dan
jelaskan kata-kata yang mungkin tidak mereka
mengerti
•	doronglah mereka agar ikut mengucapkan kata
atau frasa berima yang diulang-ulang di sepanjang
cerita
• berhentilah dan tanya: Menurutmu apa yang akan
terjadi selanjutnya? dan Apa yang membuatmu
berpikir seperti itu? – terima jawaban mereka,
sekalipun jawabannya kurang tepat
•	tanyalah mereka tentang peristiwa dan karakter
dalam buku itu
• b
 icarakan tentang cerita itu atau minta mereka
bercerita ulang dengan kata-kata mereka sendiri saat
selesai membaca – langkah ini membantu mereka
mengenali bagian awal, tengah dan akhir cerita.
•	jawablah pertanyaan mereka, sekalipun pertanyaan
itu memutus alur cerita – ingat, Andalah yang
meminta pendapat mereka!
Banyak memuji anak Anda saat mereka
sedang belajar membaca itu sangatlah
penting. Pujilah mereka saat mereka berusaha
membaca buku. Hindari agar tidak mengkritik
jika mereka salah membaca, sekalipun hal itu
kelihatannya mudah bagi Anda. Sebagian anak
perlu banyak latihan dan dorongan.

Ada banyak hal yang dapat dibaca termasuk
lagu anak-anak; buku cerita; buku nonfiksi; buku tentang dinosaurus dan hewan
peliharaan; buku yang Anda buat bersama;
cerita lucu dan puisi; buku lelucon; situs web
dan buku CD; buku komik; koran, katalog dan
majalah; buku resep; peta jalan; dan kamus.

Teknik-teknik membaca
•	Saat anak Anda menemui kata yang tidak
mereka ketahui, doronglah mereka untuk melihat
huruf-huruf kata itu dan minta mereka untuk
menyuarakan semua atau sebagian kata itu – beri
mereka waktu untuk melakukan langkah ini.
•	Jika Anda merasa anak Anda memahami suatu
kata, minta mereka untuk kembali ke awal kalimat
dan mencoba lagi. Kadang-kadang langkah ini
membantu memberikan gambaran tentang kata
tersebut, dengan mendengarkan sisa ceritanya.
•	Jika Anda merasa anak Anda tidak memahami
suatu kata, ucapkan untuk mereka dan lalu dorong
mereka agar terus membaca
•	Pada bagian akhir cerita, kembalilah ke kata-kata
yang tidak mereka pahami dan bantu mereka
belajar kata-kata apakah itu.

Anak-anak yang senang membaca di rumah
lebih cenderung berhasil dalam kegiatan
membaca dini di sekolah.

Anda dapat menemukan lebih banyak
lembar fakta tentang belajar di rumah
di education.wa.edu.au.
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