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Para siswa terkasih,

 Selamat mengenal dan menghidupi nilai-nilai baik 

berlandaskan Pancasila yang akan kamu pelajari bersama guru 

dan teman-temanmu bersama Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi dirancang 

khusus agar kamu dapat mengenal karakter dan sifat baik yang 

bisa kamu tumbuhkan, hidupi dan terapkan di dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Karakter dan sifat baik di dalam Ibu Pertiwi  diberikan melalui 

cerita dan kegiatan yang sangat menarik. Semua karakter baik 

yang akan kamu pelajari, berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang 

merupakan dasar negara yang harus kita junjung tinggi.

Selamat belajar dan bertumbuh menjadi siswa Indonesia yang 

berkarakter baik!

Salam, 

Ibu Pertiwi

Gemar Membaca

Unit

4



Nyitnyet dan Hobi Barunya

Di Hutan Suka Hati, tinggallah sekawanan monyet

yang selalu bermain bersama. Setiap akhir pekan, 

Hutan Suka Hati ramai dikunjungi manusia.

“Horeee … kita akan dapat banyak mainan dan makanan,” 

kata Kikuk sambil terkikik-kikik. “Asyik, ayo bersiap-siap!” 

seru Momon sambil berayun-ayun.

Selain menikmati pemandangan indah dan udara segar, 

para pengunjung hutan senang bercanda dengan 

monyet-monyet yang lucu. Namun, ada juga ulah monyet 

yang membuat mereka gemas. Monyet-monyet itu suka 

menyambar topi, kacamata, bungkusan makanan, dan 

barang-barang lain yang dibawa pengunjung.

Nyitnyet, si monyet kecil yang pendiam, 

hanya memperhatikan dari jauh. Ia kurang 

suka dengan ulah nakal teman-temannya.

“Aku ke atas pohon saja, ah,” katanya 

sambil menyingkir ke atas pohon dan tidak 

bergabung dengan teman-temannya.

“Nyitnyet gak asyik, ah! 

tidak kompak sama kita,” 

keluh Pirang. 

Sebenarnya Nyitnyet baru merasa kenakalan 

teman-temannya agak keterlaluan sejak 

membaca buku berjudul “Teman yang Baik”. 

Buku itu diberikan oleh seorang kakek

pedagang buku saat ia menyelinap ke pasar.
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“Hmmm ... boleh. Buku ini untukmu. Bawa saja. Kalau sudah dibaca, pinjamkan kepada 
teman-temanmu, ya!” kata sang kakek yang senang melihat Nyitnyet tertarik 
membaca buku. “Terima kasih, Kakek! Siap, laksanakan, Kek!”
Begitulah awalnya Nyitnyet mulai membaca buku. Makin sering membaca, makin tahu 
ia akan banyak hal.

Teman-teman Nyitnyet mulai 
penasaran. Apa penyebab Nyitnyet 
mulai berubah? Sore itu, mereka 
mengerumuni Nyitnyet yang sedang 
asyik membaca di atas pohon jati.

“Membaca. Itu asyik, loh. Aku jadi 
tahu banyak hal seru!” jawab 
Nyitnyet spontan.
“Memangnya apa hal menarik dari 
buku yang kamu baca?” tanya Kikuk 
dengan mata melotot.

Nyitnyet memang suka menyelinap ke pasar. Di sana, ia biasanya makan kacang-kacang 
yang berserakan di trotoar. Namun, pagi itu, Nyitnyet tertarik kepada seorang kakek tua 
penjual buku. Nyitnyet lalu bertengger persis di depan rak buku milik sang Kakek.
“Kek, bolehkah aku melihat buku-buku Kakek?”

“Nyet, kenapa kamu sekarang jarang 
bermain bersama kami?” tanya Brukat, 
monyet bongsor dengan nada penasaran.
“Aku sekarang punya hobi baru,” 
jawab Nyitnyet riang.
“Wah, apa itu?” tanya Momon bersemangat.

“Hmmm ... aku jadi tahu kenapa manusia 
sering memberi kita pisang. Ternyata, 
pisang adalah buah yang kaya gizi. 
Pisang juga dapat membantu meredakan 
kram otot setelah lelah bermain. Karena 
membaca, aku juga tahu kita harus 
menghormati manusia supaya manusia 
juga menghormati tempat tinggal kita,” 
Nyitnyet menjelaskan penuh semangat.
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Beberapa monyet tampak tak tertarik dengan jawaban 
Nyitnyet. Mereka membalikkan badan dan pergi. 
Namun, Brukat, Kikuk, dan Pirang justru mendekat.
“Kapan aku bisa ikut membaca bersamamu?” 
tanya Brukat.
“Aku juga mau!” seru Pirang.
“Baiklah, besok kita bertemu di bawah pohon besar 
sebelah pos jaga Taman Ayun, ya!” ajak Nyitnyet riang.

Semenjak pertemuan di pos jaga Taman Ayun, 
setiap sore setelah lelah bermain, Nyitnyet dan 
teman-temannya membaca. Brukat dan teman-
temannya makin menikmati kegiatan membaca. 
Para manusia yang melihat mereka pun mulai 
menaruh simpati.
“Ini buku-buku untuk kalian, yah. Tolong gantian 
membacanya!” seorang anak kecil menghampiri 
mereka sambil menyodorkan setumpuk buku.

Dari hari ke hari, monyet dan manusia makin akrab. 
Para penjaga keamanan Hutan Suka Hati kini tidak 
lagi menerima laporan kehilangan barang. 
Kegiatan membaca dan membacakan cerita semakin 
sering terlihat di Hutan Suka Hati. 

Nyitnyet, monyet kecil yang pendiam, telah berhasil 
mengubah Hutan Suka Hati dengan hobi barunya. 
Hutan Suka Hati kini menjadi hutan yang penuh 
ketenangan dan keakraban.
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Apa yang menyebabkan perilaku Nyitnyet berubah?

Apa yang membuat Brukat dan teman-temannya tertarik 
untuk membaca bersama Nyitnyet?

Apa perubahan yang terjadi di Hutan Suka Hati setelah 
para monyet suka membaca?

Apakah kamu gemar membaca seperti Nyitnyet? 
Bacaan apa yang kamu sukai? Mengapa?

Jika kamu gemar membaca, apa saran kamu agar 
teman-temanmu juga gemar membaca?

Jika kamu belum gemar membaca, kira-kira apa yang perlu 
kamu lakukan agar mulai gemar membaca?

Dari cerita “Nyitnyet dan Hobi Barunya”, adakah pertanyaan atau 
pendapat yang ingin kamu sampaikan? 
Tulislah keduanya di kotak di bawah ini. 

Pertanyaanku:

Pendapatku:

1

2

3

4

5

6

74 75Unit 4   Gemar Membaca Unit 4   Gemar Membaca



Perhatikan gambar ini!

Cuma perlu satu buku untuk

jatuh cinta pada membaca.

Cari buku itu. 

Mari jatuh cinta.

- Najwa Shihab - 

Bagian manakah dari buku tersebut yang paling kamu suka?

Buatlah sebuah poster yang menggambarkan bagian buku tersebut! 
Tulislah judulnya dan warnailah dengan menarik.

Tulislah pendapatmu tentang buku itu di bagian bawah poster.

Kamu bisa menggunakan contoh beberapa kata di bawah ini.

Komentarku :

“Buku ini _________  karena________________________________

”

Presentasikan dan ceritakan tentang bukumu kepada teman-temanmu 
agar mereka juga tertarik untuk membacanya!

Perhatikan dengan baik saat temanmu mempresentasikan bukunya, ya. 
Kamu pasti akan menemukan buku baru yang menarik untuk dibaca.

lucu

mudah dimengerti

membuatku ingin terus membaca

ada kejutan

banyak gambar

direkomendasikan untuk __________

Menceritakan Buku Favoritmu 1

2

3

4

5

Setiap orang pasti mempunyai minimal satu buku favorit.
Ada banyak jenis buku, seperti sains, biografi, legenda, 
kumpulan puisi, komik, misteri, fantasi, dan lain sebagainya. 

Bagaimana denganmu? Apa judul buku favoritmu? 
Siapa pengarangnya?

Bila belum punya buku favorit, kamu dapat segera mencari 
sebuah buku dan bacalah.
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Dari sekian jenis bacaan, ada komik, fabel, legenda, ensiklopedia, biografi, 
novel, berita, dan sebagainya, manakah yang belum pernah kamu baca?

Ayo, kita kunjungi perpustakaan sekolah atau perpustakaan di dekat rumahmu. 
Kamu bisa mencari jenis buku yang belum pernah kamu baca.
Berikut ini beberapa tips untuk mendapatkan buku yang sesuai untukmu:

Kunjungi bagian buku untuk anak-anak.

Pilih buku yang jumlah halaman dan kosakata yang digunakan 
sesuai dengan kemampuanmu. Apakah sudah sesuai?
Jika sudah, lanjutkan ke no. 3.

Bacalah judul buku itu dengan saksama. Kira-kira apa isi buku itu?
Apakah kamu tertarik dengan topik buku tersebut?
Jika “Ya”, lanjutkan ke no. 4. Jika “Tidak”, kembali ke no. 2.

Amati gambar sampul depan buku tersebut. Kira-kira tentang apa, 
ya buku itu? Apakah kamu tertarik pada isi buku tersebut?
Jika “Ya”, lanjutkan ke no. 5. Jika “Tidak”, kembali ke no. 2.

Setelah mengolah informasi dari 1–4, tentukan apakah kamu akan 
memilih buku itu. Bila belum yakin, kamu dapat melakukan hal berikut:

Buka halaman “daftar isi” buku tersebut.
Bacalah daftar isi buku tersebut.

Kamu bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang buku itu.
Ada buku yang harus dibaca dari awal. Ada buku yang bisa 
dibaca dari bab yang terlihat menarik untukmu.

Jika sudah yakin, kamu dapat memilih buku tersebut.
Selamat berburu!

Nah, apakah sudah mendapatkan buku dan membacanya? Tulislah judul dan 
nama tokoh-tokoh cerita dalam buku tersebut pada ke-5 sisi bintang. 
Gambarlah bagian yang paling menarik dari cerita tersebut dalam lingkaran.

Apakah tips memburu buku dapat membantumu 
dalam menemukan buku favoritmu?

Buku apa yang sesuai untukmu?

Berburu Buku Bukuku

1

2

3

4

5
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Kita akan membaca cerita tentang dua tokoh luar biasa, 
yaitu Bung Hatta dan R.A. Kartini. Bung Hatta suka meminjamkan buku 

kepada orang lain. Namun, jika ada orang 
yang membuat bukunya kotor dan rusak, 
orang itu akan diskors. Si peminjam tidak 

boleh meminjam buku hingga sebulan.

7 cerita tentang Bung Hatta

Pahlawan dan Penggemar Buku

Aku rela dipenjara

asalkan bersama buku,

karena dengan buku

aku bebas.

Saat diasingkan oleh Belanda, 
beliau membawa 16 koper berisi buku.

Bung Hatta tetap membaca dan 
menulis di dalam penjara.

Kata-katanya yang terkenal adalah 
”Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, 

karena dengan buku aku bebas.”

Bung Hatta adalah 
Bapak Proklamator yang 

mendampingi Bung Karno.

Selain hobi bermain sepak bola, 
Bung Hatta juga sangat suka

membaca buku.

Bung Hatta kecil suka menyimpan 
uang sakunya (sebesar 25 sen)

untuk membeli buku. Pada masa hidupnya, koleksi buku 
Bung Hatta di perpustakaannya 

mencapai 30 ribu buku.

1

2

3

5

6

7

4

- Mohammad Hatta - 
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Habis Gelap

Terbitlah Terang

7 cerita tentang R.A. Kartini

1

5

6

7

4

Kartini diperbolehkan bersekolah
di Europese Lagere School (ELS) 

sampai berumur 12 tahun. Setelah itu, 
beliau harus tinggal di rumah untuk 
dipingit (tidak boleh keluar rumah).

2
Karena bisa berbahasa Belanda, 
Kartini belajar sendiri di rumah. 

Beliau menulis surat untuk teman-
temannya di Belanda.

3
Berkat hobinya membaca 
buku, koran, dan majalah 
Eropa, muncul keinginan 
Kartini untuk memajukan 

perempuan Indonesia.
Setelah menikah, 

R.A. Kartini mendirikan 
sekolah wanita.

Kartini wafat pada usia 25 tahun 
setelah melahirkan anak

pertamanya.

Menurut Kartini,
membaca adalah jendela dunia

dan menulis adalah alat kita
“menggenggam” dunia.

Setelah wafat, sahabatnya di Belanda 
mengumpulkan surat-surat yang pernah 

dikirimkan Kartini kepada teman-temannya 
di Eropa. Tulisan Kartini kemudian 
diterbitkan dalam buku berjudul 
“Habis Gelap Terbitlah Terang”.

Bung Hatta dan R.A. Kartini 
memiliki kata-kata yang memotivasi
mereka untuk terus membaca. 
Bacalah kembali kutipan yang mereka tulis 
dan renungkanlah maknanya.

- R.A. Kartini - 
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Nah, bersama temanmu, buatlah kutipan yang dapat memotivasimu 
dan teman-temanmu untuk gemar membaca!
Kalian juga dapat menggunakan kata-kata berikut ini untuk membantumu. Sikap gemar membaca adalah kesadaran untuk menumbuhkan semangat, 

kegemaran, atau kesukaan membaca. Sikap ini menjadikan bacaan sebagai sarana 
dalam memperoleh berbagai informasi dan wawasan.
Membaca akan meningkatkan daya konsentrasimu, keterampilan berbahasamu, 
dan rasa empatimu.

Apakah kamu tahu bahwa murid yang membaca 20 menit dalam sehari 
akan mempelajari kosakata sebanyak 1,8 juta dalam setahun?
Kosakata akan sangat membantumu dalam berkomunikasi sehingga kamu 
dapat mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dengan baik.

Siswa yang membaca

akan mempelajari 
kosakata sebanyak 

1,8 juta dalam setahun.

akan mempelajari 
kosakata sebanyak 

282 ribu dalam setahun.

Siswa yang membaca

Biasakanlah menyediakan waktu untuk membaca berbagai 
macam bacaan yang memberikan kebaikan bagi dirimu.  

Selain membaca teks berbentuk kata-kata, kamu juga perlu berlatih 
membaca teks visual, seperti tabel, diagram, grafik, peta, dan lainnya.

Pajanglah kutipan tersebut di pojok baca kelasmu untuk menyemangati kalian, ya!

.......................

jatuh cinta melihat dunia menggenggam dunia

memajukan bebas

Manfaat Membaca Buku

20
menit/hari menit/hari

5
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Manfaat Membaca

mengembangkan 
kreativitas

menyenangkan 
atau relaksasi

sebagai hiburan

melatih kemampuan
menulis

mengembangkan imajinasi

Nah, untuk mengetahui berbagai manfaat membaca buku, perhatikan gambar 
berikut ini. Kemudian, padankanlah dengan keterangan di halaman berikutnya!

Tulislah nomor yang sesuai dengan padanan manfaat dalam gambar!

Manfaat Membaca

melatih empati

melatih kerja otak

memberikan pengetahuan 
dan informasi

melatih konsentrasi 
dan fokus

jendela dunia

No No
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Berikut ini adalah berbagai kegiatan yang dapat membangun sikap gemar 
membaca buku. Perhatikan gambarnya dan lengkapi dengan kata-kata yang tepat 
pada bagian yang kosong!

Membangun Sikap Gemar Membaca

Membaca buku yang (  ________ ) Membaca beragam jenis bacaan
( __________________________ )

Membaca ( ____________ )

Mengunjungi  
( ________________________ )

 ( ____________ ) sambil membaca

Membaca rutin minimal
( ___________________ )

Membaca buku dan menonton film 
yang diangkat dari buku, 
seperti buku ( _______________ )

Membawa ( ______________ ) agar 
dapat dibaca pada waktu kosong
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Refleksi Kelompok
hal yang sudah dilakukan 
dengan baik

hal yang ingin ditingkatkan

Kamu telah mempelajari topik tentang gemar membaca. 
Bagaimana kamu akan menerapkan apa yang sudah kamu pelajari?

Bagaimana kamu akan membuat teman-temanmu gemar membaca?
Kegiatan apa yang dapat kamu lakukan?

Kamu dapat memilih satu dari kegiatan berikut ini atau mungkin kamu 
memiliki ide lain. Kamu bisa juga melakukannya secara berpasangan 
atau berkelompok. Konsultasikan dengan gurumu, ya!

Buatlah rencana aksimu dan refleksi kegiatannya!

Membuat mading sederhana dengan menata kliping atau kutipan 
motivasi dari teman-temanmu.

Membuat pojok baca di kelas/sekolah.

Rencana Aksi di Sekolah
Persiapan

Pelaksanaan

Aksi
(Kegiatan) Kebutuhan PetugasWaktu Kegiatan

Refleksi Individu

hal yang sudah kulakukan 
dengan baik

hal yang ingin kutingkatkan

Umpan balik guru Umpan balik orang tua

Tanggal: 
___/_________/______

Tanggal: 
___/_________/______

90 91Unit 4   Gemar Membaca Unit 4   Gemar Membaca



Kegemaran membaca perlu terus dipupuk dengan memperbanyak 
jenis bacaan yang kita baca. Yuk, kita buat program membaca
harian agar kita dapat meningkatkan kemampuan membaca kita. 

Pertama, kita akan membuat jurnal membaca bulanan dahulu.
Jurnal atau catatan kegiatan membaca ini akan membuatmu 
memiliki dasar dalam membuat rencana ke depan. 

Saat kamu membaca, catatlah waktu, judul buku, halaman, 
dan isinya. 

Mintalah paraf orang tuamu agar mereka dapat melihat
perkembangan kemampuan membacamu. 

Gunakan jurnal di bawah ini, ya.

Program Membaca di Rumah

Hari,
Tanggal

Paraf
Orang Tua

Judul Buku
Jumlah

Halaman
Isi Bacaan

Nama: Bulan:
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Program Membacaku

Hari,
Tanggal

Paraf
Orang Tua

Judul Buku Jumlah
Halaman

Target 
1

Target 
2

Target 
3

Target 
Selesai

Nama: Bulan:

Unit

5
Demokratis
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