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Salam
    

     
     Saya mengamati, siswa Sekolah Dasar Level Atas (kelas 4 hingga 6) 
 di sekolah yang saya kelola mempunyai minat baca yang cukup baik.
Bila saya mengajar, beberapa anak laki-laki pergi ke sudut baca ketika
tugas mereka sudah selesai. Mereka membaca buku cerita bergambar.
Ya, untuk anak-anak praremaja, tantangan membaca datang dari dalam
diri dan dari ketersediaan bacaan. Mereka cenderung visual sehingga
cepat lelah membaca buku teks. Sementara itu, bacaan bergambar yang
mengupas masalah yang sesuai dengan level pemikiran mereka sangat
sedikit. 
     Karena itulah saya menulis sebuah cerita yang sedikit menyinggung
masalah nasionalisme, agar bisa dibaca oleh anak-anak praremaja yang
sedang berlatih untuk membaca teks, namun masih perlu perancah
(scaffolding) berupa gambar. Bacaan ini termasuk kategori Jenjang
Membaca Awal B3, menurut Peraturan Pedoman Perjenjangan Buku 
 Nomor 030/P/2022. Jenjang Pembaca Awal B3 adalah bacaan yang
mengandung nilai�-nilai, sikap, pengetahuan, serta keterampilan, baik
secara konkret maupun abstrak sesuai dengan perkembangan dan
minat anak, dan menggunakan kalimat majemuk serta percakapan
sederhana.
    Semoga buku ini dapat memenuhi kebutuhan anak praremaja, atau
kelas 4 hingga 6 Sekolah Dasar.

Wassalam

Endah Widyawati
 



1

Bendera merah putih
Bendera tanah airku
            

         

   Dera bernyanyi lirih di depan rumahnya.
itu adalah lagu kesukaannya. Apa lagi di
bulan Agustus, di saat dia melihat banyak
bendera merah putih.

              

         

   Kini dia sedang memikirkan sesuatu, dan
dia bernyanyi tanpa sadar.
  "Bisa tidak ya?" Dera bergumam di pagar
rumahnya.
            

         





 Dia mengamati tetangga-tetangganya.
Mereka kebanyakan pedagang keliling.
Itulah sebabnya wilayah tersebut
dinamakan Kampung Pedagang Kecil.  
  Kampung Pedagang Kecil masuk dalam
wilayah RT07, RW06, Kelurahan Nangka,
Kecamatan Sumur. Kebetulan ayah Dera
menjadi ketua Rukun Tetangga di sana. 
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    Ayah Dera mengajak warga RT07 untuk
memasang bendera di bulan Agustus.
Siapa tahu mereka bisa menang Lomba
Pasang Bendera se-Kecamatan Sumur.
Namun tampaknya tetangga-tetangganya 
 tidak mempedulikan. 




