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“Hai, mau ke mana?” tanya Ibu Guru.

“Mau mengembalikan buku, Bu,” jawab 

Haydar.

“Wah, rajin sekali, hebat kamu Haydar,” puji 

Ibu Guru sambil mengelus kepala Haydar.

Itulah Haydar si kutu buku dan tergolong 

siswa berprestasi. Haydar paling senang 

berkunjung ke perpustakaan sekolah. Bahkan 

kalau istirahat tiba, ia selalu menyempatkan diri 

membaca buku di perpustakaan sekolahnya. 

“Ibu Guru, saya senang menghabiskan waktu 

dengan membaca,” ucap Haydar.

tersenyum.

Pernah suatu ketika Haydar mengikuti lomba 

story telling saat perayaan Hari Pendidikan 

Nasional. Luar biasa, berkat rida Allah, Haydar 

meraih juara satu dan mewakili sekolahnya maju 

ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. 

Alhamdulillah, akhirnya melenggang dan tetap 

menyabet piala sebagai juara satu di tingkat 

nasional.

Kepiawaian Haydar dalam merangkai kata saat 

bercerita diperoleh karena ia memiliki hobi 

membaca. Semua buku cerita anak selalu dicari 

dan dibacanya. Bahkan sering meminjam buku 

tersebut untuk dibaca di rumah.

Pernah saat upacara bendera, Haydar 

menerima penghargaan dari kepala sekolah 

sebagai siswa yang paling rajin berkunjung ke 

perpustakaan sekolah. Oleh karena rajin 

membaca, maka tak heran jika Haydar 

dinobatkan sebagai duta baca di sekolahnya. ***

Rajin Membaca Buku di 
Perpustakaan Sekolah

Endang Fatmawa�

“Rajin membaca dapat membuka 

cakrawala berpikir seseorang. Membaca 

dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

mengasah kompetensi diri.” 
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“Oh iya, itu bagus Haydar. Membaca itu 

menambah ilmu pengetahuan dan membuka 

jendela dunia,” kata Bu Guru.

“Baik, Bu,” jawab Haydar sambil tersenyum.
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Haydar pernah mengikuti lomba story telling 

saat perayaan Hari Pendidikan Nasional. Luar 

biasa, berkat rida Allah, Haydar meraih juara 

satu dan mewakili sekolahnya maju ke tingkat 

kabupaten, provinsi, hingga nasional. 

Alhamdulillah, akhirnya melenggang dan tetap 

menyabet piala sebagai juara satu di tingkat 

nasional.
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