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Abstrak
Pendidikan yang tepat dan berhasil adalah pendidikan yang melibatkan anak didik dalam proses
berpikir, mencari, menemukan, mengolah dan menyimpulkan sendiri melalui sumber belajar atau
membaca.Mendirikan“TAMAN BACA” Layaknya perpustakaan. Menyediakan bahan pustaka yang
sangat berguna bagi pelaksanaan dan peningkatan proses belajar mengajar juga dapat mengembangkan
daya ingat dan dapat menambah wawasan siswa SDN 1 Bringen. Tujuan utama mendirikan “TAMAN
BACA” dapat membangkitkan dan meningkatkan minat baca sehingga tercipta siswa yang cerdas,
menjadi sebuah wadah kegiatan belajar siswa, danbisa mewujudkan siswa gemar membaca (reading
society )dan gemar belajar (learning society).
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Pendahuluan
Latar Belakang
Masa kanak – kanak merupakan masa
generasi emas yang harus diberi contoh yang
baik oleh orang tua. Karena apa yang dilakukan
oleh anak akan menimbulkan pertanyaan dalam
pikiran anak dan tidak menutup kemungkinan
anak bisa saja meniru apa yang dilakukan oleh
orang tua. Karena pada dasarnya anak – anak
adalah peniru yang baik. Selain itu, orang tua
juga perlu meberi contoh dengan sering
membaca, seperti buku ilmu pengetahuan,
koran, dan majalah. Hal – hal tersebut berguna
untuk anak baik dalam kegiatan akademik dan
non akademik. Dengan melatih kreativitas anak
sedari kecil, maka akan terbentuklah sebuah
rasa percayaan diri yang dimiliki oleh anak –
anak tersebut.
Pada era Teknologi ini anak lupa
dengan waktunya untuk belajar, Salah satu
penyebabnya adalah anak – anak di sekolah
kekurangan buku yang digunakan sebagai
referensi untuk belajar. Hal tersebut perlu
diperhatikan agar anak-anak semakin semangat
untuk membaca dan rasa ingin tahunya
terhadap buku lebih besar. Meningkatkan
semangat belajar dan membaca anak melalui
kegiatan taman baca yang didukung dengan
buku-buku dan poster edukasi tingkat SD.
Harapan kami, dengan diadakannya kegiatan
tersebut
dapat
melatih
anak
untuk
mengembangkan minat semangat belajar dan
membaca.

Permasalahan
Berdasarkan informasi yang kami
terima dari SDN 01 desa Bringen bahwa anak –
anak di sekolah kekurangan buku yang
digunakan sebagai referensi untuk belajar. Hal
tersebut perlu diperhatikan agar anak-anak
semakin semangat untuk membaca dan rasa
ingin tahunya terhadap buku lebih besar.
Dengan mengkaji latar belakang
tersebut, KKN UNTAG SURABAYA turut
berpartisipasi meningkatkan semangat belajar
dan membaca anak melalui kegiatan taman
baca yang didukung dengan buku-buku dan
poster edukasi tingkat SD.
Sehingga kami dapat melaksanakan
pada hari Sabtu, 15 Desember 2018 pukul 09.00
– 11.00 WIB di SDN Bringen 1.
Metode
Kegiatan “Peresmian Taman Baca di
SDN Bringen 01”. Acara tersebut dihadiri oleh
orang tua, wali murid, guru-guru, peserta didik
SDN Bringen 01, serta Ibu Dr. Hj. Siti
Mujanah, MBA, Ph.D sebagai DPK dan yang
memberikan sumbangan buku, Bapak Dr. Ec.
Sjamsul Arief, MS sebagai DPL Desa
Bringen.pada hari Sabtu, 15 Desember 2018
pukul 09.00 – 11.00 WIB di SDN Bringen 1.
Kegiatan mengumpulkan buku dimulai
3 minggu sebelum KKN berlangsung. Buku
yang dikumpulkan bervariasi, mulai dari buku
cerita rakyat, komik, hingga buku pengetahuan
dan agama.Sleain itu, kelompok mendapat
sumbangan buku dari Ibu Dr. Hj. Siti Mujanah,
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MBA, Ph.D. Beliau adalah dosen fakultas
Ekonomi dan sebagai dosen pendamping
kegiatan Taman Baca. Rak buku sendiri dibuat
oleh divisi TTG Desa Bringen.
Setelah buku dan rak disiapkan, pada
hari Sabtu, 15 Desember 2018 kelompok
bekerjasama dengan pihak sekolah sepakat
untuk mengadakan acara “Peresmian Taman
Baca di SDN Bringen 01”. Acara tersebut
dihadiri oleh orang tua, wali murid, guru-guru,
peserta didik SDN Bringen 01, serta Ibu Dr. Hj.
Siti Mujanah, MBA, Ph.D menyampaikan
beberapa hal mengenai Pentingnya buku dan
minat belajar dari sejak usia dini kepada orang
tua wali murid.

Dokumentasi

Hasil dan Pembahasan
Kegiatan yang dilakukan dalam
program ini diawali dengan survey agar
program kerja yang diberikan tepat sasaran dan
mampu mengatasi permasalahan terkait
rendahnya buku yang digunakan sebagai
referensi untuk belajar.
Kegiatan
tersebut
memberikan
maanfaat kepada pihak sekolah dengan adanya
“Taman Baca” siswa – siswa timbul rasa
semangat kembali untuk membaca.
Manfaat kepada Siswa dengan adanya
“Taman Baca” ini bisa Menumbuhkan minat,
kecintaan dan kegemaran membaca. Membantu
siswa untuk pengembangan kecakapan
membaca dan Menambah wawasan tentang
perkembangan ilmu pengetahuan. Menambah
Refrensi untuk penunjang kegiatan belajar
mengajar siswa SDN 01 Bringen.
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