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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kampanye ini yaitu kampanye ini berguna 

untuk meningkatkan minat baca anak- anak sekolah dasar melalui interaksi 

dengan orang tua khusunya untuk meningkatkan kreativitas. Membaca 

memiliki banyak manfaat, selain dapat meningkatkan pengetahuan, 

informasi, membaca dapat meningkatkan kreativitas anak- anak, melalui 

membaca buku- buku sesuai minat anak masing- masing, anak akan terpacu 

dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Kreativitas 

berguna untuk meningkatkan potensi diri dan masa depan anak- anak. 

Kreativitas muncul dari berbagai hal, salah satunya yaitu imajinasi. Imajinasi 

setiap anak- anak tidaklah sama. Salah satu yang dapat memunculkan 

imajinasi yaitu dengan membaca buku. Membaca buku tidak dibatasi buku 

apa saja, untuk anak- anak sebaiknya beri mereka buku sesuai minat mereka 

masing- masing. Tanpa sadar mereka akan mendalami minat mereka tersebut.  

 

Contohnya anak- anak yang tertarik dengan menggambar, berilah mereka 

buku- buku tentang cara menggambar, mewarnai, ada pula anak- anak yang 

menyukai buku fantasi seperti Harry Potter, berilah mereka kebebasan untuk 

membaca buku- buku kesukaannya, dengan begitu akan timbul minat baca 

pada diri anak, dan mereka akan merasa bahwa membaca merupakan hal 

yang menyenangkan. Jangan sekali- kali memaksakan anak untuk membaca 

buku kepada anak- anak, mulailah memberikan buku- buku sesuai minat anak 

sebagai dasar untuk menumbuhkan minat baca anak, lama- kelamaan seiring 

dengan berjalannya waktu, anak- anak dengan sendirinya akan membaca 

buku- buku yang lebih bermanfaat dan sarat akan pengetahuan.  
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Disini peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua sebagai orang yang 

terdekat dengan anak harus dapat memberikan contoh, mendukung dan 

memberikan fasilitas kepada anak. Dengan memberikan contoh kepada anak- 

anak, mereka akan meniru. Secara tidak sadar dengan meniru, maka akan 

menjadi suatu kebiasaan. 

 

5.2 Saran 

Saran untuk orang tua 

Agar lebih aware dengan hobi, minat serta dengan pendidikan anak- anak. 

Dengan mengetahui hobi dan minat anak sejak dini, dapat berguna bagi masa 

depannya kelak. 

 

Saran untuk sekolah 

Agar lebih meningkatkan kegiatan- kegiatan yang menyangkut dengan 

membaca. Membuat suatu kegiatan sambul bermain yang menyenangkan 

sehingga anak- anak akan merasa membaca merupakan suatu kegiatan yang 

menarik. 

 

Saran untuk lembaga masyarakat 

Agar lebih meningkatkan program- program yang bekerja sama dengan 

pemerintah untuk meningkatkan minat baca secara luas. 

 

 

 

 

 

 

 


