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Fun Literacy Activities 

Membaca adalah kemahiran yang dibutuhkan buah hati untuk mengenal dunia. 

Dengan membaca buah hati mendapat informasi dari apa yang ia baca. Tetapi, tidak 

hanya mendapatkan informasi, tentu buah hati juga harus memiliki kemampuan untuk 

mengolah informasi yang ia dapat. Hal ini menunjukkan bahwa, buah hati juga harus 

memiliki kemampuan berliterasi. 

Menurut EDC atau Education Development Center, literasi dijabarkan sebagai 

kemampuan individu untuk menggunakan potensi yang ia miliki (kemampuan tidak 

sebatas baca tulis saja). Sedangkan menurut UNSECO sendiri literasi yakni, seperangkat 

keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif seseorang dalam membaca 

dan menulis yang dipengaruhi oleh kompetensi di bidang akademik, konteks nasional, 

institusi, nilai-nilai budaya, dan pengalaman. 

Nah, Ayah, Bunda mengingat pentingnya kemampuan literasi bagi buah hati, 

Gerakan Ayo Bercita-cita mengajak Ayah, Bunda untuk melakukan aktivitas literasi yang 

menyenangkan salah satunya dengan membaca nyaring atau Read Aloud. “Read Aloud 

adalah salah satu metode membacakan buku untuk anak. Metode ini mengajarkan 

membaca yang paling  efektif untuk anak-anak karena dengan metode ini kita bisa 

mengondisikan otak anak untuk mengasosiasikan membaca sebagai suatu kegiatan yang 

menyenangkan”. (Desliana Maulipaksi, 2015, 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/04/read-aloud-metode-membacakan-

buku-untuk-anak-anak-4128-4128-4128. Diakses pada 27 April 2020) 

Read Aloud atau membaca nyaring memiliki beberapa manfaat diantaranya: 

1. Membantu perkembangan otak lebih optimal 

Daya imajinasi buah hati akan tumbuh karena ia terbiasa mendengar cerita. Ia 

juga dapat membayangkan percakapan, huruf, kata, kalimat, angka, dan bilangan 

yang didengarnya sehingga otak akan berkembang dengan baik. 

2. Mengenal dan melatih kemampuan mendengar 

Cerita yang dibacakan dengan nyaring akan mudah dicerna oleh buah hati. Ketika 

ada kata atau kalimat yang terdengar kurang jelas maka, ia akan bertanya 

sehingga dapat melatih pendengarannya dengan baik.  

3. Menambah kosakata 

Kosakata baru yang buah hati dengar dari membaca nyaring akan tertampung di 

otak dan menjadi perbendaharaan kata baginya.  
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4. Motivasi anak membaca 

Membaca nyaring dilakukan sederhana, Ayah, Bunda membacakan buku dengan 

bersuara di hadapan buah hati. Bila hal itu dilakukan secara rutin, maka akan 

memberikan motivasi buah hati untuk membaca. 

(sumber: Siedoo Narwan, 2015, https://siedoo.com/berita-28775-membaca-nyaring-

ternyata-memiliki-banyak-manfaat-bagi-anak/. Diakses pada 27 April 2020) 
 

 Mari Ayah, Bunda lakukan membaca nyaring sebagai aktivitas literasi yang 

menyenangkan bagi buah hati! Bacakanlah buah hati cerita berikut ini! 

Hasil Panen Padi Meningkat 

 

Sore itu Pak Ramdani sedang minum teh di 

teras rumahnya, sambil berbincang-bincang 

dengan istrinya. Mereka terlihat santai dan 

sangat menikmati  hidup. Pak Ramdani 

sedang mengalami suka cita yang besar 

karena baru saja  memanen padinya. 

 “Bu, panen kita kali ini cukup baik,” kata Pak 

Ramdani pada istrinya. 

 “Benar Pak, biasanya sawah kita hanya menghasilkan 4 ton gabah, tapi panen kali ini 

bisa mencapai hampir 6 ton,” kata istri Pak Ramdani.  

“Ini semua karena saya mengikuti saran dari Pak penyuluh pertanian, dengan cara 

melaksanakan program panca usaha tani, Bu!” jelas Pak Ramdani.  

“Iya Pak, kalau kita mengikuti saran Pak penyuluh pertanian, tentu kita berha- sil, tidak 

seperti Pak Rahmad yang gagal panen itu, Pak!” kata   Ibu Ramdani.  

 

“Hus! Ibu ini, tak baik membicarakan orang lain, Bu! Ia sudah sangat sedih atas 

kegagalannya, kita jangan mengoloknya. Ia sudah jatuh dan tertimpa tangga. Tidak 

panen sama sekali, malah punya utang pada KUD ratusan ribu rupiah untuk pupuk 

UREA yang belum dibayarnya. Kasihan keluarga mereka, Bu!” sahut   Pak Ramdani. 

 “Iya, maaf Pak. Ibu keceplosan! Lalu, apa rencana kita selanjutnya terhadap padi hasil 

panen kita ini, Pak?” tanya ibu Ramdani.  

“Ya, untuk dimakan sendiri, Bu!” kata Pak Ramdani  

“Tidak mungkin Pak, sebab padi yang kita simpan hasil panen lalu masih banyak, dan 

cukup untuk dimakan sampai musim panen yang akan datang.”  

“Bagaimana kalau padi panen kali ini kita jual saja semuanya?” usul Pak Ramdani. 

 

“Kalau kita jual dalam bentuk padi harganya murah Pak, bagaimana kalau kita jual 

setelah digiling menjadi beras?” tanya ibu Ramdani   

“Baik Bu, itu usulan yang sangat bagus. Ternyata Ibu pintar juga, ya!” seloroh  Pak 

Ramdani.  

https://siedoo.com/berita-28775-membaca-nyaring-ternyata-memiliki-banyak-manfaat-bagi-anak/
https://siedoo.com/berita-28775-membaca-nyaring-ternyata-memiliki-banyak-manfaat-bagi-anak/
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“Ah…. Bapak ini, siapa dulu dong! Tapi, uang hasil penjualan beras untuk apa, Pak?” 

tanya Ibu Ramdani. 

 “Bagaimana kalau kita tabung saja  di bank?” tanya Pak Ramdani.  

“Bagus, Ibu setuju. tapi, ngomong-ngomong Bapak belum makan. Biar Ibu  siapkan!” 

kata ibu Ramdani sambil masuk ke rumah untuk menyiapkan makan malam. 

 

(Sumber: Contoh Teks Membaca Nyaring (2014). Guru Bahasa. Diakses pada 27 April 

2020) 
       

 

 Mintalah buah hati untuk menchecklist setiap item jika Ayah, Bunda 

melakukannya sesuai dengan cara-cara membaca nyaring berikut ini! 

Hari/Tanggal : 

Tema             : Membaca Nyaring 

Langkah-langkah Checklist 

Pengucapan yang tepat  

Menggunakan frase yang tepat  

Intonasi suara yang sesuai  

Memperhatikan tanda baca  

Membaca dengan jelas dan terang  

Membaca dengan penuh perasaan dan ekspresif  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


