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Ditengah derasnya arus informasi yang mengalir 

demikian pesat dibutuhkan suatu suatu teknik, metode, 

maupun  strategi membaca yang memungkinkan pembaca 

dapat mudah untuk menerapkannya dalam memahami bahan 

bacaan. Model pembelajaran membaca berbasis strategi 

metakognitif PQ4R menjadi suatu alternatif yang perlu 

dilakukan. Hal ini didukung realita yang secara empiris  

ditemukan di lapangan bahwa sangat diperlukan suatu 

model pembelajaran membaca yang dapat meningkatkan 

kemampuan memahami bahan bacaan. Kesulitan mereka 

pada umumnya dalam hal memahami pesan, menemukan 

gagasan pokok, dan menyimpulkan isi bacaan, bahkan 

mengomunikasikan hasil baca.  
 

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap dokumen 

persiapan mengajar dan setting pembelajaran, ditemukan 

bahwa perlunya pengoptimalan aktivitas mental belajar 

siswa dalam menahapi proses membaca. Selain itu, 

diperlukan juga upaya dalam menaikan jenjang/tingkatan 

pemahaman baca para siswa dari tingkatan literal, menuju 

inferensial, evaluatif, bahkan apresiatif. Dalam kegiatan 
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pembelajaran, perlu ada pengondisian guru untuk 

memberikan kesempatan kepada para siswa untuk 

merefleksi bahkan mengomunikasikan hasil belajar, dan 

saling menanggapi hasil baca masing-masing siswa. Disinilah 

letak permasalahan mengapa hasil membaca para siswa 

rendah, bisa jadi mereka tidak memiliki kemampuan 

menerapkan, teknik membaca, metode membaca, dan 

strategi membaca.  
 

Model pembelajaran membaca berbasis strategi 

metakognitif akan menjadi alternatif model yang dapat 

digunakan oleh para guru dan siswa, bahkan masyarakat 

umum dalam melakukan kegiatan membaca. Aktivitas 

membaca dengan memusatkan dan meninjau secara luas 

serta menghubungkan hal-hal yang sudah diketahui dengan 

apa yang akan dibaca (self-planning) dengan tahapannya 

Preview dan Question . Kemudian para pembaca berusaha 

membaca dengan melakukan pemantauan pada apa yang 

dibaca (self-monitoring) dengan tahapannya Read, Reflect, 

dan Recite. Terakhir mereka akan menilai proses dan 

mengevaluasi kemajuan membacanya (self-evaluation) 

dengan melakukan Review, maka secara tidak langsung 

mereka sedang berusaha untuk menajamkan proses 

pemaknaan bacaan dengan mengoptimalkan keseluruhan 

indra dalam meluaskan jangkauan pemikiran yang 

dianugerahkan Allah SWT kepada dirinya. Itulah strategi 

yang dinamakan strategi metakognitif PQ4R dengan 
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aktivitas melakukan self planning, self monitoring, dan self 

evaluation dalam membaca.  
 

Buku ini ditulis sebagai salah satu alternatif yang dapat 

dibaca oleh guru-guru dan siswa untuk diimplementasikan 

di saat yang tepat dalam era yang demikian pesat. Harapan 

menjadikan bangsa Indonesia yang literat masyarakat 

sangatlah mungkin. Masyarakat literat yaitu masyarakat 

yang gemar membaca dan dapat menggunakan 

kesehariannya untuk membaca. Dengan modal informasi 

tentang strategi membaca, keinginan untuk menerapkan 

teori dan praktik membaca, serta peduli akan kemajuan 

peradaban bangsanya, buku ini kiranya akan menjadi suatu 

alternatif yang dapat dibaca sebagai menjadi panduan.  
 

Ucapan terimakasih dan rasa syukur yang tak 

terhingga kepada ayahanda & Ibunda (almarhumah) yang 

telah mengajari  komitmen dan kesungguhan dalam mengabdi 

sebagai pendidik. Ucapan terimakasih penuh kasih kepada 
 

ananda FigiatiIndra Desi yang selalu sabar dan ikhlas membantu 

Ibundanya. Adik-Adiknya, Neni dan Rendy juga Roy Efendi 

yang selalu siap membantu segala hal. Para sahabat terdekat 

yang selalu mensupport dan mendoakan penulis. 
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A. Latar Belakang 

alam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, 

khususnya mutu guru di tanah air ini berbagai upaya 

telah dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di 

daerah serta berbagai elemen lembaga pendidikan. Semua 

peraturan dan perundang-undangan mengamanatkan 

tentang profesionalitas guru, dan memberikan harapan baru 

bagi dunia pendidikan. Harapan baru bagi guru tidak hanya 

dari segi meningkatnya kesejahteraan tetapi juga 

meningkatnya kompetensi guru sesuai yang diharapkan. 
 

Salah satu upaya yang sedang terus dilakukan adalah 

meningkatkan kualitas guru dengan cara menjadikan guru 

profesional.  Hal tersebut sejalan dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.  
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Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, yaitu dengan membangun guru yang 

profesional. Guru yang profesional salah satunya akan 

terlihat dari  kemampuannya dalam menciptakan kondisi 

yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru 

dengan siswa dalam penggalian materi pembelajaran. Guru 

yang piawai membuat perencanaan pembelajaran yang 

menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar 

mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku 

siswa seperti yang diharapkan. Dengan demikian 

keprofesionalan seorang guru akan nampak dari 

kemampuannya menggunakan model pembelajaran. 
 

Melihat realita dari hasil studi ke beberapa sekolah 

menengah pertama, ternyata desain pembelajaran yang 

dibuat para guru, dalam hal ini guru bahasa Indonesia belum 

sepenuhnya menggambarkan sebuah model pembelajaran 

yang dapat memacu para siswa giat membaca dan mampu 

membaca. Membaca sebagai salah satu pokok bahasan 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia, perlu mendapatkan 

perhatian serius untuk diajarkan kepada para siswanya. 

Demikian juga desain pembelajaran yang dibuat guru belum 

begitu nampak upaya membangun dan meningkatkan 

kemampuan siswa untuk membaca. Didukung pula oleh 

fakta bahwa hasil perolehan nilai membaca para siswa 

masih rendah.  
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Membaca sebagai salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa merupakan aktivitas yang sangat penting dimiliki 

para siswa. Dengan membaca para siswa dapat memperluas 

wawasan mereka, bahkan dapat menuai prestasi sesuai 

dengan yang diharapkan. Kesuksesan pendidikan siswa 

sangat bergantung pada kemampuan membaca. Rendahnya 

kemampuan membaca secara tidak langsung berakibat pada 

rendahnya daya saing mereka dalam percaturan nasional 

dan internasional. Sejarah belum mencatat ada orang pintar 

dan hebat dengan tidak banyak membaca. Menyikapi hal 

tersebut diperlukan sebuah strategi yang dapat membuat 

siswa beminat dan termotivasi untuk melakukan kegiatan 

membaca.  
 

Kegiatan membaca mempunyai kekuatan besar dalam 

mengubah tata kehidupan seseorang dalam mencapai 

tingkat kehidupan yang lebih baik. Melalui membaca dapat 

diperoleh bermacam-macam ilmu pengetahuan dan 

informasi lainnya yang cenderung dapat membuka 

wawasan, pola hidup, dan mengembangkan daya pikir dan 

daya nalar. Dengan peranan membaca yang begitu penting 

tersebut, harus diimbangi dengan aktivitas atau kegemaran 

para siswa membaca. Melalui kegemaran membaca berbagai 

informasi dari belahan bumi manapun tak akan luput untuk 

menjadi sumber informasi baginya. Masyarakat pada sebuah 

bangsa yang gemar membaca bisa digolongkan pada 
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masyarakat literat. Masyarakat literat yaitu masyarakat yang 

sudah terbiasa melakukan kegiatan membaca dalam 

kesehariannya.   
 

Sampai saat ini ada kecenderungan, siswa sebagai 

bagian dari komponen masyarakat belum menunjukkan 

kegemarannya membaca. Para siswa masih terlihat jarang 

menggunakan waktu luangnya untuk membaca. Mereka 

terkadang melalaikan bahan-bahan bacaan yang diminta 

dibaca sekali pun. Kenyataan ini didapat dari pernyataan 

para guru dan juga para siswa yang mengatakan bahwa 

budaya membaca di kalangan mereka belum tumbuh. 

Membaca masih merupakan kegiatan yang dilakukan karena 

terpaksa. Dikatakan pula bahwa para siswa pada umumnya 

masih enggan membaca, dan merasa kesulitan dalam 

membaca.  
 

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Damayanti 

bahwa pada umumnya siswa melakukan kegiatan membaca 

hanya karena disuruh guru atau karena tuntutan tugas. 

Bahkan tidak jarang siswa tidak menyelesaikan tugas 

membaca karena mereka enggan untuk membaca. Tidak 

jarang guru pun mendapatkan siswa yang tampak tidak 

konsentrasi saat membaca. Anak-anak seperti itu 

memperlihatkan tingkat kebutuhan yang rendah terhadap 

prestasi akademisnya (Damayanti, 2003: 5). Padahal 

keinginan menjadikan siswa terampil membaca bahkan 

menjadi reading habit merupakan harapannya. 
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Ditengarai kurang antusiasnya pelajar dalam 

melakukan kegiatan membaca ada kemungkinan 

dikarenakan mereka tidak mendapatkan kenikmatan dalam 

membaca. Sementara kenikmatan membaca hanya akan 

dirasakan apabila individunya mendapatkan kepuasan 

dengan bertambahnya informasi, pengetahuan, 

keterampilan, dan berubahnya sikap dalam hidupnya. Selain 

itu, mungkin pula mereka belum menemukan cara yang 

tepat dalam mendapatkan informasi.  
 

Para siswa masih mengalami kesulitan dalam 

melakukan proses membaca. Selain itu, juga dikarenakan 

siswa belum sepenuhnya mendapatkan hasil dari membaca, 

dan mereka belum terbiasa menggunakan metode membaca. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesulitan umum yang 

dialami para siswa dalam membaca yaitu dalam 

menentukan gagasan pokok dari bacaan, menyimpulkan 

hasil membaca, mengevaluasi hasil membaca, serta 

mengomunikasikan hasil membaca.  
 

Kondisi tersebut muncul karena mereka tidak memiliki 

strategi dalam membaca. Mereka pada umumnya jika 

membaca langsung menatapi baris-baris bacaan tanpa tahu 

maksud dia membaca, artinya mereka tidak mengetahui 

tujuan dia membaca. Merekapun sepertinya seolah tidak 

bertanggung jawab atas apa yang dibaca mengerti atau 
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tidak, adakah kesulitan yang dia alami ketika membaca. 

Seolah-olah membaca hanya menyusuri rimba kata-kata 

tanpa makna. Mereka pada umumnya tidak tahu cara 

membaca. 
 

Berdasarkan penjajakan dan survey terhadap mata 

pelajaran bahasa Indonesia selain faktor siswa banyak juga 

ditemukan guru yang tidak memahami dan belum memiliki 

keterampilan dalam menerapkan strategi pembelajaran 

membaca. Dalam pembelajaran membaca, para siswa hanya 

diminta membaca kemudian menjawab pertanyaan bacaan. 

Dalam menanyakan isi bacaan pun kebanyakan pertanyaan 

yang diajukan yang sifatnya hanya pemahaman bacaan 

secara literal saja, hampir jarang meminta siswa memahami 

bahan bacaan secara inferensial, evaluatif, dan apresitif.  
 

Dari pernyataan di atas, faktor guru pun memiliki andil 

dalam memicu ketidakmauan dan ketidakmampuan siswa 

membaca. Pembelajaran membaca menjadi suatu kegiatan 

yang membosankan bagi para siswanya. Para siswa 

menganggap membaca hanya merupakan tugas saja dari 

guru. Kesemuanya itu bila dirunut bisa pula dikarenakan 

gurunya tidak memahami/tidak mempunyai pengetahuan 

tentang strategi pembelajaran membaca.  
 

Menghadapi kenyataan tersebut, guru harus mencari 

cara atau model pembelajaran yang tepat agar anak 

mempunyai pandangan bahwa kegiatan membaca 

merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. 
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Guru harus mampu membuat siswa melakukan kegiatan 

membaca atas kemauan dan upayanya sendiri. 
 

Apabila tidak mendapatkan perhatian yang serius, 

kenyataan di atas dapat merugikan para siswa yang 

bersangkutan. Mereka akan mengalami kesulitan dalam 

belajar, menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang tidak 

terlepas dari kegiatan membaca. Kenyataan tersebut 

menjadi tantangan bagi guru, terutama guru bahasa 

Indonesia yang di dalam struktur kurikulumnya memuati 

aktivitas membaca dalam memahami setiap jenis teks.  
 

Guru bahasa Indonesia perlu memahami tugas utama 

yang harus diemban. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Chapman dan King bahwa peran utama pengajar adalah 

memenuhi dan menopang kemauan siswa untuk membaca 

dan belajar sehingga kemauan itu menjadi kekuatan 

internal. Ketika siswa telah termotivasi, mereka menjadi 

pembaca yang mampu mengatur diri, fasih, dan bertanggung 

jawab (Chapman, 1996: 43). 
 

 Salah satu alternatif mengatasi masalah di atas adalah 

dengan melakukan studi tentang pengembangan model 

pembelajaran membaca yang dapat menghasilkan suatu 

desain pembelajaran membaca dengan memberikan 

pengalaman belajar yang menyenangkan dan mampu 

meningkatkan kemampuan membaca para siswanya.  Oleh 

karena itu, sudah selayaknya ditemukan sebuah model 

pembelajaran yang diperkirakan akan mampu 

meningkatkan kemampuan membaca.  
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Pembelajaran membaca yang selama ini dilaksanakan 

di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, pada 

umumnya pengajaran tradisional, yaitu: (1) memandang 

makna dari tuturan penulis, (2) cenderung memusatkan 

kegiatan belajar agar dapat membaca, (3) memandang 

pembaca berkondisi sama, (4) pengajaran membaca berdiri 

sendiri. Sementara dalam pandangan modern membaca 

merupakan proses membangun makna dari proses interaksi 

antara pembaca dan penulis. Dalam prosesnya membaca itu 

hanya mengandalkan interpretasi lokal pada isi teks tanpa 

mengembangkan keterampilan siswa dalam berinteraksi 

dengan faktor lainnya (Kusumo, 1996: 43). Kegiatan 

membaca masih menggunakan strategi kognitif. Pembaca 

tidak digiring melakukan inferensial, membuat 

perbandingan, membuat ramalan, membuat sintesis, atau 

analisis dari bacaan tersebut.  
 

Menanggapi perkembangan informasi yang pesat 

dewasa ini, perlu diimbangi dengan strategi yang memadai. 

Siswa tidak hanya dilatih membaca dengan menggunakan 

kognitif, tetapi mereka juga harus dilatih bagaimana 

melakukan pemantauan dan regulasi diri seperti melakukan 

perencanaan, pengarahan, dan evaluasi dalam membaca. 

Strategi seperti ini  disebut sebagai strategi metakognitif. 

Strategi metakognitif merupakan pengetahuan seseorang 

berkenaan dengan proses dan produk kognitif orang itu atau 
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segala sesuatu yang berkaitan dengan proses dan produk 

tersebut (Flavel). Metakognitif merupakan salah satu kajian 

terbaru dalam bidang psikologi pendidikan yang sering 

didefinisikan dengan “berpikir tentang berpikir”. 

Metakognitif adalah suatu istilah yang berwujud kata sifat 

dari metakognisi.  
 

Istilah metakognisi saat ini telah diadopsi ke berbagai 

bidang, di antaranya oleh ahli pendidikan. Menurut para 

psikolog pendidikan, fungsi metakognitif dalam ranah 

pendidikan adalah alat untuk pembelajaran yang bersifat 

self-regulated (diarahkan oleh diri sendiri). Sementara itu, 

para psikolog tertarik dengan metakognisi karena berkaitan 

dengan bagaimana cara manusia memonitor dan 

mengontrol pemikirannya.  Hal yang dikaji oleh psikolog 

kognitif adalah dasar-dasar dan akurasi metakognitif dan 

memori. Dengan demikian metakognitif berarti pengetahuan 

tentang pembelajaran diri sendiri atau tentang bagaimana 

belajar (Larkin, 2010: 3). Kemampuan metakognitif penting 

dimiliki siswa karena kemampuan ini berkaitan dengan 

strategi bagaimana seseorang belajar.   
 

Berdasarkan pemaparan di atas jelaslah bahwa setiap 

anak berpotensi memiliki kemampuan metakognitif yang 

telah berkembang semenjak anak-anak. Kemampuan ini 

dapat berkembang secara optimal melalui latihan sehingga 
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menjadi kebiasaan dengan bantuan instruktur. Salah satu 

cara yang efektif yaitu melalui belajar di dalam kelas. 

Pemberian latihan penggunaan strategi metakognitif kepada 

siswa, dimaksudkan untuk mengembangkan kontrol 

metakognitif secara efektif.  
 

Oleh karena itu, peran pengajar sebagai pendidik 

sangatlah penting dalam membantu mengoptimalkan 

kemampuan ini. Bila dioptimalkan mental metakognitif 

dapat meningkatkan kinerja kognisi sasaran termasuk 

pembelajaran peserta didik. Dengan demikian melatih cara 

berpikir secara metakognitif kepada peserta didik dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran. Hal tersebut sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh  Tan Oon Seng  (2003: 412) 

dkk., ”strategi metakognitif menunjukkan pada kemampuan, 

kesadaran, dan kontrol terhadap proses kognitif yang terjadi 

pada siswa.” 
 

Strategi ini  tidak hanya melibatkan kemampuan 

kognitif melainkan juga  memberikan jalan bagi pelajar 

untuk mengkordinasikan proses membaca dengan 

menggunakan teknik-teknik seperti pemusatan, pengaturan, 

perencanaan, dan evaluasi. Teknik-teknik tersebut 

terangkum dalam metode PQ4R yaitu Preview, Question, 

Read, Reflect, Recite, dan Review. PQ4R merupakan metode 

membaca dalam strategi metakognitif. Melalui membaca 

dengan strategi metakognitif PQ4R, pembaca digiring untuk 
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melakukan aktivitas seperti berusaha menemukan cara 

membaca, memahami dan menggunakan kondisi-kondisi 

yang berhubungan untuk mengoptimalkan membaca, 

menetapkan tujuan membaca, mengidentifikasikan tujuan 

khusus membaca, merencanakan tugas-tugas, dan berusaha 

mencari kesempatan berlatih.  Dengan demikian, 

operasional strategi metakognitif meliputi, merancang, 

memantau, dan menilai kegiatan membacanya.  
 

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu sebuah desain 

model pembelajaran membaca. Pola pembelajaran ini 

diupayakan untuk bisa digunakan di sekolah menengah 

pertama. Alasannya, jika melihat struktur kurikulum di 

jenjang pendidikan tersebut, kegiatan membaca sudah 

mengarah pada pemahaman bacaan yang lebih dominan, 

berbeda dengan di sekolah dasar masih terbagi atas 

keterampilan membaca secara mekanis dan keterampilan 

membaca pemahaman. Model pembelajaran membaca 

berbasis metakognitif PQ4R merupakan salah satu alternatif 

model yang dapat digunakan oleh para guru dalam 

meningkatkan kemampuan membaca siswa. 
 

Model pembelajaran membaca berbasis strategi 

metakognitif PQ4R untuk membantu siswa dalam mencapai 

kemampuan membaca. Pembelajaran berbasis strategi 

metakognitif direncanakan untuk membantu tercapainya 

tujuan-tujuan dalam pembelajaran membaca. Tujuan yang 
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secara umum ditetapkan yaitu bahwa para siswa SMP 

mampu memahami isi bacaan, dan dapat menunjukkan 

kemampuannya dalam menemukan ide pokok, menganalisis 

isi bacaan, menyimpulkan bacaan dilihat dari aspek literal, 

inferensial, evaluatif, dan apresiatif. 
 

Dalam tujuan pembelajaran ada beberapa syarat dan 

kriteria sebagai berikut: (1) merupakan hasil belajar bukan 

proses belajar, (2) dirumuskan secara spesifik, (3) 

dirumuskan dengan kata kerja operasional (dapat diukur), 

dan (4) dalam satu rumusan tujuan hanya memuat satu hasil 

belajar. Selain kriteria dalam perumusan tujuan perlu 

diperhatikan juga syaratnya: (1) Audience, (2) Behavior, (3) 

Object, (4) Condition, dan (5) Degree). 
 

Adapun tujuan pembelajaran membaca berbasis 

strategi metakognitif yang dikembangkan yaitu tujuan yang 

harus ditunjukkan dan dicapai oleh siswa dalam 

keberhasilan proses dan hasil membaca. Dalam proses 

ditetapkan aktivitas yang akan menggambarkan 

keterampilan siswa dalam membuat perencanaan, membuat 

prediksi, keterampilan melakukan pemantauan diri atau 

memonitor kegiatan yang dilakukan, kemampuan 

melakukan evaluasi diri terhadap kegiatan yang sedang dan 

sudah dilakukan.  
    

B. Studi Tentang

 

Pembelajaran membaca

 

 Dalam pengembangan model pembelajaran membaca 

berbasis strategi metakognitif PQ4R terdapat beberapa hasil 
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studi yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Studi 

tentang peningkatan kemampuan menulis argumentasi 

melalui strategi metakognisi dan berpikir kritis (Fahiaty 

Murtadho, 2012). Menurutnya salah satu upaya 

meningkatkan kemampuan mahasiswa menulis argumentasi 

yaitu dengan strategi metakognisi dan berpikir kritis. Dalam 

penerapannya strategi metakognisi terdiri dari tahapan 

perencanaan, monitoring, pemecahan masalah, dan evaluasi. 
 

 Secara rinci tahapan strategi metakognisi ditemukan 

sebagai berikut. Pada   tahap perencanaan, mahasiswa harus 

menyusun rencana penulisan argumentasi dengan terlebih 

dahulu memahami masalah yang akan dikembangkan 

sebagai tulisan argumentasi. Pada tahap monitoring/ 

penilaian berdasarkan analisis informasi dari berbagai 

sumber mahasiswa harus mencek informasi yang diterima 

dan mencocokkan dengan pengetahuan tentang aturan-

aturan teori. Tahap pemecahan masalah, mahasiswa harus 

mencari sumber-sumber referensi dan menyesuaikan 

sumber tersebut dengan sumber-sumber yang lain dalam 

pengembangan argumentasi. Terakhir pada tahap evaluasi/ 

penarikan kesimpulan, mahasiswa mencek kembali apa yang 

sudah dikembangkan. 
 

 Peningkatan kemampuan membaca ekstensif dengan 

strategi metakognitif siswa Kelas VII SMP Maarif Jatinegara 

Tegal (Eddy Puryanto, 2010), bahwa strategi metakognitif 

efektif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran 

membaca ekstensif. Penggunaan strategi metakognitif dapat 

efektif karena melibatkan rencana-rencana atau aktivitas 
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mental siswa yang digunakan untuk memperoleh, 

mengingat, dan memperbaiki berbagai macam pengetahuan 

yang diperoleh melalui kegiatan membaca ekstensif. Strategi 

metakognitif dalam membaca ekstensif merupakan strategi 

yang berkaitan dengan kesadaran siswa untuk mengatur, 

mengarahkan, dan mengontrol aktivitas kognitifnya melalui 

tahapan, yaitu: (1) tahap perencanaan membaca ekstensif, 

(2) tahap pelaksanaan membaca ekstensif dengan 

pemonitoran, (3) tahap penilaian/remedial membaca 

ekstensif.  

 Meningkatkan Pembelajaran Membaca Bahasa Inggris 

dengan Pendekatan Metakognitif (Fakhriati, 2013) berbicara 

tentang (1) Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

membaca dan kemampuan membaca bahasa Inggris dapat 

ditingkatkan melalui pendekatan metakognitif; (2) 

Pendekatan metakognitif dapat menjadikan siswa menjadi 

pembaca efektif, dan menjadikan pembaca menjadi lebih 

baik; dan (3) Pendekatan metakognitif telah membuat siswa 

menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan 

bertanggungjawab dalam meningkatkan pembelajaran 

membaca bahasa Inggris. 
 

 Penerapan Strategi Metakognitif Berorientasi Karakter 

(SMBK)melalui Setting Kooperatif Tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) Bagi Peningkatan 

Kemampuan Mengapresiasi Cerita Pendek (Ika Mustika, 

2012). Menurutnya penerapan strategi metakognitif efektif 
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dalam pembelajaran apresiasi cerita pendek sebagai 

alternatif dalam pembelajaran mengapresiasi cerita pendek. 

Penerapan strategi metakognitif berbasis karakter berfungsi 

membantu mahasiswa mengapresiasi cerita pendek melalui 

kegiatan merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi 

pemikiran dalam situasi kooperatif.  
 

 Hubungan Antara Penilaian Siswa Terhadap 

kemampuan Guru dalam Pembelajaran, Metakognisi, dan 

Minat Belajar dengan Hasil Belajar Bahasa Inggris (Ramli, 

2011). Pendapatnya terdapat hubungan positif antara 

penilaain siswa terhadap kemampuan guru dalam 

pembelajaran. Selain itu, ditemukan pula bahwa siswa yang 

menggunakan dengan baik berbagai metakognisi dalam 

belajar, maka siswa akan senang dan mudah dalam belajar. 

Siswa dapat menilai dan memprediksi kemampuannya 

dalam belajar. Menurutnya pula bahwa tingginya minat 

siswa dalam belajar bahasa Inggris akan menyebabkan 

siswa senang dan bersemangat dalam belajar, siswa juga 

senang dan bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas 

bahasa Inggris yang diberikan oleh gurunya.  
 

 Berdasarkan berbagai studi tersebut maka 

pembelajaran membaca berbasis strategi metakognitif PQ4R 

sangat memungkinkan dijadikan sebagai model yang dapat 

dikembangkan ke arah yang lebih spesifik.  Model 
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pembelajaran yang dikembangkan ini diperuntukkan bagi 

guru dan siswa melalui tahapan-tahapan perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi pada saat melakukan aktivitas 

membaca. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu 

aktivitas yang dilaksanakan oleh guru dan siswa untuk 

mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 

sebagaimana tercantum dalam kurikulum dan silabus.



 

 

 

 

 

 

A. Pengembangan Model 

engembangan dalam pendidikan adalah sebuah model 

pengembangan berbasis industri yang digunakan 

untuk merancang produk dan prosedur baru. Kemudian 

secara sistematis diuji di lapangan, dievaluasi, dan 

disempurnakan sampai memenuhi kriteria tertentu 

sehingga efektivitas dan kualitasnya layak dipertanggung-

jawabkan (Gall, 2003: 569). 
 

Pengembangan menekankan produk yang berguna 

atau bermanfaat dalam berbagai bentuk sebagai perluasan, 

tambahan, dan inovasi dari bentuk-bentuk yang sudah ada. 

Untuk menghasilkan produk tertentu digunakan studi yang 

bersifat analisis kebutuhan, dan untuk menguji efektivitas 

produk supaya dapat berfungsi di lapangan maka diperlukan 

studi mendalam untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

Produk dalam bidang pendidikan dan pembelajaran bisa 

berupa pengembangan model pembelajaran. 
 

Pengembangan model merupakan suatu upaya untuk 

menemukan sesuatu yang baru menurut kaidah-kaidah dan 

P 

 
KONSEP PENGEMBANGAN 

MODEL 
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metode tertentu sehingga melahirkan formulasi baru yang 

dikehendaki. Adapun hasil dari pengembangan model 

pembelajaran ialah suatu sistem instruksional yang terdiri 

dari tujuan, materi, dan strategi pembelajaran, media 

pembelajaran, evaluasi yang dikembangkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu. 
 

Selain itu, istilah pengembangan model pembelajaran 

yaitu suatu prosedur yang teratur mencakup tahapan-

tahapan analisis, desain, pengembangan, penerapan, dan 

evaluasi. Proses pengembangan model adalah suatu kegiatan 

untuk melakukan revisi terhadap model atau desain 

pembelajaran terdahulu agar menjadi model yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran.  
 

Pengembangan model pembelajaran merupakan cara 

yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, 

dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 

(Twelker, 1972: 6).

  

Model pembelajaran terdiri dari 

seperangkat kegiatan yang meliputi (1) perencanaan, (2) 

pengembangan, (3) evaluasi terhadap sistem pembelajaran 

yang sedang dikembangkan tersebut sehingga setelah 

mengalami beberapa kali revisi, sistem pembelajaran 

tersebut dapat memuaskan hati pengembangnya. Hasil akhir 

dari pengembangan model pembelajaran ialah suatu sistem 
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pembelajaran yang terdiri dari materi dan strategi belajar 

mengajar yang dikembangkan secara empiris dan konsisten 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 
 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

atau ciri khas aktivitas pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan oleh guru. Bentuk 

pembelajaran dimaksud merupakan sesuatu yang 

menggambarkan adanya pola berpikir sekaligus sebagai 

keseluruhan konsep yang saling berkaitan (Pribadi, 2009: 

86). Dinyatakan sebagai pola berpikir karena model dapat 

diartikan sebagai suatu rangkaian pendekatan, strategi, 

metode, teknik dan bahkan taktik pembelajaran yang 

menjadi satu dan utuh.  
 

Menurut Gustafson (2002: 1) model membantu kita 

mengonseptualisasikan representasi realitas. Sesuai dengan 

kenyataannya, aktivitas pembelajaran dapat terbentuk 

dengan beraneka ragam pola atau model yang disebabkan 

berbagai pengondisian dan juga keanekaragaman 

karakteristik/konsepsi komponen pembelajaran. Konsepsi 

tersebut dari mulai yang spesifik seperti perumusan tujuan, 

pengemasan materi pembelajaran, metodologi pem-

belajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, 

sampai yang lebih umum yaitu pendidikan. 
 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasi 
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pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar (Trianto, 2007: 5). Dengan 

demikian model dapat disimpulkan sebagai suatu pola yang 

menggambarkan aktivitas kesinergian komponen-

komponen untuk mencapai hasil pembelajaran. 
 

Istilah model juga dapat diartikan sebagai suatu 

bentuk atau pola hasil pengembangan. Joyce dan Weil 

memandang bahwa model-model pengajaran merupakan 

desain pendidik dalam membantu siswa memperoleh 

gagasan, informasi, keterampilan, nilai, cara berpikir, dan 

tujuan mengekspresikan diri mereka sendiri. Jadi tugas guru 

sebenarnya hanya mengajari mereka untuk belajar (1980: 4).   
 

Model pembelajaran menurut Bruce Joyce dan Marsha 

Weil terbagi atas empat kelompok model pembelajaran, 

yaitu: (1) model interaksi sosial; (2) model pengolahan 

informasi; (3) model personal-humanistik; dan (4) model 

modifikasi tingkah laku. Dalam praktiknya keempat model 

pembelajaran tersebut di atas bisa muncul atau digunakan 

secara bersamaan dalam satu aktivitas pembelajaran. Lebih 

lanjut Joyce & Weil (1980: 7) mengemukakan model 

pembelajaran sebagai berikut:   

“A model of teaching is a plan or patern that can be 

used to shape curriculums (long-term courses of 
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studies), to design instructional, and to guide 

instruction in the classroom and other settings”.  
 

 Dengan demikian yang dimaksud dengan model 

pembelajaran yaitu suatu rencana atau pola yang digunakan 

dalam melaksanakan kurikulum, menyusun materi 

pembelajaran, dan memberi arah pembelajaran di kelas 

ataupun lainnya. Lebih spesifik model pembelajaran yaitu 

sebuah perencanaan pembelajaran yang menggambarkan 

proses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar 

dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang 

diharapkan. 
 

Briggs, L.J. Gustafson, K.L. & Tellman, M.H., Eds (1991: 

20) mengatakan bahwa desain pembelajaran adalah 

keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar 

serta pengembangan teknik mengajar dan materi 

pengajarannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 

termasuk di dalamnya adalah pengembangan paket 

pembelajaran, kegiatan mengajar, uji coba, revisi dan 

kegiatan mengevaluasi hasil belajar.  

 

B. Pengelompokan Pengembangan Model 

Dilihat dari pengertiannya, model dapat dikelompokan 

atas: (1) model dalam  pengertian  contoh yang dapat  ditiru, 

(2) model dalam  pengertian bentuk, pola atau rancangan, 

(3) model dalam arti cerminan atau abstraksi dari 
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kenyataan (Amirin, 1987: 62). Model pengembangan 

pembelajaran dapat dimasukkan dalam kategori pengertian 

kedua, yaitu model dalam arti rancangan. Berdasarkan 

konsep tersebut, maka model pembelajaran merupakan 

suatu rancangan yang sederhana yang menggambarkan 

langkah-langkah kegiatan yang harus dilaksanakan dalam 

mewujudkan kegiatan belajar mengajar. 
 

Sekaitan dengan itu jelaslah bahwa menggunakan 

suatu model pembelajaran memiliki tujuan untuk membantu 

peserta didik belajar melalui pengaturan lingkungan belajar 

sehingga proses belajar pada diri mereka dapat terjadi. 

Lingkungan belajar dalam pengertian ini mencakup (1) situasi 

pembelajaran, (2) aktivitas belajar, (3) materi pembelajaran, 

(4) media pembelajaran, (5) evaluasi pembelajaran dan 

sebagainya yang berpengaruh terhadap kemungkinan proses 

belajar dan hasil belajar pada peserta didik. 
 

Model pembelajaran yaitu sebagai cara membuat pola 

atau merancang suatu proses pembelajaran yang akan 

diterapkan pada lingkungan belajar yang sesuai dengan 

tujuan belajarnya. Untuk menerapkan model, guru harus 

memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi dalam 

pembelajaran dengan kondisi tertentu yang dialami para 

siswa. Apabila guru telah mengetahui dan memahami 

kondisi yang dialami para siswa, maka langkah selanjutnya 

adalah mencari, menelaah, menerapkan strategi yang 
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cocok/sesuai dalam memfasilitasi belajar siswa agar tujuan 

dapat tercapai dan kegiatan pembelajaran menjadi menarik. 
 

Model-model pembelajaran yang digunakan di kelas 

sangat menarik perhatian guru-guru profesional yang 

menyadari akan tugas mengajarnya dan menyadari pula 

bahwa siswa membutuhkan jenis-jenis model pembelajaran. 

Mengembangkan sebuah model harus dilakukan untuk 

membuat keadaan pembelajaran di kelas lebih bermakna 

dan kondusif. Variasi pembelajaran akan dirasakan dengan 

melakukan pengembangan model.  
 

Good (1972) dan Travers (1973) mengatakan bahwa 

model adalah suatu abstraksi dunia nyata atau representasi 

peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, 

matematis, grafis, atau lambang lain. Stoner menyebutkan 

bahwa “model adalah suatu penyederhanaan atas dunia nyata 

yang dipakai untuk menggambarkan hubungan-hubungan yang 

kompleks dalam bentuk yang mudah dipahami” (Stoner, 2000: 

414). Menurut Murdick dan Ross yang dikutip Amirin, model 

adalah perkiraan atau abstraksi dari suatu realitas.  
 

Model merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari 

berbagai hal yang kompleks sehingga pemecahan 

masalahnya menjadi mudah dan simpel. Dikatakan mudah 

dan simpel karena model dapat menggambarkan sesuatu 

yang abstrak dengan penyederhanaan baik itu bentuk 

maupun wujudnya. Model tidak membuat rinci suatu fakta 
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atau kenyataan, melainkan hanya menampilkan bagian-bagian 

utama yang penting dan dianggap perlu (Amirin:  90). 
 

Chauchan (1979: 22) mengemukakan empat 

komponen dalam model pembelajaran. Keempat komponen 

tersebut meliputi: (1) tujuan (focus ), (2) urutan kegiatan 

(syntax ), (3) sistem sosial (social system), dan (4) sistem 

penunjang (support system). Hampir sama dengan pendapat 

Chauchan, Joyce dan Weil (318-319) dalam bukunya Models 

of Teaching  mengemukakan bahwa model mengajar 

memiliki empat komponen. Komponen tersebut yaitu: (1) 

struktur pembelajaran (syntax), (2) sistem sosial (social 

system), (3) prinsip reaksi (principle of reaction), (4) sistem 

penunjang (support system). Diantara pendapat keduanya 

perbedaannya Chauchan memasukan unsur focus tetapi 

tidak memasukan unsur principle of reaction, sedangkan 

Joyce & Weil memasukan unsur principle of reaction tetapi 

tidak memasukan unsur focus. Prinsip reaksi (principle of 

reaction) diartikan sebagai sikap dan perilaku guru dalam 

menanggapi dan merespon keaktifan siswa dalam belajar. 
 

Salah satu aspek yang terpenting dari model adalah 

harus mewakili atau mencerminkan sistem yang dirujuk 

sehingga setiap orang dapat mempelajari sistem rujukan 

dengan melihat model yang ada. Hal tersebut dikemukakan 

oleh Greenberg (1976: 47-49) berikut ini:  

Model is a general term that may be applied to many 

different things, from at car to a full-scale prototype of 
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supersonic aircraft, from the game of Monopoli to set 

of mathematical equations that represent the behavior 

of the national economy, and from engineering curve to 

a complex procedure for making long-range projection 

of future energy resources.  
 

Dengan demikian model tidak dapat didefinisikan 

sebagai suatu keutuhan tetapi menurutnya bahwa model 

hanya akan bisa dijelaskan jika kita memberikan contoh. 

Pengembangan model pembelajaran seperti ini bertujuan 

untuk menemukan metode yang jelas dan tepat dalam 

proses pembelajaran sampai materi yang dijelaskan itu 

dapat dikuasai dengan baik oleh pembelajar. Dalam 

kaitannya dengan itu Silber dalam Greenberg (Ibid: 3) juga 

memberikan uraian tentang pengembangan sebagai berikut: 

(instructional development) is larger than 

instructional product development, which is 

concerned with only isolated products, and is larger 

than instructional design, which is only one phase of 

instructional development. 
 

Salah satu fenomena yang terjadi di sekolah adalah 

bahwa guru berkecenderungan menyampaikan teori secara 

dominan kurang memberikan latihan dalam meningkatkan 

keterampilan/kemampuan membaca. Jadi teori yang didapat 

harusnya diaplikasikan dengan membuat model/ 

mengembangkan model untuk memberikan kesempatan 

mereka melakukan tindak nyata membaca. 
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Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengembangan model pembelajaran membaca dapat 

dibagi menjadi dua. Pertama bahwa pengembangan model 

pembelajaran membaca bagi guru Bahasa Indonesia secara 

umum bersumber dari teori yang memadukan semua 

elemen keterampilan berbahasa. Kedua, diharapkan bahwa 

pengembangan model pembelajaran membaca yang 

dikembangkan akan memfalisitasi pengetahuan dan 

keterampilan para siswa sebagai pengguna. Artinya model 

pembelajaran membaca yang dikembangkan akan 

memudahkan siswa dalam melakukan proses membaca dan 

mendapatkan hasil pemahaman bacaan yang baik.  
 

Desain pengembangan model pembelajaran membaca 

bagi guru bahasa Indonesia yang sudah berjalan yaitu siswa 

disuruh membaca dan menjawab pertanyaan bacaan, belum 

menjurus pada bentuk/model pelatihan mendapatkan isi 

bahan bacaan dengan model tertentu. Jadi sampai saat  ini 

belum ditemukan model membaca yang relevan dan dapat 

meningkatkan pemahaman terhadap bahan bacaan, dan 

meningkatkan minat membaca.  

 

 



 

 

 

 

 

 

A. Model Desain Pembelajaraan 

1. Model Gagne dan Briggs 

agne dan Brigg (1992: 212-213)mengembangkan 

model desain pembelajaran yang terdiri atas 12 

langkah, yaitu: (a) analisis dan identifikasi kebutuhan, (b) 

penetapan tujuan umum dan khusus, (c) identifikasi 

alternatif cara memenuhi kebutuhan, (d) merancang 

komponen dari sistem, (e) analisis sumber yang diperlukan 

dan umber yang tersedia, (f) kegiatan untuk mengatasi 

kendala, (g) memilih atau mengembangkan materi 

pelajaran, (h) merancang prosedur penelitian murid, (i) uji 

coba lapangan, evaluasi formatif dan pendidikan guru, (j) 

penyesuaian, revisi dan evaluasi lanjut, (k) evaluasi sumatif, 

(l) pelaksanaan operasional.  
 

Model tersebut dianggap model paling lengkap dengan 

tahapan atau langkah kegiatannya hingga dua belas langkah. 

Dari langkah-langkah tersebut terlihat bagaimana suatu 

proses pembelajaran dirancang secara sistematis dari awal 

pembelajaran yaitu analisis dan identifikasi  kebutuhan 

G 
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sampai akhir pembelajaran yaitu evaluasi dan pelaksanaan 

secara operasional.  
 

2. Model Kemp 

 Model pengembangan instruksional menurut Kemp 

(1977: 32) atau yang disebut desain instruksional, terdiri 

dari delapan langkah, yaitu: (a) menentukan tujuan 

instruksional umum (TIU), yaitu tujuan yang ingin dicapai 

dalam setiap pokok bahasan; (b) membuat analisis tentang 

karakteristik siswa. Analisis ini diperlukan antara lain untuk 

mengetahui latar belakang pendidikan, dan sosial budaya 

siswa yang memungkinkan untuk mengikuti program, dan 

langkah-langkah apa yang perlu diambil; (c) menentukan 

tujuan instruksional khusus yang secara spesifik, 

operasional, dan terukur. Dengan itu siswa akan tahu apa 

yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan apa 

ukurannya bahwa dia telah berhasil. Dari segi guru rumusan 

itu akan berguna dalam menyusun tes kemampuan, dan 

pemilihan materi yang sesuai; (d) menentukan materi/ 

bahan pelajaran yang sesuai dengan TIK; (e) menetapkan 

penjajagan awal (pre-assessment). Ini diperlukan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa telah memenuhi prasyarat 

belajar yang dituntut untuk mengikuti program yang 

bersangkutan. Dengan demikian guru dapat memilih materi 

yang diperlukan tanpa harus menyajikan yang tidak perlu, 

dan siswa tidak menjadi bosan; (f) menentukan strategi 

belajar mengajar yang sesuai. Kriteria umum untuk 
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pemilihan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan 

tujuan instruksional khusus tersebut adalah: efisiensi, 

kefektifan, ekonomis, dan  kepraktisan, melalui suatu 

analisis alternatif; (g) mengordinasikan sarana penunjang 

yang diperlukan meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu, 

dan tenaga, dan (h) mengadakan evaluasi untuk mengontrol 

dan mengkaji keberhasilan program secara keseluruhan, 

yaitu siswa, program instruksional,  instrumen evaluasi/tes, 

maupun metode. 
 

Kelebihan dari model Kemp antara lain: (a) Diagram 

pengembangannya berbentuk bulat telur yang tidak 

memiliki titik awal tertentu, sehingga dapat memulai 

perancangan secara bebas, (b) Bentuk bulat telur itu juga 

menunjukkan adanya saling ketergantungan di antara 

unsur-unsur yang terlibat, (c) Dalam setiap unsur ada 

kemungkinan untuk dilakukan revisi, sehingga 

memungkinkan terjadinya sejumlah perubahan dari segi isi 

maupun perlakuan terhadap semua unsur tersebut selama 

pelaksanaan program.  
 

3.  Model Gerlach dan Ely 

Model yang dikembangkan oleh Gerlach dan Ely (1980: 

53) dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan mengajar. 

Pengembangan sistem instruksional menurut model ini 

melibatkan sepuluh unsur yaitu: (a) merumuskan tujuan 

instruksional, (b) menentukan isi materi pelajaran, (c) 

menentukan kemampuan awal, (d) menentukan teknik dan 
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strategi, (e) pengelompokkan belajar, (f) menentukan 

pembagian waktu, (g) menentukan ruang, (h) memilih 

media instruksional yang sesuai, (i) mengevaluasi hasil 

belajar, (j) menganalisis umpan balik. 
 

Secara jelas dapat dilihat pada bagan di bawah ini, dan 

penjelasan setiap langkah setelah gambar 3.1 di bawah ini.  

 

Gambar 3.1 Pengembangan Instruksional Model 

Gerlach dan Ely 

Langkah-langkah pengembangan desain pembelajaran 

ini terdiri dari: 

a. Merumuskan tujuan instruksional. Tujuan 

instruksional dirumuskan dalam kemampuan 
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tertentu yang harus dimiliki oleh siswa pada tingkat 

belajar tertentu. 

b. Menentukan isi materi pelajaran. Isi materi berbeda-

beda menurut kompetensi dasar yang harus dicapai.  

c. Menentukan kemampuan awal. Kemampuan awal 

siswa ditentukan setelah diberikan tes awal. 

Pengetahuan tentang kemampuan awal siswa ini 

penting bagi guru agar dapat memberikan materi 

pembelajaran yang tepat; tidak terlalu mudah, dan 

tidak terlalu sukar. Pengetahuan kemampuan awal 

siswa juga berguna untuk mengambil langkah-

langkah yang diperlukan, misalnya apakah perlu 

diadakan remedial. 

d. Menentukan teknik dan strategi. Strategi merupakan 

pendekatan yang dipakai guru dalam mewujudkan 

kegiatan pembelajaran seperti penyampaian 

informasi, memilih sumber-sumber belajar, dan 

menentukan tugas dan peranan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dengan kata lain, pada tahap ini 

guru harus menentukan cara untuk dapat mencapai 

tujuan instruksional dengan sebaik-baiknya. Dua 

bentuk umum tentang pendekatan ini yaitu bentuk 

ekspositori yang biasa digunakan di kelas-kelas 

tradisional, biasanya bersifat komunikasi satu arah, 

dan bentuk penggalian (inquiry) yang lebih 
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mengutamakan partisipasi siswa dalam proses 

belajar mengajar. Dalam pengertian instruksional 

yang sempit, metode ini merupakan rencana yang 

sistematis untuk menyampaikan pesan atau 

informasi instruksional. 

e. Pengelompokan belajar. Setelah menentukan 

pendekatan dan metode, guru harus mulai 

merencanakan bagaimana kelompok belajar akan 

diatur. Pendekatan yang menghendaki kegiatan 

belajar secara mandiri dan bebas (independent 

study) memerlukan pengorganisasian yang berbeda-

beda dengan pendekatan yang banyak melibatkan 

partisipasi siswa aktif di kelompok kecil, dan 

ceramah untuk mendengarkan informasi umum di 

kelas dalam skala besar. 

f. Menentukan pembagian waktu. Pemilihan strategi 

dan teknik untuk ukuran kelompok yang berbeda-

beda tersebut mau tidak mau akan memaksa 

pengajar memikirkan penggunaan waktunya, yaitu 

apakah sebagian besar waktunya harus dialokasikan 

untuk presentasi atau pemberian informasi, untuk 

pekerjaan laboratorium secara individual, atau untuk 

diskusi. Mungkin keterbatasan ruangan akan 

menuntut pengaturan yang berbeda-beda pula 

karena harus dipecah ke dalam kelompok-kelompok 

kecil. 
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g. Menentukan ruang. Alokasi ruang ditentukan dengan 

menjawab apakah tujuan belajar dapat dipakai secara 

lebih efektif dengan belajar secara mandiri dan bebas. 

Berinteraksi antarsiswa, atau mendengarkan 

penjelasan dan bertatap muka dengan pengajar. 

h. Memilih media instruksional yang sesuai. Pemilihan 

media ditentukan menurut tanggapan siswa yang 

disepakati. Jadi tidak hanya yang dapat memberikan 

stimulus rangsangan belajar. Gerlach dan Ely 

membagi media sebagai sumber belajar ini ke dalam 

lima kategori, yaitu: (1) manusia dan benda nyata, 

(2) media visual projeksi, (3) media audio, (4) media 

cetak, dan (5) media display. 

i. Mengevaluasi hasil belajar. Kegiatan belajar adalah 

interaksi antara guru dan siswa, interaksi antara 

siswa dengan media pembelajaran. Pada hakikatnya 

belajar adalah perubahan tingkah laku pada saat 

proses dan setelah selesai kegiatan pembelajaran. 

Keberhasilan pembelajaran akan diketahui setelah 

diadakan evaluasi. Instrumen evaluasi dikembangkan 

atas dasar rumusan tujuan yang dapat mengukur 

keberhasilan secara benar dan objektif. Oleh karena 

itu, tujuan instruksional harus dirumuskan dalam 

tingkah laku belajar yang terukur dan dapat diamati. 

j. Menganalisis umpan balik. Analisis umpan balik 

merupakan tahap terakhir dari pengembangan sistem 
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instruksional ini. Data umpan balik yang diperoleh 

dari evaluasi, tes, observasi, maupun tanggapan-

tanggapan tentang usaha-usaha instruksional 

menentukan apakah sistem, metode, maupun media 

yang dipakai cocok dan sesuai dalam pencapaian 

tujuan instruksional, atau masih harus 

disempurnakan. 
 

4. Model Bela H. Banathy 

Menurut Banathy (1991: 38) secara garis besar 

pengembangan desain pembelajaran meliputi enam langkah 

pokok yaitu: (a) merumuskan tujuan, (b) mengembangkan 

tes, (c) menganalisis kegiatan belajar, (d) mendesain sistem 

instruksional, (e) melaksanakan kegiatan dan mengetes 

hasil, dan (f) mengadakan perbaikan. 
 

Dari tahapan-tahapan pengembangan desain 

pembelajaran model Banathy tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Merumuskan tujuan. Dalam merumuskan tujuan berisi 

suatu pernyataan mengenai sesuatu yang diharapkan 

dapat dikerjakan, diketahui, dan dirasakan sebagai 

hasil dari pengalaman belajar. 

b. Mengembangkan tes. Pada langkah ini dikembangkan 

suatu tes yang didasarkan atas tujuan yang diinginkan, 

dan digunakan untuk mengetahui kemampuan yang 
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diharapkan dicapai sebagai hasil dari pengalaman 

belajar. 

c. Menganalisis kegiatan belajar. Pada langkah ini 

dirumuskan apa yang akan dipelajari sehingga 

menunjukkan tingkah laku seperti yang telah 

digambarkan dalam tujuan yang ingin dicapai. Dalam 

kegiatan ini, kemampuan awal siswa harus dianalisis 

atau dinilai karena mereka tidak perlu mempelajari 

apa yang telah mereka ketahui atau kuasai.  

d. Mendesain sistem instruksional . Dalam mendesain 

sistem instruksional perlu dipertimbangkan alternatif-

alternatif dan identifikasi apa yang harus dikerjakan 

untuk menjamin bahwa siswa menguasai kegiatan-

kegiatan yang telah dianalisis pada langkah ketiga. 

e. Melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil. Pada 

langkah ini, sistem yang sudah didesain dapat 

diujicobakan atau dites dan dilaksanakan. Apa yang 

dikerjakan oleh siswa sebagai hasil implementasi 

sistem harus dinilai untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan. 

f. Mengadakan perbaikan. Hasil yang diperoleh dari 

evaluasi merupakan umpan balik (feedback) untuk 

keseluruhan sistem sehingga apabila ada perubahan 

dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem 

instruksional. 
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5.  Model Dick & Carey 

Model pengembangan sistem pembelajaran menurut 

Dick and Carey terdiri atas 10 tahapan yang dapat dilihat 

pada gambar 3.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model Perancangan dan Pengembangan  

            Pengajaran Menurut Dick & Carey  

Dari gambar di atas dapat dijelaskan tahapan model 

menurut Dick & Carey (1996:2-3) sebagai berikut: (a) 

mengidentifikasi tujuan pembelajaran, (b) melakukan 

analisis pembelajaran, (c) mengidentifikasi tingkah laku 
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awal siswa dalam konteks, (d) merumuskan tujuan khusus, 

(e) mengembangkan instrumen penilaian, (f) 

mengembangkan strategi pembelajaran, (g) 

mengembangkan materi pembelajaran, (h) merancang dan 

mengembangkan evaluasi formatif, (i) merevisi 

pembelajaran, dan (j) merancang dan mengembangkan 

evaluasi sumatif.   
 

Dari tahapan langkah kegiatan pembelajaran menurut 

Dick and Carey bahwa kegiatan pembelajaran harus diawali 

dengan adanya identifikasi tujuan. Selanjutnya pelaksana 

pembelajaran perlu menuliskan tujuan kinerja yang akan 

menjadi patokan dalam mengembangkan tes, kemudian 

mengembangkan strategi pembelajaran yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Mengembangkan 

dan memilih perangkat pembelajaran yang dapat 

mendukung keberhasilan pencapaian tujuan. Mengakhiri 

tahapan pembelajaran dengan merancang dan 

melaksanakan tes formatif untuk kemudian merancang dan 

melaksanakan pembelajaran. 

Keunggulan model Dick dan Carey yaitu adanya 

identifikasi tujuan yang terdiri atas analisis pembelajaran, 

dan identifikasi tingkah laku awal yang tersusun secara 

terperinci atas tujuan kinerja, pengembangan tes, 

pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan dan 

pemilihan perangkat pembelajaran, serta melaksanakan tes 
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formatif. Dalam model Dick dan Carey tidak secara khusus 

menuliskan komponen materi dan media pembelajaran 

tetapi dikemas dalam komponen pengembangan dan 

pemilihan perangkat pembelajaran.  
 

6. Model Chauchan dan Joyce Weil 

Dikemukakan oleh Chauchan (1979: 22) model 

pembelajaran terdiri atas empat komponen yaitu: (a) Tujuan 

pembelajaran (focus), merupakan kerangka rujukan dalam 

pengembangan sebuah model pembelajaran. Fokus 

merupakan aspek sentral dalam model pembelajaran, (b) 

Urutan kegiatan (syntax) adalah gambaran model yang 

diuraikan ke dalam serangkaian kegiatan yang konkret di 

dalam kelas. Setiap model pembelajaran memiliki syntax 

yang berbeda-beda, (c) Sistem sosial (social system) 

menggambarkan interaksi dan peranan hubungan guru-

murid serta norma apa yang mengikat mereka di kelas. 

Peran guru disesuaikan dengan model yang dilaksanakan di 

kelas. Jika orientasi pembelajaran pada keaktifan guru, maka 

guru berperan sebagai sumber informasi dan 

mengorganisasikan kelas. Sebaliknya, jika orientasi 

pembelajaran pada siswa aktif, maka guru hanya berperan 

sebagai reflektor, fasilitator, atau memberikan bimbingan 

kemudahan pada kegiatan siswa. Dengan demikian dapatlah 

dikatakan bahwa komponen sistem sosial ini merupakan 

komponen yang sangat penting dalam setiap  model 
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pembelajaran, karena sistem sosial ini berhubungan dengan 

upaya guru dan siswa dalam menciptakan interaksi 

pembelajaran, upaya memotivasi, dan aktivitas yang senada 

dengan penciptaan iklim kondusif dalam kegiatan 

pembelajaran, dan (d) support system (sistem penunjang). 

Merupakan fasilitas yang diperlukan guru dan siswa agar 

strategi yang diterapkan berhasil dengan baik. Yang 

termasuk ke dalam sistem penunjang dalam pembelajaran 

yaitu materi pembelajaran dan media pembelajaran.  
 

Dari uraian sebelumnya dikemukakan bahwa Joyce 

dan Weil dalam model of teaching menyatakan komponen 

pembelajaran hampir sama dengan yang dikemukakan oleh 

Chauchan. Perbedaannya Chauchan memasukan unsur focus 

tetapi tidak memasukan principal of reaction. Sedangkan 

Joyce dan Weil memasukan principal of reaction tetapi tidak 

memasukan unsur focus. Principal of reaction (prinsip 

reaksi) diartikan sebagai sikap dan perilaku guru dalam 

menanggapi dan merespon keaktifan siswa dalam belajar. 

Jika melihat komponen dari kedua ahli di atas, untuk 

penyelenggaran kegiatan pembelajaran akan semakin 

lengkap dengan menggabungkan yang tidak ada dalam 

masing-masing pendapat ahli di atas.   
 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat dilihat 

persamaan dan perbedaannya pada tabel berikut ini.   
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Tabel 3.1 

Komponen Pembelajaran 

Komponen  

Chauchan Joyce & Weil 

1. Tujuan Pembelajaran 
(Focus) 

1. Struktur Pembelajaran 
(Syntax) 

2. Urutan Kegiatan (Syntax) 2. Sistem Sosial (Social system) 
3. Sistem Sosial (Social 

system) 
3. Prinsip Reaksi (Principle of 

Reaction) 
4. Sistem Penunjang 

(Support System ) 
4. Sistem Pendukung (Support 

System) 
 

 Dari pendapat di atas, dalam penelitian pengembangan 

model ini peneliti menggabungkan kedua pendapat tersebut 

sehingga komponennya menjadi lima, terdiri atas: (a) 

Tujuan Pembelajaran (Focus), (b) Urutan Kegiatan (Syntax), 

(c) Sistem Sosial (Social system), (d) Prinsip Reaksi 

(Principle of Reaction), (e) Sistem Penunjang (Support 

System).  

 

7. Model Heinich, Molenda, Russel dan Smaldino 

 Model ASSURE dicetuskan oleh Heinich,dkk. sejak  

tahun 1980-an dan terus dikembangkan oleh Smaldino, dkk. 

hingga sekarang. Model pengembangan pembelajaran 

berorientasi kelas (ASSURE) strategi pembelajarannya 

dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, 

media, bahan  ajar, serta peran  serta  pembelajar di kelas.  
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Berbeda  dengan model-model pengembangan pembelajaran 

yang lainnya, ASSURE tidak digambarkan dalam bentuk 

grafik atau gambar. ASSURE hanyalah sebuah akronim untuk 

A: Analyze learners (menganalisis pembelajar), S: State 

objectives (merumuskan tujuan pembelajaran), S: Select 

methods, media and, materials (memilih metode, media dan 

bahan), U: Utilize media and material (memanfaatkan media 

dan bahan ajar), R: Require learner participation 

(mengembangkan peran serta pembelajar), dan E: 

Evaluation/revise (menilai dan memperbaiki). 

Penjelasannya sebagai berikut: 
 

 Analyze learners, menyatakan pentingnya penentuan 

karakteristik pembelajar. Heinich, Molenda, Russel dan 

Smaldino mengingatkan bahwa tidak mungkin untuk 

menganalisis semua sifat pembelajar. Mereka menyarankan 

untuk memilih “karakteritik umum” saja (misalnya, 

pekerjaan atau posisi, dan faktor budaya dan ekonomi) dan 

memilih kompetensi khusus (misalnya, pengetahuan, sikap, 

dan miskonsepsi) untuk diuji. Mereka juga menyarankan 

bahwa “gaya belajar” (kecemasan, sikap, kemampuan visual 

dan auditory, dll) dapat dipertimbangkan untuk 

menentukan dan mengukur karakteristik ini. 
 

 Langkah kedua, State Objectives, menekankan pada 

persyaratan hasil yang diinginkan dinyatakan dalam batasan 

yang spesifik dan dapat diukur. Dasar pemikiran untuk 
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menyatakan tujuan yang dapat diukur harus dinyatakan, 

termasuk peranan tujuan dalam strategi dan media yang 

dipilih, penilaian pembelajaran, dan komunikasi tujuan 

pembelajaran terhadap pembelajar.  
 

 Select Media and material, menyatakan bahwa 

kebanyakan guru memiliki waktu yang sangat terbatas 

untuk merancang dan mengembangakan materi 

pembelajaran. Akan tetapi, Heinich, Molenda, Russel dan 

Smaldino menjelaskan tentang perlunya untuk memodifikasi 

materi yang sudah ada, dan menyatakan bahwa terkadang 

pengembangan materi juga dapat dilakukan. Prosedur dan 

kriteria yang mereka terapkan dalam pemilihan media dan 

bahan memberikan petunjuk yang bermanfaat bagi para 

guru dan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran.  
 

         Utilize Materials, dalam model Heinich, Molenda, Russel 

dan Smaldino membahas bagaimana para guru harus 

mempersiapkan penggunaan media dan materi yang dipilih.  
 

         Require Learner Participation, dalam model ASSURE 

menekankan akan pentingnya menjaga keterlibatan aktif 

para pembelajar. Peranan umpan balik dan latihan juga 

dijelaskan. Seseorang mungkin bertanya mengapa 

partisipasi pembelajar dipilih sebagai salah satu langkah 

dalam model ASSURE; Heinich, Molenda, Russel dan 
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Smaldino menganggap partisipasi pembelajar teramat 

penting.  
 

        Evaluation/Review, sesungguhnya ada dua langkah, 

evaluasi dan tinjauan. Mereka membahas pentingnya 

evaluasi “gambaran secara menyeluruh” untuk menentukan 

prestasi pembelajar dan efektifan proses pembelajaran itu 

sendiri. Tinjauan itu direncanakan berdasarkan perbedaan 

antara tujuan dan hasil yang dicapai (Heinich, dkk., 1996: 13).  
 

          Walaupun model Heinich, Molenda, Russel dan 

Smaldino berfokus pada pemilihan dan penggunaan bahan 

dan media, berbeda dengan model-model proses 

pengembangan pembelajaran lain, model yang mereka 

kembangkan ini lebih ditawarkan kepada para guru. 

Hubungan langkah-langkah dengan lingkungan alamiah, 

struktur dan panduan model yang praktis, menyebabkan 

model itu mudah diterapkan dan dimengerti. Teks yang 

ditulis dengan baik yang dilengkapi dengan manual untuk 

guru juga merupakan sumber yang baik sekali untuk 

memandu para guru di awal proses pengembangan 

pembelajaran.  
 

8. Model Leshin, Pollock, dan Reigeluth 

Model pengembangan pembelajaran Leshin, Pollock, 

dan Reigeluth (1990: 8) terdiri dari tujuh langkah yang 

dikelompokkan dalam empat tahap. Tahap pertama yaitu: 

Analisis Kebutuhan, yang terdiri atas analisis masalah dan 
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analisis domain. Tahap kedua yaitu:  Pemilihan dan 

pengurutan isi terdiri atas: Analisis urutan tugas dan analisis 

pengurutan isi yang mendukung. Tahap ketiga yaitu, 

Pengembangan Pembelajaran, terdiri atas langkah: 

menentukan urutan kegiatan pembelajaran, dan melakukan 

rancangan interaksi pembelajaran. Tahap keempat, yaitu 

Evaluasi Pembelajaran.  
 

 Dari tahapan dan langkah-langkah pembelajaran 

Reigeluth tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran dapat berlangsung dari adanya analisis 

kebutuhan, membuat perencanaan, penentuan sumber 

pembelajaran, dan mempersiapkan proses pembelajaran 

untuk diterapkan, serta proses menilai pembelajaran.  

Langkah-langkah model pembelajaran Riegeluth seperti 

dalam gambar 3.3 berikut ini. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 3.3. Strategi dan Taktik Pengembangan

Pembelajaran Reigeluth
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Berdasarkan model-model pembelajaran yang telah 

dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran tersebut semuanya dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan belajar siswa, namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa setiap model memiliki keunggulan dan 

kelemahan. Berkaitan dengan model pembelajaran yang 

dikembangkan oleh peneliti melalui penelitian 

pengembangan ‘Research and Development’ , maka model 

pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran membaca 

berbasis strategi metakognitif PQ4R adalah model yang 

dikembangkan oleh Dick & Carey dengan modifikasi. Peneliti 

mengembangkan dan mengevaluasi produk yang berupa 

desain pembelajaran membaca berbasis strategi 

metakognitif PQ4R. Model ini dimaksudkan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar.  

 

B. Konsep Model yang Dikembangkan 

 

1. Hakikat Pembelajaran  

Suharman (2005: 107) pembelajaran didefinisikan 

sebagai perubahan dalam diri seseorang yang disebabkan 

oleh pengalaman. Perubahan tersebut relatif permanen pada 

pengetahuan dan perilaku individu (Woolfolk, 2009: 3003). 

Perubahan itu bisa disengaja atau tanpa disengaja, untuk 

menjadi lebih baik atau lebih buruk, benar atau salah, dan 

sadar atau tidak sadar (Hill, 2002: 33). Dari pendapat 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan yang 

diakibatkan dari pembelajaran itu terletak pada 

pengetahuan atau perilaku. Hal ini memunculkan dua 

perspektif yang berbeda tentang pembelajaran, yaitu 

pandangan psikologi behavioral, dan pandangan psikologi 

kognitif. 
 

Menurut pandangan psikologi behavioral berasumsi 

bahwa hasil pembelajaran adalah perubahan pada perilaku, 

dan menekankan efek kejadian eksternal pada individu. 

Teori behavioral menekankan peran stimuli lingkungan 

dalam pembelajaran dan memfokuskan pada perilaku 

respons-respons yang dapat diobservasi. Sedangkan 

pandangan psikologi kognitif yang cenderung memfokuskan 

pada pengetahuan percaya bahwa pembelajaran adalah 

sebuah aktivitas mental internal yang tidak dapat 

diobservasi secara langsung (Woolfolk: 304). Teori kognitif 

berfokus pada aktivitas mental berpikir, mengingat, 

mengkreasi, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, 

perilaku yang tampak tidak dapat diukur dan diamati tanpa 

melibatkan proses mental. Dengan kata lain, teori kognitif 

menekankan pada bagaimana informasi diproses melalui 

pikiran. 
 

Teori pembelajaran di atas, masing-masing memiliki 

kekuatan maupun keterbatasan. Prinsip-prinsip dasar teori 

pembelajaran perilaku mempunyai kedudukan yang sama 

kuat seperti teori pembelajaran lain. Prinsip-prinsip ini 
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bermanfaat untuk menjelaskan banyak hal tentang perilaku 

manusia bahkan lebih dari itu bermanfaat untuk mengubah 

perilaku. 
 

Dari pandangan psikologi behavioral dan pandangan 

psikologi kognitif tersebut berkembang beberapa teori 

pembelajaran. Teori pembelajaran perilaku yang telah 

berkembang dikemukakan oleh Ivan Pavlov melalui 

pengondisian klasik, dimana rangsangan dapat memperoleh 

kemampuan untuk menimbulkan perilaku dengan 

menghubungkannya dengan rangsangan tanpa dikondisikan 

yang memicu gerakan refleks.  
 

 Pada hakikatnya, secara formal pembelajaran 

merupakan suatu proses kegiatan  belajar mengajar yang 

dilaksanakan oleh guru dan siswa, guna mencapai tujuan 

materi. Pembelajaran merupakan suatu  proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan 

perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan  

lingkungannya.  
 

 Pembelajaran merupakan suatu proses yang 

berlangsung secara berkelanjutan dan bertahap, yakni tahap 

persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Dari 

dua pendapat di atas, pembelajaran adalah proses kegiatan 

belajar mengajar yang dirancang secara sistematis, 
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dilakukan secara sengaja antara guru dengan siswa, guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan, hingga 

terjadi perubahan baik dalam segi pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap. 
 

Adapun aspek-aspek pembelajaran sebagai berikut: (a) 

kejelasan rumusan tujuan pembelajaran, (b) relevansi 

tujuan pembelajaran dengan kebutuhan, (c) cakupan dan 

kedalaman tujuan pembelajaran, (d) ketepatan penggunaan 

strategi pembelajaran, (e) interaktivitas, (f) pemberian 

motivasi belajar, (g) kontekstualitas dan aktualitas, (h) 

kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar, (i) 

kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, (j) 

kedalaman materi, (k) kemudahan untuk dipahami, (l) 

sistematis, runut, alur logika jelas, (m) kejelasan uraian, 

pembahasan, contoh, simulasi, latihan (n) konsistensi 

evaluasi dengan tujuan pembelajaran, (p) ketepatan alat 

evaluasi, (o) pemberian umpan balik terhadap hasil 

pembelajaran. 
 

Aspek-aspek tersebut pada hakikatnya dapat 

digunakan dan dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh seorang guru. Hal yang terpenting 

adalah bagaimana seorang guru dapat mengelola dan 

mengembangkan komponen-komponen pembelajaran 

dalam suatu model yang terencana dengan memperhatikan 

kondisi aktual dari unsur-unsur penunjang dalam 

implementasi pembelajaran yang dilakukan, misalnya: 
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alokasi waktu yang tersedia, sarana dan prasarana 

pembelajaran, biaya, dan sebagainya. 
 

2. Model Pembelajaran 

Pada hakikatnya model pembelajaran dapat terwujud 

atas penerapan pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

yang terpadu menjadi sebuah model pembelajaran. Model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model 

pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 3.4 berikut ini. 

 

Gambar 3.4 Urutan Model, Pendekatan, Strategi, Metode, dan 

Teknik  pembelajaran 

http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/
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  Dengan demikian dapat dinyatakan model 

pembelajaran yaitu serangkaian aktivitas yang terpadu atas 

pendekatan, strategi, dan metode yang melibatkan mental 

metakognitif dalam memperoleh pesan dalam aktivitas 

membaca. Aktivitas mental metakognitif didasari atas 

pendekatan yang memungkinkan siswa untuk dapat 

mengkonstruksi perolehannya. Pada bagian berikut 

diuraikan tentang pendekatan konstruktivistik dalam 

aktivitas metakognitif. 
 

3. Pendekatan Pembelajaran  

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang 

terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di 

dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan 

melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis 

tertentu. Pendekatan mengacu kepada seperangkat asumsi 

yang saling berkaitan, dan berhubungan dengan sifat bahasa, 

serta pengajaran bahasa. Pendekatan sebagai hal yang 

bersifat aksiomatis (Anthony, 1963: 28). Terdapat dua jenis 

pendekatan dalam pembelajaran, yaitu: (a) pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa 

(student centered approach) dan (b) pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru 

(teacher centered approach). 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/
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Dari kedua jenis pendekatan di atas, banyak macam 

pendekatan-pendekatan pembelajaran. Penulis hanya 

menuliskan satu terlebih dahulu yaitu pendekatan 

konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik merupakan 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau 

aktivitas berpusat pada siswa. Aktivitas berpusat pada siswa 

memiliki arti bahwa siswalah yang memproses perolehan 

konsep atau materi selama pembelajaran berlangsung. Siswa 

dapat mengonstruksi bentuk atau pola kata bentuk atau pola 

lainnya. 
 

Ada beberapa alasan yang melandasi perlu 

diterapkannya pendekatan yang berpusat pada siswa aktif. 

Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung 

semakin cepat sehingga tidak mungkin lagi para guru 

mengajarkan semua fakta dan konsep kepada siswa. Kedua, 

para ahli psikologi pada umumnya berpendapat bahwa 

anak-anak mudah memahami konsep yang rumit dan 

abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkret, contoh-

contoh yang wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

dihadapi, dengan mempraktikkan sendiri upaya penemuan 

konsep melalui perlakuan terhadap kenyataan fisik, melalui 

penanganan benda yang benar-benar nyata. Ketiga, 

penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak benar 

seratus persen, penemuannya bersifat relatif. Keempat, 

dalam proses belajar mengajar seyogyanya pengembangan 
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konsep tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai 

dalam diri anak didik (Setiawan, 1992: 14-15). 
 

4. Pendekatan Pembelajaran Konstruktivistik 

 Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dari sekian 

banyak macam pendekatan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. Dalam buku ini, penulis menyampaikan satu 

pendekatan yang melatari strategi metakognitif dalam 

membaca. Piaget dan Vigotsky percaya bahwa intelektual 

berkembang ketika individu menghadapi pengalaman baru 

dengan penuh rasa ingin tahu dan ketika mereka berupaya 

keras mengatasi tantangan yang dimunculkan oleh 

pengalaman-pengalaman ini. Dalam upaya memahami 

pengalaman baru itu, individu mengaitkan pengetahuan 

baru dengan pengetahuan awal untuk membangun makna 

baru.  
 

Sejalan dengan itu Doolitte dan Camp (Trianto: 8) yang 

menyatakan konsep bahwa siswa membangun pengetahuan 

berdasar pengalaman dinamakan konstruktivisme. Santrock 

(2009: 6): mengemukakan implikasi teori Piaget dalam 

pembelajaran adalah anak-anak membutuhkan dukungan 

untuk mengeksplorasi dunia mereka dan mendapatkan 

pengetahuan. Jadi implikasi utama pendekatan dalam 

pembelajaran adalah para siswa membutuhkan kesempatan 

untuk belajar dengan guru dan teman sebaya yang lebih 

terampil, guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan 

pembimbing daripada sebagai pengarah dan pembentuk 

pembelajaran. 
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Konstruktivisme merupakan salah satu filsafat 

pengetahuan yang dalam perkembangannya memiliki arti 

beragam. Ragam konstruktivisme sebanyak para 

penelitinya: “there are as many varieties of constuctivism as 

there are researcher” (Santrock: 6). Teori konstruktivisme 

Piaget menyatakan bahwa pengetahuan konseptual tidak 

ditransfer dari seseorang ke orang lainnya, melainkan harus 

dikonstruksi oleh setiap orang berdasarkan pengalaman 

mereka sendiri (English, 1995: 11).  
 

Dari uraian pendekatan konstruktivistik di atas, 

strategi metakognitif terletak di atas paham perspektif 

kognitif-konstruktivis yang dirintis Piaget dan Vigotsky. 

Strategi metakognitif berhubungan dengan pengetahuan 

tentang pembelajaran diri sendiri atau tentang bagaimana 

belajar. Hal ini sejalan dengan teori Piaget yang 

berpandangan bahwa setiap individu dalam usia berapa pun 

secara aktif terlibat dalam proses pengkonstruksian 

pengetahuan.  
 

Kaitannya  dengan  teori  Vigotsky,  proses  

pengkonstruksian pengetahuan akan lebih berkembang 

ketika individu berinteraksi dengan lingkungan. Dalam hal 

ini, individu menggunakan strategi kognitif sebagai alat 

untuk membina makna. Sedangkan siswa menggunakan 

strategi metakognitif untuk membantu individu mengemas, 
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menginterpretasikan pengetahuan yang senantiasa 

berkembang. Dengan demikian strategi metakognitif dalam 

pembelajaran dilandasi oleh pendekatan konstruktivisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A. Pengertian Membaca  

khadiah, dkk (1993: 22-23) mengemukakan bahwa 

membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan yang 

mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan 

kata-kata, menghubungkan bunyi serta maknanya, serta 

menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Lebih lanjut  

Anderson, dkk. dalam Akhadiah memandang membaca 

sebagai suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. 

Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang 

kompleks yang menuntut kerjasama antara sejumlah 

kemampuan. Untuk dapat membaca suatu bacaan, seseorang 

harus dapat menggunakan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya. 
 

Dari pendapat di atas jelas bahwa membaca bukanlah 

aktivitas yang sederhana. Indra penglihatan melakukan 

sensoris, otak mempersepsi, dan berinteraksi antara 

skemata dengan informasi baru yang diterima. Di dalam 

praktiknya membaca merupakan proses intelektual 

kompleks yang melibatkan sejumlah kecakapan. Dua 

A 

HAKIKAT PEMBELAJARAN 
MEMBACA 
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kecakapan utama melibatkan pemaknaan kata dan 

pemikiran verbal. Tanpa melibatkan pemaknaan kata dan 

pemikiran verbal, tidak terjadi pemahaman bacaan dan tanpa 

pemahaman tidak terjadi pembacaan (Rubin, 1994: 315).  
 

Kecakapan dalam memikirkan dan memaknai kata 

merupakan modal dalam membaca.  Membaca merupakan 

proses menghubungkan informasi yang ada dalam teks 

dengan pengetahuan pembaca sebelumnya. Oleh karena itu, 

pembaca dalam memahami bahan bacaan sangat 

dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki pembaca. Pesan 

atau makna yang diperoleh dari hasil membaca  bermacam-

macam, dapat berupa informasi, pengetahuan, bahkan 

ungkapan perasaan, senang, atau sedih. Hal itu tergantung 

pada jenis teks yang dibaca, seperti  buku, majalah, jurnal, 

surat kabar, atau novel.  
 

Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang 

sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. 

Membaca merupakan kegiatan yang hampir tidak dibatasi 

ruang dan waktu. Dengan membaca, misalnya membaca 

buku, seseorang dapat memperoleh informasi dari suatu 

wilayah yang tidak dibatasi dari mana pun asalnya. Terlebih 

lagi dalam kehidupan dewasa ini, yang sering disebut abad 

informasi dan globalisasi, dimensi waktu dan tempat tidak 

menjadi pembatas dalam kehidupan. Dalam konteks ini, 

membaca menjadi kebutuhan yang sangat penting.  
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Secara umum, membaca dapat diartikan sebagai suatu 

proses untuk memperoleh pesan atau informasi dari teks 

yang dibaca.  Dari teks tersebut, pembaca mendapatkan 

makna dari apa yang dibacanya. Sesuai dengan tujuan 

membaca, makna-makna teks yang dibacanya kemudian 

disusun dan disimpulkan  menjadi sebuah pengetahuan dan 

pemahaman baru di benak pembaca. Dalam hal ini, 

Anderson dkk. mengatakan, “Membaca dikatakan sebagai 

proses menyusun makna dari teks tertulis” (Anderson, 

1985: 7).   
 

Dalam memaknai setiap teks yang dibaca tentu tidak 

hanya melibatkan kemampuan otak, tetapi pembaca juga 

memadukannya dengan aspek-aspek psikologis. Seorang 

pembaca tidak hanya tahu dan paham terhadap informasi 

yang diperolehnya melalui membaca, tetapi juga bagaimana 

dia menyikapi informasi tersebut sering muncul menjadi 

bagian dari hasil membaca. Berkaitan dengan hal tersebut 

Cole dalam Wiryodijoyo (1989: 1) mengemukakan bahwa 

unsur psikologis dalam membaca digunakan untuk 

menentukan arti kata dengan melibatkan penglihatan, gerak 

mata, pembicaraan batin, ingatan, pengetahuan kata yang 

dapat dipahami, dan pengalaman pembaca. 
 

Membaca adalah sebuah proses psikolinguistik sejak 

dimulai dengan representasi permukaan linguistik yang 

diwujudkan oleh penulis hingga pemaknaan yang dibangun 
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oleh pembaca. Di dalamnya terjadi interaksi antara bahasa 

dan pikiran. Penulis mengungkapkan pikiran ke dalam 

bahasa dan pembaca mencerna bahasa dalam pikiran 

(Goodman, 1992: 12). 

 

Dari pendapat tersebut jelas bahwa pembaca dapat 

memaknai sebuah tulisan karena pada dasarnya teks yang 

ada pada tulisan tersebut merupakan simbol. Untuk 

memaknai simbol tersebut, pembaca harus paham akan 

kesepakatan terhadap makna setiap simbol yang ada dalam 

tulisan. Ketika pembaca berada pada proses memaknai teks, 

pada saat ini dia sedang melakukan dekode, yaitu proses 

mengubah simbol-simbol menjadi sebuah makna. Tentu saja 

proses ini tidak hanya mengandalkan teks-teks yang dibaca, 

tetapi juga harus didukung oleh pengetahuan dan 

pengalaman pembaca.  
 

Para ahli sepakat bahwa proses pemahaman bacaan 

berfokus pada tiga aspek, yaitu teks yang dibaca, latar 

belakang pengetahuan yang dimiliki pembaca, dan konteks 

(seperti wilayah lingkungan) yang relevan dalam 

menginterpretasikan teks. Knuth dan Jones (2011) 

menegaskan bahwa pemahaman  merupakan hasil dari 

interaksi antara pembaca, strategi yang diterapkan pembaca, 

materi yang dibaca, dan konteks terjadinya pembacaan. 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman bacaan akan berhasil apabila pembaca tepat 
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dalam menggunakan strategi yang disesuaikan dengan 

materi bacaan dan situasi pembacaan. Dengan pemahaman 

yang baik terhadap bahan bacaan, diharapkan siswa 

meningkat prestasinya. Bukan tidak mungkin sebagaimana 

dikemukakan oleh Widyamartaya (1992: 23) bahwa 

membaca dapat menjadikan orang menjadi arif, tutur kata 

tertata ketika berbicara. 
 

Melaui membaca, orang menjadi luas cakrawala 

kehidupannya. Dengan membaca orang terbebas dari 

penjara dunianya yang sempit dan terbatas, baik dari segi 

waktu maupun segi ruang. Sebaliknya, orang yang tidak 

pernah membaca hanya akan bernafas dan berkisar pada 

kehidupan yang rutin, pada dunianya yang terbatas dan 

pada pandangannya yang sempit. Lebih dari sekedar 

menyaksikan dunia lain, dengan membaca buku, pembaca 

dibawa ke dalam dunia pikiran dan perenungan. Dengan 

membaca, orang menjadi mempesona dan terasa nikmat 

dalam tutur katanya. 
 

Berdasarkan pengamatan pada masyarakat yang 

terbiasa membaca kemampuan berbicara mereka jauh lebih 

baik dibandingkan mereka yang tidak biasa membaca. 

Dalam mengemukakan pendapat, memberikan saran setiap 

ucapannya tertata, dengan pemilihan kata yang baik. 

Semakin jelaslah bahwa kemampuan membaca harus 

dipandang sebagai modal utama dalam meningkatkan 
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kualitas hidup. Kegiatan membaca harus ditempatkan 

sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.  
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa membaca merupakan proses 

pengubahan simbol-simbol tulisan menjadi suatu makna 

dengan melibatkan penglihatan, pengetahuan, pengalaman, 

dan aspek psikologis  pembaca, yang akan berdampak pada 

semakin luas cakrawala kehidupannya, menjadikan 

pembaca semakin arif dalam hidupnya, menjadi pandai dan 

sopan dalam bertutur kata.    
 

Seperti yang diungkapkan di atas bahwa membaca 

merupakan sebuah proses pengubahan simbol-simbol 

tulisan menjadi suatu makna dengan melibatkan 

penglihatan, pengetahuan, pengalaman, dan aspek psikologis  

pembaca. Sebagai suatu proses, membaca merupakan 

kegiatan yang sangat kompleks. Artinya, kemampuan 

membaca itu tergantung pada beberapa faktor penentu. 

Faktor-faktor penentu kemampuan membaca diantaranya 

yaitu: 

1. Sensori yaitu aspek kemampuan melihat dan 

menyerap simbol-simbol tertulis. 

2. Perseptual yaitu kemampuan menangkap dan 

menginterpretasikan apa yang dilihat sebagai simbol 

atau kata. 
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3. Urutan yaitu kemampuan mengikuti pola-pola urutan, 

logika, dan gramatika teks. 

4. Asosiasi yaitu kemampuan mengenalkan hubungan 

antara simbol dan bunyi serta kata-kata yang 

dipresentasikan. 

5. Eksperensial yaitu kemampuan menghubungkan kata-

kata dengan pengalaman yang telah dimiliki untuk 

memberikan makna kata. 

6. Belajar yaitu kemampuan mengingat apa yang telah 

dipelajari dan menghubungkan dengan gagasan dan 

fakta yang baru dipelajari. 

7. Berpikir yaitu kemampuan konseptual dalam membuat 

inferensi dan evaluasi materi yang dipelajari. 

8. Apektif yaitu aspek yang berkenaan dengan minat 

pembaca dalam membaca (Burn, 1984: 4).  
 

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa dalam membaca 

diperlukan adanya berbagai keterampilan dan 

subketerampilan. Semua keterampilan dan subketerampilan 

tersebut bekerja secara serentak, tidak sendiri-sendiri. Oleh 

karena itu, seseorang tidak akan dapat memahami salah satu 

aspek saja (seperti ide pokok) tanpa memahami aspek-

aspek lainnya (seperti makna kata, struktur kalimat, dan ide 

penunjang). Hal tersebut membuktikan bahwa keterampilan 

membaca merupakan keterampilan berbahasa yang tidak 

berdiri sendiri.  
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B. Pembelajaran Membaca 

Pembelajaran membaca merupakan proses aktivitas 

guru dan siswa di kelas dalam memperoleh informasi dari 

lambang tertulis dengan bantuan media wacana, disertai 

pengecekan hasil yang diramu sejalan dengan tujuan. Dalam 

pembelajaran membaca guru hendaknya mendorong siswa 

untuk dapat memahami berbagai bahan bacaan. Ada tiga 

tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran membaca. Ketiga 

tahapan dalam memahami isi bacaan tersebut adalah tahap 

prabaca, saat baca, dan pascabaca. 
 

1. Tahap Prabaca 

Kegiatan prabaca adalah kegiatan yang dilaksanakan 

sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Fokus 

kegiatan pembelajaran pada tahap prabaca adalah untuk 

membangkitkan minat baca dan mengembangkan skemata 

yang diperlukan untuk memahami bacaan. Skemata adalah 

latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki siswa tentang suatu informasi atau konsep tentang 

sesuatu. 
 

Skemata awal merupakan struktur pengetahuan yang 

menentukan tentang baik atau buruknya seseorang 

memahami dan menginternalisasikan pengetahuan baru. 

Skemata menyediakan kategori dan kerangka kerja untuk 

memproses dan mengintegrasikan pengetahuan baru 
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(Wallace, 1992: 22). Mengaktifkan skemata akan membuat 

informasi sangat bermakna. Mengaktifkan skemata siswa 

sangat penting untuk memahami tentang apa yang telah 

diketahui siswa.  
 

Menurut teori skema, memahami sesuatu teks 

merupakan suatu proses interaktif antara latar belakang 

pengetahuan pembaca dengan teks. Pemahaman yang 

efisien mempersyaratkan kemampuan pembaca 

menghubungkan materi teks dengan pengetahuan yang 

telah dimilikinya. Pemahaman suatu teks tidak hanya 

semata-mata memahami makna kata-kata dan kalimat 

dalam suatu teks saja, tetapi juga pemanfaatan pengetahuan 

pembaca yang berhubungan dengan teks yang dibacanya. 

Skemata menggambarkan sekelompok konsep yang 

tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan 

objek, tempat-tempat, tindakan, atau peristiwa.  
 

Prabaca merupakan sebuah tahapan membaca yang 

memiliki tujuan menjadikan pembaca mengenal materi yang 

akan dibaca secara mendalam. Aktivitas membaca akan lebih 

mudah dilakukan dengan adanya gambaran awal sehingga 

sangat membantu pembaca dalam memahami bacaan. 

Dengan melakukan kegiatan prabaca, seseorang akan lebih 

cepat dalam memahami materi yang dibaca. Strategi yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran membaca dimulai 

tahap prabaca ini  yaitu menggunakan strategi metakognitif.  
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Agar dapat berinteraksi dengan bahan bacaan secara 

lebih intens dalam tahap prabaca ini, siswa melakukan 

kegiatan aktivitas berikut ini.  

a. Meninjau atau menjajaki. Setelah siswa mendapatkan 

teks, mereka melakukan peninjauan secara cepat 

terhadap judul teks, subjudul teks, dan pada ilustrasi 

yang lain. Hal ini dimaksudkan agar mereka 

mendapatkan gambaran umum isi teks; 

b. Merumuskan tujuan membaca dihubungkan dengan 

bahan bacaan yang akan dibacanya. Setelah 

memperhatikan judul teks yang diberikan, siswa 

diarahkan untuk mengetahui apa yang terkandung 

dalam bacaan. Dengan merumuskan tujuan, mereka 

memiliki arah dalam melakukan kegiatan membaca; 

c. Mengaktifkan pengetahuan awal individu. Pada 

kegiatan ini siswa diminta mengingat dan menuliskan 

informasi atau konsep yang dimiliki sehubungan 

dengan judul teks. Pengetahuan yang telah diaktifkan 

sebagai informasi lama diharapkan dapat menjadi 

bekal memasuki atau menyelami teks yang berpotensi 

mengasimilasi informasi baru. Melalui proses ini akan 

terjadi asimilasi informasi sehingga mereka 

mendapatkan kemudahan pemahaman; 
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d. Membuat pertanyaan. Pada kegiatan ini siswa diminta 

membuat pertanyaan-pertanyaan dengan judul sebagai 

acuan. Kegiatan ini dilakukan agar siswa dapat 

berkonsentrasi dalam membaca karena mereka sangat 

betul-betul dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukannya; 

e. Membuat prediksi. Setelah melalui langkah-langkah di 

atas, siswa diharapkan membuat prediksi garis besar 

isi teks. Prediksi-prediksi itu diharapkan dapat 

menjadi pemicu perhatian yang akan difokuskan pada 

langkah pembacaan teks yang sebenarnya; 

f. Kegiatan tersebut di atas berfungsi untuk memberikan 

informasi awal sebelum masuk pada kegiatan interaksi 

yang sebenarnya dengan teks, atau membaca. 

 

2. Tahap Baca 

Setelah melakukan kegiatan prabaca, tahap selanjutnya 

adalah tahap saat baca (during reading). Tahap ini 

dimaksudkan sebagai tahap pemberian kesempatan kepada 

siswa atau pembaca agar berinteraksi langsung dengan teks. 

Pada saat membaca guru hendaknya mengarahkan siswa 

untuk bisa betul-betul konsentrasi membaca. Perlu 

melakukan pembimbingan agar siswa melakukan 

pemantauan pemahamannya terhadap isi bacaan dengan 

melakukan refleksi dan recite bahan bacaan. Dengan 



 

66 
 

kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap baca sebagai 

berikut ini. 

a. Menilai dan merevisi prediksi. Dengan kegiatan 

menilai dan merevisi prediksi siswa diharapkan 

terbiasa menilai apakah prediksi yang diajukan benar 

atau salah. Jika salah, diminta merevisi dan 

menunjukkan bukti kesalahannya. Begitu pula jika 

prediksinya benar, siswa menunjukkan bukti bahwa 

prediksi yang dibuatnya benar. Latihan ini 

dimaksudkan agar proses membangun makna literal 

yang dilakukan lebih optimal; 

b. Mengasosiasikan. Melalui kegiatan ini siswa dilatih 

untuk membayangkan dalam benak mereka tentang 

sesuatu di luar teks yang berhubungan dengan apa 

yang mereka baca agar makna lebih fungsional dan 

lebih optimal dalam berinteraksi dengan teks bacaan; 

c. Memonitor pemahaman. Pada kegiatan ini fokus 

perhatian mereka lebih diarahkan pada tujuan 

pengarang, gagasan utama teks, uraian penjelas. 

Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengontrol diri 

apakah dapat memaknai informasi dengan baik ketika 

berlangsung pembacaan. 

 

3. Tahap Pascabaca 

Setelah melakukan kegiatan prabaca dan baca, tahap 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah tahap pascabaca. 
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Kegiatan pascabaca digunakan  untuk membantu siswa 

memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam 

skemata yang telah dimilikinya sehingga diperoleh tingkat 

pemahaman yang lebih tinggi dengan membangun kembali 

dan memperluas makna. Tahap ini berfungsi sebagai 

pemantapan proses membaca dari kedua tahap yang 

dilakukan sebelumnya. Dalam kegiatannya, selain 

melakukan review terhadap bacaan yang belum 

dipahaminya, juga dapat melakukan  kegiatan sebagai 

berikut ini.  

a. Membuat ringkasan teks. Siswa membuat ringkasan 

teks berdasarkan hasil pembacaan teks dengan bahasa 

mereka sendiri. Tujuan kegiatan ini agar siswa dapat 

memadukan bagian-bagian teks menjadi sebuah 

kesatuan makna sebagai gambaran pemahaman 

bacaan terutama inferensial, evaluasi, dan apresiasi; 

b. siswa diberi kesempatan menemukan informasi 

lanjutan tentang topik;  

c. siswa diberi sejumlah pertanyaan tentang isi bacaan;  

d. siswa diberi kesempatan mengorganisasikan materi 

yang akan dipresentasikan; 

e. siswa diberi kesempatan mengerjakan tugas-tugas 

untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan; 

f. Pembahasan bersama. Pada langkah ini guru dan siswa 

melakukan pembicaraan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan hasil pembacaan teks. 
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Pembahasan dapat membantu terciptanya kemantapan 

pemaknaan teks (Handbook, 2011). 
 

C. Model

 

Proses Membaca

 

Membaca merupakan proses membangun peristiwa 

komunikasi antara penulis dan pembaca. Pada umumnya, 

informasi bahasa dikirim oleh penulis kepada pembaca 

melalui tulisan yang maknanya ditafsirkan oleh pembaca. Di 

dalam proses membaca terdapat tiga model membaca yang 

telah dikembangkan untuk mendeskripsikan cara-cara 

pembaca dalam membangun makna suatu tulisan. Model 

proses membaca untuk memproses informasi, terdiri dari 

(a) model bottom-up, (b) model top-down dan (c) model 

interaktif.  
 

1. Model Membaca Bottom-Up

 

Model membaca ini dibangun atas asumsi bahwa 

proses pengalihan tulisan menjadi makna bermula dari 

sesuatu yang tercetak. Proses itu diawali dengan pembacaan 

simbol menuju makna. Pembaca pemula pertama-tama 

mengidentifikasi ciri huruf-huruf, menghubungkan ciri-ciri 

itu bersama-sama menjadi huruf; mengombinasikan huruf-

huruf itu sebagai pola ejaan dengan kata; kemudian terus ke 

kalimat, paragraf, dan proses tataran teks. Menurut 

Aebersold dan Field (1977: 15) bahwa proses membaca 

merupakan proses memaknakan teks dari unit yang terkecil 

(huruf ke kata ke frase ke kalimat dan seterusnya) dan 

proses pemaknaan teks dari unit yang paling kecil secara 
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otomatis, dalam arti bahwa pembaca tidak menyadari 

bagaimana proses itu berlangsung.  
 

Dalam proses bottom-up titik memulainya terletak 

pada teks itu sendiri. Pembaca berhadapan dengan kata 

individual dan struktur dalam teks, dari sini secara gradual 

membentuk interpretasi secara keseluruhan (Ibid: 13). 

Proses mendapatkan makna suatu tulisan dalam model 

bottom-up dipicu oleh informasi yang bersifat grafis yang 

melekat pada tulisan. Menurut Johnson istilah bottom-up ini 

digunakan karena pada proses ini pembaca memulai dari 

dasar, dengan teks itu sendiri. Istilah lain yang digunakan 

oleh ahli psikologi untuk proses yang sama bahkan 

menjadikan gagasan itu lebih jelas adalah “data driven 

processing” (Ibid: 27).   
 

2. Model Top-Down 

Teori ini dikenal sebagai model psikolinguistik dalam 

membaca dan teori ini dikembangkan oleh Goodman (1976). 

Model ini memandang kegiatan membaca sebagai bagian 

dari proses pengembangan skemata seseorang yakni 

membaca secara simultan (terus-menerus) menguji dan 

menerima atau menolak hipotesis yang ia buat sendiri pada 

saat proses membaca berlangsung. 
 

Model membaca ini dibangun atas konsep bahwa 

proses pengalihan tulisan menjadi makna bermula dari 
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pengetahuan awal pembaca. Proses ini diawali dengan 

membuat prediksi atau menebak sejumlah unit tulisan. 

Pembaca membaca simbol grafis menjadi suara untuk 

mengontrol hipotesis makna. Model top-down menekankan 

bahwa proses memperoleh informasi selama membaca 

dipicu oleh pengetahuan awal pembaca dan pengalaman 

yang berhubungan dengan pesan penulis. Aebersold dan 

Field dengan mengutip pernyataan Goodman (hlm. 28) 

menjelaskan bahwa pembaca membawa sejumlah 

pengetahuan, harapan, asumsi, dan pertanyaan tentang teks, 

serta pengetahuan kosakata tertentu kemudian meneruskan 

membaca selama teks tersebut menyokong harapan mereka. 
 

Membaca dapat dikatakan sebagai proses selektif 

karena melibatkan penggunaan sebagian rambu-rambu 

bahasa secara minimal yang terseleksi dari input persepsi 

berdasarkan keinginan pembaca. Ketika sebagian informasi 

itu diproses, penentuan sementara dilakukan untuk 

mendukung, menolak, atau memperhalus ketika membaca 

berlangsung. Dalam proses top-down menurut Samuel dan 

kamil pembaca hanya menyampel informasi teks untuk 

membuktikan hipotesis dan prediksi. Membaca dipandang 

sebagai proses membawa konsep dengan analisis tataran 

yang lebih tinggi menuju analisis melihat perbedaan antara 

model top-down dan bottom-up. Model bottom-up bermula 

dari  yang lebih rendah rangsangan tulisan kemudian 
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menuju tataran yang lebih tinggi, sementara top-down 

bermula dari hipotesis dan prediksi kemudian membuktikan 

dengan mengarah ke tataran lebih rendah, yaitu rangsangan 

tulisan (Samuels, 1984: 212). 
 

Terpenting dalam model top-down yaitu apa yang 

disebut oleh Bartlett sebagai skemata. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Johnson bahwa skemata dapat 

dideskripsikan sebagai “kerangka kerja mental” yang 

dimiliki setiap individu, dan yang kita bawa ketika membaca 

teks. Skemata berperan penting dalam pemahaman bacaan, 

bahkan sejak awal tahapan proses. Pemahaman bacaan 

tidaklah secara total mengikuti langkah bottom-up. Kita 

menggunakan latar belakang pengetahuan untuk memilih 

interpretasi yang paling mungkin, bahkan kadang kala tanpa 

menyadari kemungkinan interpretasi lain. 
 

3. Model Membaca Interaktif 

Model membaca ini dibangun atas asumsi bahwa 

proses pengalihan tulisan menuju makna melibatkan baik 

penggunaan pengetahuan awal maupun tulisan. Proses ini 

diawali dengan membuat prediksi makna atau membaca 

simbol grafis. Pembaca merumuskan hipotesis berdasarkan 

interaksi informasi dari aspek semantik sintaktik. 

Pengetahuan awal maupun informasi grafis tidak digunakan 

secara ekslusif oleh pembaca ketika melakukan pembacaan.  
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Dalam model interaktif, proses membaca diawali 

dengan perumusan hipotesis makna dan pembacaan huruf 

dan kata-kata. Berdasarkan pendapat Kamil dan Pearson, 

Vacca mengemukakan bahwa pembaca akan berperan aktif 

atau pasif bergantung pada kekuatan hipotesis mereka 

terhadap makna bahan bacaan. Manakala pembaca 

membawa banyak pengetahuan, kesempatan berhipotesis 

mereka besar dan akan memproses bahan bacaan dengan 

aktif, sehingga mengurangi penggunaan informasi yang 

bersifat grafis. Sebaliknya, pembaca akan memproses bacaan 

dengan pasif apabila hanya memiliki sedikit pengetahuan 

dan pengalaman yang berhubungan dengan topik bacaan. 

Mereka lebih bergantung pada rambu informasi tulisan itu 

sendiri.  
 

Proses membaca dalam model interaktif merupakan 

perpaduan antara dua model proses bottom-up dan proses 

top -down. Menurut Nuttall dalam Brown, pembaca secara 

berkelanjutan beralih dari satu fokus ke fokus yang lain, 

sementara menggunakan pendekatan top-down untuk 

meprediksi kemungkinan makna kemudian berpindah ke 

pendekatan bottom-up untuk mengecek apakah itu benar-

benar yang dikatakan penulis (Brown, 2001: 299). Jadi, 

pembacaan yang berhasil menuntut terjadinya interaksi baik 

proses bottom-up maupun top-down. Jika melihat paparan 

model proses membaca di atas, model interaktif merupakan 
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model yang sejalan dengan langkah strategi metakognitif 

PQ4R dengan memaksimalkan interaksi skemata dengan 

informasi yang akan dibaca. 

 

D. Tujuan Pembelajaran Membaca 

Sebagaimana digariskan dalam kurikulum yang 

dikembangkan dalam silabus pembelajaran, bahwa 

pembelajaran membaca mempunyai tujuan untuk 

memberikan bekal kepada para siswa untuk dapat mahir 

membaca, memahami berbagai ragam teks dengan membaca 

ekstensif, membaca intensif, dan membaca nyaring dengan 

berbagai cara membaca.  
 

 Dari tujuan di atas jelas bahwa guru dituntut untuk 

dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson 

terdapat tujuh tujuan membaca. Ketujuh tujuan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta 

(reading for details or facts). 

2. Memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas). 

3. Mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita 

(reading for sequence or organization). 

4. Membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang 

terkandung dalam bacaan (reading for inference). 

5. Mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis 

bacaan (reading to classify). 
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6. Menilai atau mengevaluasi isi wacana atau bacaan 

(reading to evaluate). 

7. Membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan 

dengan kehidupan nyata (reading to compare or 

contrast). 
 

Berbagai tujuan membaca yang dikemukakan di atas, 

merupakan tujuan-tujuan yang bersifat khusus. Tujuan 

membaca secara umum adalah memperoleh informasi, 

mencakup isi, dan memahami makna yang terkandung 

dalam bahan bacaan. Dengan membaca, seseorang dapat 

memperluas wawasan dan pengetahuan. Guru perlu 

memikirkan cara dan upaya agar siswa termotivasi 

membaca, dan bagaimana guru mampu menjembatani agar 

para siswa mampu mahir membaca. 
 

 Untuk mengetahui hasil pembacaan perlu dirumuskan 

tujuan pembelajaran membaca yang akan menjadi acuan 

dalam pembuatan soal membaca. Rumusan tujuan 

pembelajaran membaca bisa mengacu pada apa yang 

disampaikan oleh Bloom, atau taksonomi lain sesuai dengan 

tujuan dan kepentingan. Taksonomi Bloom membagi tujuan 

pendidikan menjadi beberapa domain (ranah, kawasan) dan 

setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian 

yang lebih rinci berdasarkan hirarkinya. Cognitive Domain 

(Ranah Kognitif) merupakan salah satunya yang berisi 

perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual, 
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seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 

Berikut adalah 6 tingkatan dalam Cognitif Domain. 

 

1. Mengingat  

Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat 

peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, 

metodologi, prinsip dasar, dsb. Jenis pertanyaan yang sesuai 

biasanya dimulai dengan kata-kata mendeskripsikan, 

mengidentifikasikan, menjodohkan, menyebutkan dan 

menyatakan, dll. Tes yang paling banyak dipakai untuk 

mengungkapkan aspek pengetahuan adalah tipe melengkapi, 

tipe isian dan tipe benar salah. Kata-kata kerja operasional: 

mengurutkan, menjelaskan,  mengidentifikasi, menamai, 

menuliskan, menempatkan, mengulangi, menemukan 

kembali dsb.  
 

2. Memahami 

Pada jenjang ini siswa diharapkan tidak hanya 

mengetahui, mengingat tetapi juga harus mengerti. 

Memahami berarti mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi dengan kata lain siswa 

dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan 

penjelasan yang lebih rinci dengan menggunakan kata-

katanya sendiri. Bentuk soal yang sering digunakan untuk 

mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian. 

Kata-kata kerja operasional: menafsirkan, meringkas,  

mengklasifikasikan, membandingkan, dan menjelaskan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Berpikir
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3. Menerapkan 

Aplikasi adalah pemakaian hal-hal abstrak dalam 

situasi konkret. Hal-hal abstrak tersebut dapat berupa ide 

umum, aturan atau prosedur, metode umum dan juga dalam 

bentuk prinsip, ide dan teori secara teknis yang harus 

diingat dan diterapkan. Bentuk soal yang sesuai untuk 

mengukur aspek penerapan adalah pilihan ganda dan 

uraian. Kata-kata kerja operasional: melaksanakan, 

menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktikan, 

memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, mendeteksi. 
 

4. Menganalisis 

Di tingkat analisis, siswa dituntut mampu menganalisis 

informasi yang masuk dan membagi-bagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil 

untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu 

mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat 

dari sebuah skenario yang rumit. Sebagai contoh, di level ini 

seseorang akan mampu memilah- milah, membanding-

bandingkan dari setiap penyebab, dan menggolongkan 

setiap penyebab. Kata-kata operasional yang biasa dipakai: 

menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun 

ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun 

outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan,  

membandingkan, mengintegrasikan dsb. 

5. Mengevaluasi  

Dikenali dari kemampuan untuk memberikan 

penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dengan 
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menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada 

untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya.  Kata-

kata kerja operasional: menyusun hipotesis, 

mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, 

menyalahkan. 
 

6. Berkreasi  

Menyusun elemen-elemen untuk membentuk sesuatu 

yang berbeda atau membuat produk original. Kata kerja 

operasional yang digunakan yaitu: merancang, membangun, 

merencanakan, memproduksi, menemukan, membaharui, 

menyempurnakan, memperkuat, memperindah, menggubah 

dan sebagainya (Anderson, 1921: 97).  
 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

berikut, yang merupakan hirarkis tahapannya (Sudrajat).  

 

 

             Gambar 4.1 Taksonomi Bloom yang Direvisi 

http://yudyud01.files.wordpress.com/
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Taksonomi Bloom dalam versi terbarunya di atas 

terjadi beberapa perubahan. Dalam revisi ini ada perubahan 

kata kunci, pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. 

Masing-masing kategori masih diurutkan secara hirarkis, 

dari urutan terendah ke yang lebih tinggi. Pada ranah 

kognitif kemampuan berpikir analisis dan sintesis 

diintegrasikan menjadi analisis saja. Dari jumlah enam 

kategori pada konsep terdahulu tidak berubah jumlahnya 

karena Lorin memasukan kategori baru yaitu creating yang 

sebelumnya tidak ada. 
 

Dari penjelasan di atas tentu saja guru dalam proses 

pembelajaran tidak bisa terlepas dari pemahaman tentang 

taksonomi Bloom dalam merancang tujuan pembelajaran, 

mendesain pembelajaran, dan merancang evaluasi 

pembelajaran. Ini penting disampaikan untuk memberi 

bekal pemahaman pada para guru. 
 

Sekaitan dengan pembelajaran membaca, untuk 

merumuskan tujuan pembelajaran membaca guru perlu 

memperhatikan kriteria berikut ini: (a) Sesuai tingkat 

perkembangan berpikir siswa; (b) Berkaitan dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar; (c) Memperhatikan 

aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (life skills); (d) 

Harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa 

secara utuh (kognitif, afektif, dan psikomotor); (e) 

Memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan; (f) 
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Dapat diukur/dapat dikuantifikasikan/dapat diamati; dan 

(g) Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. 
 

Dalam kegiatan membaca hal yang menjadi tuntutan 

pembaca diantaranya kemampuan intelektual pembaca 

dalam menghubungkan fakta-fakta yang ada dalam bacaan, 

sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan-kesimpulan 

yang berkaitan dengan isi bacaan dengan tepat. Pengetahuan 

yang luas diperlukan untuk membantu menafsirkan 

informasi-informasi yang ada dalam bacaan.   
 

Kemampuan memahami sebuah bacaan bagi setiap 

orang tentu berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Faktor yang turut andil dalam 

mempengaruhi pemahaman bacaan diantara ketidak siapan 

mental dan fisik untuk membaca, bahkan juga karena 

ketidaktahuan cara membaca. Seseorang yang membaca 

tanpa siap mental dan fisik tidak akan mendapatkan hasil 

dari membacanya. 
 

Begitu juga ketidaktahuan cara membaca, akan 

mengakibatkan kesulitan bahkan kurang memahami isi 

bacaan.  Untuk itu berbagai teori tentang membaca dan 

pemahamannya perlu dikemukakan sebagai upaya 

memberikan bekal pemahaman agar berhasil dalam 

memahami bahan bacaan ketika membaca berlangsung. 

Memahami bacaan tak lepas dari memahami ide-ide yang 
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diungkapkan oleh penulis yang disampaikan melalui  

lambang-lambang tulis.  
 

Turner  dalam  Estil mengemukakan bahwa memahami 

bacaan sebagai tujuan hakiki dari proses membaca memiliki 

tiga jenjang, yaitu pemahaman literal, pemahaman 

inferensial, dan pemahaman evaluatif (Estil, 1988: 170-171). 

Lebih lanjut Turner, membagi jenjang-jenjang tersebut 

menjadi beberapa bagian, yaitu:  

a. pemahaman literal terdiri atas: identifikasi, 

menyebutkan kembali, analisis, dan reorganisasi. 

b. pemahaman inferensial terdiri atas: interpretasi, 

kesimpulan umum, dan prediksi. 

c. pemahaman evaluatif terdiri atas: pertimbanga, 

apresiasi, dan kritik.  

 

Sedangkan Barret dalam Carter (1991: 36) membagi 

jenjang pemahaman bacaan ini atas empat taksonomi. 

Keempat taksonomi tersebut adalah: 

a. Pemahaman literal, 

b. Pemahaman inferensial atau menyimpulkan,  

c. Pemahaman mengevaluasi, 

d. Pemahaman mengapresiasi. 
 

Lebih lanjut Barret menjabarkan jenjang-jenjang 

pemahaman tersebut ke dalam kemampuan-kemampuan 

bawahan yang lebih spesifik.  
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Pertama, pemahaman literal merupakan kemampuan 

yang paling sederhana. Kemampuan tersebut hanya 

berpusat pada kemampuan untuk memahami ide-ide atau 

informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks, yang 

meliputi kemampuan mengenal dan mengungkapkan 

kembali. Kegiatan yang dilakukan pembaca adalah 

mengingat dan mengemukakan kambali hal-hal yang tadi 

dibaca. Dengan demikian jenjang pemahaman ini hanya 

menuntut pembaca untuk memahami informasi langsung 

yang secara eksplisit tersedia dalam teks. Pemahaman  

literal ini meliputi: (1) rincian, (2) ide pokok, (3) urutan, (4) 

perbandingan, (5) hubungan sebab akibat, dan (6) watak 

pelaku. 
 

Kedua, pemahaman inferensial merupakan 

kemampuan untuk menyimpulkan atau menyintesis hal-hal 

yang tertuang secara eksplisit dalam teks. Kemampuan 

menyimpulkan ini diperlukan karena tidak semua ide atau 

informasi yang bersifat kesimpulan dinyatakan secara 

eksplisit. Jenjang pemahaman ini meminta pembaca untuk 

dapat menarik kesimpulan dari keseluruhan isi teks 

berdasarkan informasi yang dinyatakan secara eksplisit 

maupun implisit. Pemahaman inferensial meliputi: (1) 

kemampuan menyampaikan ide pendukung,  (2) 

kemampuan menyimpulkan ide pokok, (3) kemampuan 

menyimpulkan urutan, (4) kemampuan menyimpulkan 

perbandingan, (5) kemampuan menyimpulkan hubungan 
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sebab akibat, (6) kemampuan menyimpulkan watak pelaku, 

(7) kemampuan menyimpulkan hasil-hasil, dan (8) 

kemampuan menyimpulkan maksud bahasa figuratif. 
 

  Ketiga, jenjang pemahaman evaluasi melibatkan 

kemampuan untuk membuat suatu penilaian berkenaan 

dengan teks yang dibacanya. Pemahaman evaluatif meliputi 

kemampuan mempertimbangkan: (1) realitas atau fantasi, 

(2) fakta atau opini, (3) keakuratan atau kesahihan, (4) 

kesesuaian, dan (5) manfaat, keinginan, dan keberterimaan.  
 

Keempat, jenjang pemahaman apresiasi. Jenjang 

pemahaman ini merupakan respon personal dan lebih 

bersifat terbuka atau pribadi. Adapun kemampuan 

mengapresiasi meliputi kemampuan: (1) memberikan 

respon emosional terhadap plot atau tema, (2) 

mengidentifikasi karakter, (3) mereaksi bahasa yang 

digunakan penulis, dan (4) membayangkan apa yang dibaca 

(imagery).  
 

Dalam penulisan ini jenjang pemahaman yang 

digunakan dalam pembahasan mengacu pada taksonomi 

yang dikemukakan oleh Barret, yaitu pemahaman literal, 

pemahaman inferensial (menyimpulkan), pemahaman 

evaluatif, dan pemahaman apresiatif. Semua perilaku yang 

ditunjukkan pembaca berdasarkan taksonomi yang 

dikemukakan oleh Barret merupakan indikator keberhasilan 

pembaca dalam memahami teks. 
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E. Materi Ajar Membaca dan Bahan Bacaan 

Sejalan dengan tujuan pembelajaran membaca yang 

telah dituliskan di atas, materi pembelajaran merupakan 

komponen penting dalam pembelajaran membaca.  

Substansi pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari 

pada dasarnya adalah materi pembelajaran. Richard (2001: 

251) mengatakan bahwa materi pembelajaran merupakan 

komponen kunci dalam sebahagian besar program 

pembelajaran bahasa.  
 

Materi pembelajaran meliputi apa saja yang digunakan 

guru dan siswa untuk memfasilitasi pembelajaran, bukan 

terbatas pada bahan tertulis yang ada pada  buku. Untuk itu, 

guru atau pengajar  perlu memperhatikan dan 

mempertimbangkan berbagai hal dalam menentukan materi 

pembelajaran membaca, yaitu: (1) berdasarkan analisis 

kebutuhan; (2) tingkat perkembangan fisik, intelektual, 

emosional, sosial, dan spiritual peserta  didik; (3) 

kebermanfaatan bagi peserta didik; (4) struktur keilmuan; 

(5) kedalaman dan keluasan materi; (6) relevansi dengan 

kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan (7) 

alokasi waktu. 
 

  Selain itu, harus diperhatikan hal-hal berikut: (1) 

kesahihan (validity): materi memang benar-benar teruji 

kebenaran dan kesahihannya; (2) tingkat kepentingan 
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(significance): materi yang diajarkan memang benar-benar 

diperlukan oleh siswa; (3) kebermanfaatan (utility): materi 

tersebut memberikan dasar-dasar pengetahuan dan 

keterampilan pada jenjang berikutnya; (4) layak dipelajari 

(learnability): materi layak dipelajari baik dari aspek tingkat 

kesulitan maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan 

kondisi setempat; dan (5) menarik minat (interest): 

materinya menarik minat siswa dan memotivasinya untuk 

mempelajari lebih lanjut. 
 

Selain hal tersebut di atas hal yang terpenting perlu 

diperhatikan yaitu persepsi guru terhadap bahan ajar atau 

bahan bacaan dikaitkan dengan kendala dan faktor 

pendukung serta tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

Menurut Akhadiah (1988: 14) tujuan umum pembelajaran 

bahasa adalah untuk mengemukakan kemampuan 

menggunakan bahasa Indonesia untuk berbagai keperluan. 

Secara khusus tujuan-tujuan tersebut akan menunjukkan 

kompleksitasnya dalam berbagai bahasa termasuk bahasa 

Indonesia. 
 

Pertimbangan di atas merupakan upaya untuk 

mengakomodir kekhawatiran yang selama ini terjadi yaitu 

banyaknya materi/bahan bacaan yang tidak sejalan dengan 

tingkat perkembangan peserta didik dan tidak sejalan 

dengan standar kompetensi yang telah digariskan.

 

Untuk itu 
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materi pembelajaran tentang aspek pemahaman isi bacaan 

perlu diperkenalkan kepada para siswa sehingga, para siswa 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

pembelajaran membaca. Pemahaman terhadap isi bacaan 

yang perlu dicapai yaitu pemahaman secara literal, 

inferensial, evaluatif, dan apresiatif.  

 

F. Tingkatan Pemahaman Membaca 

Tingkat pemahaman dalam membaca dapat dibedakan 

berdasarkan kekompleksan kognitif dalam memahami 

bacaan. Berret dalam Ronal Carter Tollefson (1991: 37) 

mengklasifikasikan pemahaman membaca atas lima 

tingkatan, yaitu: pemahaman literal, reorganisasi, 

inferensial, evaluasi, dan apresiasi.  
 

Secara rinci uraian masing-masing tingkatan dapat 

dibaca berikut ini. 
 

1. Tingkatan Pemahaman Membaca Secara Literal 

Terampil dan mampu membaca tidak diperoleh secara 

alamiah, tetapi diperoleh melalui proses pembelajaran yang 

bertahap dan sistematis. Sebagaimana telah dikemukakan 

oleh Hardjasudjana (1990: 58) bahwa membaca adalah 

suatu aktivitas yang disengaja dan terencana. Dengan 

melakukan aktivitas proses membaca berarti melakukan 

aktivitas memproses makna kata, memahami konsep, 

memahami informasi dan memahami ide yang disampaikan 
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penulis dan dihubungkan dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembaca.  
 

Membaca literal merupakan kegiatan membaca 

sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertera secara 

tersurat. Artinya pembaca hanya berusaha menangkap 

informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan 

tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi, 

yakni makna yang tersirat Carter (1991: 37). Selanjutnya 

dikatakan pula bahwa pemahaman literal adalah 

kemampuan menangkap informasi yang dinyatakan secara 

tersurat dalam teks. Pemahaman literal merupakan 

pemahaman tingkat paling rendah, tetapi jenis pemahaman 

ini tetap penting karena dibutuhkan dalam proses membaca 

secara keseluruhan.  
 

Untuk bisa mencapai tingkat pemahaman yang lebih 

tinggi, pembaca harus melalui tingkat pemahaman literal. 

Untuk meletakkan detail secara efektif, pembaca 

membutuhkan beberapa arahan tentang jenis detail yang 

menjadi syarat dari pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, 

misalnya pertanyaan siapa untuk menanyakan nama orang, 

pertanyaan di mana untuk menanyakan tempat, pertanyaan 

kapan untuk menanyakan tahun, dan seterusnya (Tollefson, 

1996: 94). Pemahaman literal mencakup rincian yang 

terdapat teks, rujukan kata ganti, dan urutan peristiwa 

dalam cerita (Carter: 37). 
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Pemahaman literal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

kemampuan mengenali kembali dan mengingat kembali 

informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. 

Kemampuan mengenali kembali (recognition) adalah 

kemampuan mengidentifikasi atau menunjukkan informasi 

yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Kemampuan ini 

mencakup beberapa hal, yaitu: mengenali kembali rincian-

rincian, ide-ide utama, urutan, perbandingan, hubungan 

sebab-akibat, dan karakter tokoh yang dinyatakan secara 

eksplisit dalam teks bacaan.  
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa 

pemahaman literal merupakan prasyarat untuk tingkat 

pemahaman yang lebih tinggi, yaitu membaca untuk 

memperoleh detail isi bacaan secara efektif. Pemahaman ini 

dimaksudkan untuk memahami isi bacaan secara efektif, 

seperti yang tertulis pada kata, kalimat, dan paragraf dalam 

teks bacaan. Pemahaman literal menuntut kemampuan 

ingatan tentang hal-hal tertulis dalam teks. 
 

Burn, Roe dan Ross (1984: 29) menyatakan bahwa: 

“Membaca adalah suatu proses kegiatan berbahasa unluk 

memahami dan menerima isi bacaan yang disampaikan oleh 

penulis melalui baca tulis dan wujud isi pesan berupa fakta, 

gagasan, pendapat, dan ungkapan perasaan dan tersurat 

dalam bahan bacaan.” 
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Kemampuan memahami isi bacaan diperlukan 

kompetensi seperti yang dikemukakan oleh Gillet dan 

Temple yaitu: “proses pemahaman dalam membaca 

melibatkan tiga hal pokok, yaitu pengetahuan yang telah 

dijumpai oleh pembaca (prior knowledge), pengetahuan 

tentang struktur teks (knowledge of text structure) dan 

kegiatan menemukan makna (active search for information). 

Pengetahuan yang sebelumnya telah dipunyai oleh pembaca 

merupakan pembendaharaan sejumlah pengetahuan tentang 

apa yang tersimpan dalam skemata dan dalam struktur 

psikologis pembaca (Ibid: 29).  
 

2. Tingkatan Pemahaman Membaca Secara Inferensial 

Pemahaman inferensial adalah kemampuan 

memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung 

(tersirat) dalam teks. Memahami teks secara inferensial 

berarti memahami apa yang diimplikasikan oleh informasi-

informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. 

Dalam hal ini, pembaca menggunakan informasi yang 

dinyatakan secara eksplisit dalam teks, latar belakang 

pengetahuan, dan pengalaman pribadi secara terpadu untuk 

membuat dugaan atau hipotesis (Ibid: 30).  
 

Tollefson (Hlm. 30) mengatakan bahwa pemahaman 

inferensial adalah pemahaman makna antarkalimat atau 

makna tersirat atau penarikan kesimpulan teks. Pemahaman 

inferensial dikatakan pula sebagai pemahaman interpretatif. 
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Ini merupakan proses memperoleh gagasan-gagasan yang 

diimplikasikan oleh teks, bukan yang bisa langsung 

ditemukan dalam teks. Membaca pemahaman inferensial 

mencakup penarikan kesimpulan tentang gagasan utama 

dari suatu teks, hubungan sebab akibat yang dinyatakan 

secara tidak langsung dalam teks, rujukan kata ganti, 

rujukan kata keterangan (adverb), dan kata-kata yang 

dihilangkan. Pemahaman inferensial/interpretatif juga 

mencakup pemahaman suasana hati pelaku yang terdapat 

dalam cerita (mood of a passage) berkenaan dengan tujuan 

penulis cerita tersebut, dan makna bahasa figurative.  
 

Cochran (1991) menyebut pemahaman interpretatif 

sebagai pemahaman inferensial. Dia mengemukakan bahwa 

pemahaman inferensial mencakup beberapa keterampilan 

membaca, yaitu keterampilan menghubungkan cerita 

dengan pengalaman pribadi, keterampilan menemukan 

gagasan utama, menemukan hubungan sebab-akibat yang 

dinyatakan secara tidak langsung dalam suatu cerita, 

mengambil kesimpulan, memprediksikan kelanjutan dari 

suatu teks setelah membaca sebagian dari teks tersebut, 

serta keterampilan menemukan persamaan dan perbedaan 

dua hal. Dengan kata lain, pembaca bisa menemukan 

persamaan dan perbedaan yang tidak dinyatakan secara 

langsung dalam suatu teks, misalnya persamaan dan 

perbedaan karakter tokoh yang terdapat dalam 

cerita.                                
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3. Tingkatan Pemahaman Membaca Secara Evaluatif  

Pemahaman evaluatif merupakan kemampuan 

mengevaluasi materi teks. Pemahaman evaluatif terdapat 

dalam kegiatan membaca kritis. Pemahaman pembaca 

berada pada tingkat ini apabila pembaca mampu 

membandingkan gagasan-gagasan yang ditemukan dalam 

teks dengan norma-norma tertentu dan mengambil 

kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan teks. 

Pemahaman kritis bergantung pada pemahaman literal, 

pemahaman inferensial/interpretatif, dan pemahaman 

gagasan penting yang dimplikasikan.   
 

Pemahaman evaluatif mencakup kemampuan menilai 

atau memutuskan yang berkenaan dengan (a) menganalisis 

karakter dan latarnya, (b) menilai apakah cerita atau 

gambar real atau hasil imajinasi penulis, (c) meringkas alur 

cerita, (d) menilai apakah sebuah fakta atau opini, (e) 

memahami cara penulis menggambarkan suasana hati tokoh 

melalui pelukisan fisik dan psikologis para tokoh, dan (f) 

memahami cara penulis meyakinkan pembaca melalui 

pernyataan yang diungkapkannya. 
 

Dengan demikian, membaca evaluatif (membaca kritis) 

merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk 

memahami isi bacaan. Pembaca tidak saja menginterpretasi 

maksud penulis, tetapi juga menilai apa yang disampaikan 
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penulis. Pemahaman evaluatif ditandai oleh kemampuan 

membandingkan isi bacaan dengan pengalaman pembaca 

sendiri, mempertanyakan maksud penulis, dan mereaksi 

secara kritis gaya penulis dalam mengungkapkan gagasan-

gagasannya (Tollefson: 95).  
 

Terkait dengan pendapat tentang pemahaman secara 

evaluatif, bahwa membaca evaluatif atau kritis merupakan 

wilayah yang tidak ada kaitannya dengan jawaban benar 

atau salah. Membaca kritis lebih mengarah pada kesan-

kesan, suasana hati dan penilaian tentang cara atau alasan 

seseorang menulis suatu karya. Menurut Cochran, kegiatan 

membaca evaluatif atau kritis mencakup: (a) menganalisis 

karakter dan latarnya, (b) meringkas alur cerita, (c) 

membedakan fakta dengan opini, (d) menangkap suasana 

hati suatu bacaan, dan (e) memahami tujuan penulis.               

                                
4. Tingkatan Pemahaman Membaca Secara Apresiatif 

Pemahaman apresiasi dimaksudkan untuk 

mengungkapkan respon emosional dan estetis terhadap teks 

yang sesuai dengan standar pribadi dan standar profesional 

mengenai bentuk sastra, gaya, jenis, dan teori sastra. 

Pemahaman apresiasi melibatkan seluruh dimensi kognitif 

yang terlibat dalam tingkatan pemahaman sebelumnya. 

Dalam pemahaman apresiasi, pembaca dituntut juga 

menggunakan daya imajinasi untuk memperoleh gambaran 
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yang baru melebihi apa yang disajikan penulis. Hal ini 

berarti bahwa pembaca dituntut merespon teks secara 

kreatif (Tollefson: 95). 
 

 Kiat yang dapat dilakukan dalam membaca adalah 

bacalah gagasan, bukan kata-katanya. Satu-satunya cara 

untuk dapat memahami gagasan dalam sebuah bacaan 

adalah dengan membaca kata-kata dalam konteks yang 

berhubungan. Apabila yang dibaca kata demi kata, otak 

pembaca harus bekerja lebih keras untuk mengartikannya. 

Selain itu, pembaca harus dapat mengoptimalkan fungsi 

indra, terutama indra mata dalam melakukan proses 

membaca.  

 

G. Strategi Pembelajaran Membaca  

Kualitas membaca seseorang ditentukan oleh cara 

bagaimana dia memahami bacaan yang dibacanya. 

Seseorang dapat memahami suatu bacaan ditentukan oleh 

beberapa faktor. Finocchiaro (1989: 113) berpendapat 

bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi seseorang 

memahami bacaan, yaitu kemampuan intelektual,  

pengetahuan yang luas, dan strategi membaca. Untuk dapat 

membaca dengan baik, seseorang harus mempunyai 

kemampuan intelektual yang baik,  pengetahuan yang luas, 

dan menggunakan strategi yang tepat.  

Seseorang yang memiliki kebiasaan membaca, 

biasanya apabila disodorkan kepadanya sebuah bacaan, 
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mereka akan menerimanya dengan penuh semangat. Mereka 

antusias, aktif, dan kreatif untuk segera mencari tahu 

informasi yang ada dalam bacaan. Mereka akan melakukan 

peninjauan  terhadap anatomis bahan bacaan dan akan 

membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri dari judul dan 

subjudul yang tertera dalam bacaan. 
 

Selain itu, mereka akan meninjau ulang apa yang telah 

mereka baca dan berusaha mencari tahu yang belum 

dimengerti dengan menggunakan pengetahuan awal 

(misalnya tentang sintaksis dan kosakata) dan keterampilan 

lain untuk memahami teks-teks dalam bacaan. Dengan 

keterampilan ini, memungkinkan terjadinya pemahaman 

terhadap bacaan yang dibacanya. Pemahaman terjadi 

melalui aplikasi strategi dan keterampilan. Kemampuan 

mengintegrasikan keduanya mengarahkan pada membaca 

aktif. 
 

Untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan di atas, 

guru perlu mengondisikan siswa untuk dapat sampai kepada 

menikmati kegiatan membaca yang dilakukannya. Terdapat 

sejumlah strategi dalam membaca yang diterapkan oleh 

pembaca aktif. Strategi tersebut mencakup: (1) memonitor 

makna; (2) perhatian selektif terhadap teks; (3) 

menyesuaikan terhadap kesulitan tugas; (4) 

menghubungkan teks dengan pengetahuan awal; dan (5) 

penjelasan (Howell, 2000: 205). 
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Selain itu, Goldman dan Saul dalam Folt (2011) 

mengidentifikasi strategi yang ditempuh pembaca ketika 

membaca baik pada tataran teks global maupun pada 

tataran teks lokal sebagai berikut: (1) pembaca ketika 

membaca sebuah kalimat, dapat saja bergerak maju atau 

mundur; dan (2) Pembaca dapat menggunakan tiga 

pendekatan. Pertama  sekali tempuh yaitu  pembaca 

melakukan pembacaan teks langsung. Kedua, pengulangan, 

pembaca membaca sampai akhir kemudian mengulang 

kalimat. Ketiga surut, yaitu pembaca kembali ke kalimat 

sebelumnya pada keseluruhan teks. 
 

Dengan demikian membaca tidak selalu merupakan 

proses yang statis yang berlangsung secara berurutan. 

Pembaca dapat memvariasikan penggunaan strategi 

pembacaannya. Penentuan strategi hendaklah didasarkan 

atas pengetahuan pembaca terhadap tujuan membaca, 

keterampilan membaca, dan karakteristik teks. 
 

Terdapat tiga prinsip psikologi dalam proses strategi 

pemahaman membaca. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 

(1) pentingnya pengetahuan awal pemelajar dalam 

pemerolehan informasi baru; (2) tingkat pemahaman teks 

yang dicapai pada suatu materi; dan (3) organisasi informasi 

untuk membantu memori jangka panjang (Howell: 123).  
 

Pengetahuan awal. Prinsip pertama pemahaman 

materi conten area yang kurang diakrabi dimulai dengan 
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penerapan apa yang diketahui pembelajar dengan apa yang 

sedang dipelajari. Pengajar perlu melaksanakan kontrol 

terhadap aspek ini. Melalui pembelajaran terbimbing 

pengajar dapat memberitahu pembelajar tentang topik 

sebelum dimulai membaca teks dan sejumlah tugas. 

Pengajar dapat menyempurnakan tugas ini dengan 

menggunakan berbagai strategi prabaca. Jadi, prinsip 

pengetahuan awal berkorespondensi dengan tahap prabaca 

suatu materi isi. 
 

Tingkat pemahaman teks. Prinsip kedua pemahaman 

menekankan fakta bahwa materi isi sering menuntut 

kedalaman belajar agar dapat dipahami dan diterapkan pada 

materi yang akan datang. Pembelajar didorong berpikir 

mendalam tentang apa yang dipelajari. Penelitian memori 

menekankan bahwa kedalaman proses merupakan faktor 

kunci dalam ingatan informasi. Pengajar dapat memandu 

proses ini selama tahap membaca dengan cara agar 

pembelajar mengadopsi pendekatan aktif bertanya tentang 

teks berdasarkan pengetahuan awal dan pengalaman 

mereka. Agar dapat menyusun materi yang memandu 

mengasimilasikan konsep teks faktual dengan pengetahuan 

mereka perlu menggunakan prosedur penentuan tingkat 

pemahaman yang berbeda-beda. Tingkat pemahaman 

tersebut adalah pemahaman teks tersurat, pemahaman teks 

tersirat, dan pemahaman berdasarkan pengalaman. 
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Organisasi informasi. Prinsip ketiga pemahaman 

adalah mengorganisasikan informasi jangka panjang. Aspek 

ini yang paling diabaikan dalam pembelajaran pemahaman 

bacaan. Dalam fase pascabaca gagasan diperhalus dan 

diperluas. Tahap pembelajaran terakhir ini berhubungan 

langsung dengan bagaimana informasi baru dapat dipahami 

pada materi selanjutnya. Tahap pascabaca suatu materi 

harus melibatkan kegiatan aktif yang mendorong 

pembelajar agar mensintesis dan mengorganisasikan 

informasi. 
 

Kegiatan di atas merupakan pengembangan kegiatan 

pembelajaran yang dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik 

melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan 

guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka 

pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran yang 

dimaksud dapat diwujudkan melalui penggunaan strategi 

pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta 

didik. Kegiatan pembelajaran memuat kecakapan hidup 

yang perlu dikuasai peserta didik.  
 

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran yaitu: (1) kegiatan 

pembelajaran disusun bertujuan untuk memberikan 

bantuan kepada para pendidik, khususnya guru agar mereka 
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dapat bekerja dan melaksanakan proses pembelajaran 

secara profesional sesuai dengan kebutuhan; (2) kegiatan 

pembelajaran disusun berdasarkan atas satu tuntutan 

kompetensi dasar secara utuh; (3) kegiatan pembelajaran 

memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa 

secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar (4) 

kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa (student-

centered). Guru harus selalu berpikir kegiatan apa yang bisa 

dilakukan agar siswa memiliki kompetensi yang telah 

ditetapkan; (5) materi dalam kegiatan pembelajaran dapat 

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan; (6) 

perumusan kegiatan pembelajaran harus jelas memuat 

materi yang harus dikuasai berdasarkan analisis kebutuhan; 

(7) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran 

minimal mengandung dua unsur penciri yang 

mencerminkan pengelolaan kegiatan pembelajaran siswa, 

yaitu kegiatan (siswa dan guru) dan objek belajar. 
 

Dalam pemilihan kegiatan pembelajaran perlu 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) 

memberikan peluang kepada siswa untuk mencari, 

mengolah, mengelola, dan menemukan sendiri pengetahuan 

di bawah bimbingan guru; (2) mencerminkan ciri khas mata 

pelajaran dalam pengembangan kemampuan peserta didik; 

(3) disesuaikan dengan kemampuan siswa, sumber belajar, 

dan sarana yang tersedia; dan (4) bervariasi dengan 
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mengombinasikan kegiatan individu/ perorangan, 

berpasangan, kelompok, dan klasikal; serta memperhatikan 

pelayanan terhadap perbedaan individual siswa seperti: 

bakat, minat, kemampuan, latar belakang keluarga, sosial-

ekomomi, dan budaya, serta masalah khusus yang dihadapi 

siswa yang bersangkutan. 
 

Penggunaan strategi secara tepat dan efektif dalam 

pembelajaran membaca dapat berpengaruh terhadap 

pemahaman bacaan. Untuk itulah perlu dikembangkan 

model pembelajaran yang tepat untuk mewujudkan harapan 

guru dan terutama para siswa untuk terampil membaca. 

Terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu 

dipertimbangkan oleh pengajar membaca dalam 

melaksanakan pembelajaran membaca. Pertimbangan 

dilakukan agar pembelajaran dapat dilaksanakan seperti 

yang diharapkan. 
 

Readence (1985: 8-11) menyampaikan sejumlah 

rekomendasi terkait dengan hal tersebut: (1) menyajikan isi 

dan proses secara bersamaan; (2) menyediakan petunjuk 

pada semua aspek pembelajaran; sebelum, selama, dan 

sesudah membaca; (3) menggunakan semua proses bahasa 

untuk membantu pembelajar belajar dari teks; 

(4)menggunakan kelompok kecil untuk meningkatkan 

belajar; dan (5) sabar dalam implementasi strategi.  Secara 

terperinci dapat diuraikan berikut ini. 
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Pertama, menyajikan isi dan proses secara bersamaan. 

Pelajar akan belajar dengan baik dan berhasil mendapatkan 

isi ketika perhatian mereka terfokus secara langsung pada 

materi yang dipelajari. Menyajikan isi dan proses secara 

bersamaan dapat dilakukan dengan memberikan petunjuk 

pada proses mendapatkan isi. Misalnya, jika isi yang 

dipelajari itu diorganisasikan dalam bentuk sebab akibat, 

pengajar hendaknya memperkenalkan pengorganisasian isi 

berdasarkan bentuk sebelum memberikan isi yang 

sebenarnya. Jadi, informasi teks ditekankan sepanjang 

proses diperlukan untuk mendapatkannya. Mengutamakan 

apa yang seharusnya diperoleh tanpa memperhatikan 

bagaimana cara memperolehnya adalah tidak bernilai. 
 

Kedua, menyediakan petunjuk pada semua aspek 

pembelajaran materi, sebelum, selama, dan setelah 

membaca.  Belajar isi tidaklah sekedar membaca teks yang 

diberikan, menjawab akhir suatu bab, dan mendengarkan 

sajian pengajar terhadap apa yang dibaca. Secara umum, 

pembelajar perlu dipersiapkan untuk membaca teks, perlu 

petunjuk membaca dalam memilih gagasan, dan perlu 

penekanan untuk menguasai bahan yang dipelajari. 
 

Terutama sebelum membaca, pembelajar perlu 

memperoleh kesadaran untuk memanfaatkan pengetahuan 

awal mereka dan memiliki tujuan membaca yang dapat 

membantu proses pemahaman. Di samping itu, pengajar 
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secara eksplisit memberi petunjuk kepada pembelajar 

bagaimana belajar dari teks dengan modeling. Dengan 

teknik ini, pengajar menjadi pemeran model dengan 

menjelaskan bagaimana mereka memahami sesuatu, 

misalnya melaporkan keterlibatan operasi mental dalam 

pemahaman teks tertentu. Pembelajar kemudian dapat 

mengulangi proses agar dapat memahami dengan cara 

mereka sendiri. 
 

Ketiga, menggunakan semua proses bahasa untuk 

membantu pembelajar belajar dari teks. Proses bahasa tidak 

terbatas pada membaca yang dapat digunakan sebagai 

wahana belajar dari teks. Memang membaca tidak diragukan 

lagi sebagai wahana utama dalam menghadapi teks, tetapi 

proses bahasa lainnya dapat saja digunakan dalam 

membantu pembelajar memahami isi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat interkoneksi antara membaca 

dan menulis yang menyarankan agar membaca dipandang 

sebagai proses mengarang. Juga ditegaskan bahwa menulis, 

menyimak, dan berbicara, menjadi alat tambahan untuk 

mengajarkan isi.  
 

Keempat, menggunakan kelompok kecil untuk 

meningkatkan belajar. Satu teknik yang paling tidak efektif 

dalam pembelajaran adalah ceramah sedangkan yang paling 

efektif adalah kelompok kecil. Selain itu, ketika pembelajar 
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didorong bekerja secara kolaboratif dengan teman sebaya, 

produktivitas dan pencapaian meningkat. Kita menyadari 

bahwa metode ceramah lazim dalam mengajar, tetapi 

banyak strategi lain yang sangat baik digunakan yaitu 

pembelajaran kelompok kecil. Strategi ini direkomendasikan 

karena dapat meningkatkan situasi belajar aktif dan 

menekankan interaksi teman sebaya. 
 

Kelima, bersabar dalam implementasi strategi. Jangan 

mengharapkan hasil instan dalam menggunakan strategi 

yang dianjurkan dalam teks ini. Usaha pertama dalam 

implementasi strategi adalah penuh dengan kesalahan; 

sebagaimana belajar sesuatu yang baru, menjadi seorang 

ahli dalam menggunakan suatu strategi memerlukan waktu 

dan kesabaran. Cobakan strategi beberapa kali sebelum 

menentukan untuk menggunakannya. 
 

Mencermati tahapan-tahapan yang disampaikan para 

ahli dalam  pembelajaran membaca, semula para ahli lebih 

banyak memperhatikan kegiatan membaca pada aktivitas 

sebelum membaca dan setelah membaca. Akan tetapi, berkat 

pengkajian proses pembacaan terhadap pembaca 

profesional, akhirnya mereka juga memandang penting 

aktivitas selama membaca dalam mendesain pembelajaran 

membaca (Sarimanah, 2008: 39). 
 

Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk 

meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dalam 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Apabila kesadaran 



 

102 
 

ini terwujud, maka seseorang dapat mengawali pikirannya 

dengan merancang, memantau dan menilai apa yang 

dipelajarinya. Apabila strategi ini diterapkan dalam aktivitas 

membaca diyakini akan berhasil sesuai yang diharapkan. 

Strategi metakognitif terletak di atas paham perspektif 

kognitif-konstruktivis yang dirintis oleh Piaget dan 

Vygotsky. Strategi metakognitif berhubungan dengan 

pengetahuan tentang pembelajaran diri sendiri atau tentang 

bagaimana belajar.  
 

Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa setiap 

individu dalam usia berapa pun secara aktif terlibat dalam 

proses pengkonstruksian pengetahuan. Proses peng-

konstruksian pengetahuan akan lebih berkembang ketika 

individu berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya 

mereka. Dalam hal ini, individu menggunakan strategi 

kognitif sebagai alat untuk membina makna, dan strategi 

metakognitif membantu individu mengemas, dan 

menginterpretasikan pengetahuan yang senantiasa 

berkembang. 

 

H. Media Pembelajaran Membaca 

Dalam melaksanakan tugasnya, guru (pengajar) 

diharapkan dapat menggunakan alat atau bahan pendukung 

proses pembelajaran, dari alat yang sederhana sampai alat 

yang canggih (sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 

jaman). Bahkan mungkin lebih dari itu, guru diharapkan 
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mampu mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajarannya sendiri. Oleh karena itu, guru (pengajar) 

harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pembelajaran, yang meliputi (1) media 

sebagai alat komunikasi agar lebih mengefektifkan proses 

belajar mengajar; (2) fungsi media dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan; (3) hubugan antara metode mengajar 

dengan media yang digunakan; (4) nilai atau manfaat media 

dalam pengajaran; (5) pemilihan dan penggunaan media 

pembelajaran; (6) berbagai jenis alat dan teknik media 

pembelajaran; dan (7) usaha inovasi dalam pengadaan 

media pembelajaran. 
 

Berdasarkan deskripsi di atas, maka media adalah 

bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari 

proses pembelajaran, terutama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, lebih jauh perlu 

dibahas tentang arti, posisi, fungsi, klasifikasi, dan 

karakteristik beberapa jenis media, untuk mendapatkan 

gambaran dan pemahaman sebelum menggunakan atau 

mungkin memproduksi media pembelajaran. 
 

Media (bentuk jamak dari kata medium), merupakan 

kata yang berasal dari bahasa latin medius, yang secara 

harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’ (Arsyad, 

2002: 3). Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 
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pesan. Media dapat berupa sesuatu bahan (software) 

dan/atau alat (hardware). Media jika dipahami secara garis 

besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi 

menurut pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, 

lingkungan sekolah dan luar sekolah, bagi seorang siswa 

merupakan media. Pengertian ini sejalan dengan batasan 

yang disampaikan oleh Gagne, yang menyatakan bahwa 

media merupakan berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. 
 

Banyak batasan tentang media, Association of 

Education and Communication Technology (AECT) 

memberikan pengertian tentang media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dan informasi. Dalam hal ini terkandung pengertian 

sebagai medium atau mediator, yaitu mengatur hubungan 

yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar 

siswa dan isi pelajaran. Sebagai mediator, dapat pula 

mencerminkan suatu pengertian bahwa dalam setiap sistem 

pengajaran, mulai dari guru sampai kepada peralatan yang 

paling canggih dapat disebut sebagai media. Medium, yang 

memiliki pengertian yang sejalan dengan batasan di atas 

yaitu sebagai perantara yang mengantar informasi antara 

sumber dan penerima. 
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Dalam dunia pendidikan, sering kali istilah alat bantu 

atau media komunikasi digunakan secara bergantian atau 

sebagai pengganti istilah media pendidikan (pembelajaran). 

Seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (1994: 14) bahwa 

dengan penggunaan alat bantu berupa media komunikasi, 

hubungan komunikasi akan dapat berjalan dengan lancar 

dan dengan hasil yang maksimal. Dari pendapat itu secara 

implisit bahwa media adalah segala alat fisik yang digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Dalam 

pengertian ini, buku/modul, tape recorder, kaset, video 

recorder, camera video, televisi, radio, film, slide, foto,  

gambar, dan komputer adalah merupakan media 

pembelajaran. Menurut National Education Association, 

media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik yang tercetak 

maupun audio visual beserta peralatannya.  
 

Berdasarkan batasan-batasan mengenai media seperti 

tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut 

software dan hardware yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke 

pembelajar (individu atau kelompok), yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

pembelajar sedemikian rupa sehingga proses belajar (di 

dalam/di luar kelas) menjadi lebih efektif. 
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Media pembelajaran merupakan suatu perantara 

seperti apa yang dimaksud pada pernyataan di atas. Dalam 

kondisi ini, media yang digunakan memiliki posisi sebagai 

alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu 

mengajar bagi guru (teaching aids). Misalnya alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, 

dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Sebagai 

alat bantu dalam mengajar, media diharapkan dapat 

memberikan pengalaman kongkret, motivasi belajar, 

mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. 

Sehingga alat bantu yang banyak dan sering digunakan 

adalah alat bantu visual, seperti gambar, model, objek 

tertentu, dan alat-alat visual lainnya. Oleh karena dianggap 

sebagai alat bantu, guru atau orang yang membuat media 

tersebut harus memperhatikan aspek desainnya, 

pengembangan pembelajarannya, dan evaluasinya. 
 

Dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang, 

misalnya dalam teknologi komunikasi dan informasi pada 

saat ini, media pembelajaran memiliki posisi sentral dalam 

proses belajar dan bukan semata-mata sebagai alat bantu. 

Media pembelajaran memainkan peran yang cukup penting 

untuk mewujudkan kegiatan belajar menjadi lebih efektif 

dan efisien. Dalam posisi seperti ini, penggunaan media 

pembelajaran dikaitkan dengan apa-apa saja yang dapat 

dilakukan oleh media, yang mungkin tidak mampu 

dilakukan oleh guru (atau guru melakukannya kurang 
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efisien). Dengan kehadiran media pembelajaran maka posisi 

guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi 

sebagai fasilitator. Bahkan pada saat ini media telah diyakini 

memiliki posisi sebagai sumber belajar yang menyangkut 

keseluruhan lingkungan di sekitar siswa. 

 

I. Evaluasi Pembelajaran Membaca 

Evaluasi atau penilaian dalam aktivitas pembelajaran 

memiliki peran yang sangat penting, karena evaluasi bukan 

merupakan aktivitas yang terpisah dengan kegiatan lain. 

Evaluasi merupakan suatu komponen yang berkaitan 

dengan komponen lain dari sebuah sistem yang utuh untuk 

melihat ketercapaian tujuan. Melalui evaluasi informasi 

tentang kemampuan atau hasil belajar yang telah dicapai 

siswa dapat terlihat. 
 

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses belajar 

mengajar. Kegiatan evaluasi harus dipahami sebagai 

kegiatan untuk mengefektifkan proses belajar mengajar 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Di 

dalam kegiatan penilaian ini terdapat tiga komponen 

penting, yang meliputi: (a) teknik penilaian, (b) bentuk 

instrumen, dan (c)  instrumen. 

 

1. Teknik Penilaian  

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis dan menafsirkan proses dan 

hasil belajar siswa dalam membaca yang dilakukan secara 
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sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan 

untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian 

kompetensi yang telah ditentukan.  Adapun yang dimaksud 

dengan teknik penilaian adalah cara-cara yang ditempuh 

untuk memperoleh informasi mengenai proses dan produk 

dalam aktivitas dan hasil pembelajaran membaca yang 

dilakukan oleh peserta didik.   
 

Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam 

rangka penilaian dalam pembelajaran membaca ini, yang 

secara garis besar dapat dikategorikan sebagai teknik tes 

dan teknik nontes.Teknik tes merupakan cara untuk 

memperoleh informasi melalui pertanyaan yang 

memerlukan jawaban betul atau salah, sedangkan teknik 

nontes adalah suatu cara untuk memperoleh informasi 

melalui pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban betul 

atau salah.  
 

Beberapa hal penting yang juga perlu diketahui dalam 

penilaian, diuraikan berikut ini:  

a. pemilihan jenis penilaian harus disertai dengan aspek-

aspek yang akan dinilai sehingga memudahkan dalam 

penyusunan soal; 

b. penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian 

indikator; 
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c. penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu 

berdasarkan apa yang bisa dilakukan siswa setelah 

siswa mengikuti proses pembelajaran, dan bukan 

untuk menentukan posisi seseorang terhadap 

kelompoknya; 

d. sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian 

yang berkelanjutan. berkelanjutan dalam arti semua 

indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk 

menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan 

yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa; 

e. hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindakan 

perbaikan, berupa program remedial. apabila siswa 

belum menguasai suatu kompetensi dasar, ia harus 

mengikuti proses pembelajaran lagi, dan bila telah 

menguasai kompetensi dasar, ia diberi tugas 

pengayaan; 

f. siswa yang telah menguasai semua atau hampir semua 

kompetensi dasar dapat diberi tugas untuk 

mempelajari kompetensi dasar berikutnya; 

g. dalam sistem penilaian berkelanjutan, guru harus 

membuat kisi-kisi penilaian dan rancangan penilaian 

secara menyeluruh untuk satu semester dengan 

menggunakan teknik penilaian yang tepat; 

h. penilaian dilakukan untuk menyeimbangkan berbagai 

aspek pembelajaran: kognitif, afektif, dan psikomotor 
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dengan menggunakan berbagai model penilaian, baik  

formal maupun nonformal secara berkesinambungan; 

i. penilaian merupakan suatu proses pengumpulan dan 

penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa 

dengan menerapkan prinsip berkelanjutan, bukti-bukti 

outentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas 

publik; 

j. penilaian merupakan proses identifikasi pencapaian 

kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan 

melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang 

harus dan telah dicapai disertai dengan peta kemajuan 

hasil belajar siswa; 

k. penilaian berorientasi pada standar kompetensi, 

kompetensi dasar dan indikator. dengan demikian, 

hasilnya akan memberikan gambaran mengenai 

perkembangan pencapaian kompetensi; 

l. penilaian dilakukan secara berkelanjutan 

(direncanakan dan dilakukan terus menerus) guna 

mendapatkan gambaran yang utuh mengenai 

perkembangan penguasaan kompetensi  siswa, baik 

sebagai efek langsung (main effect) maupun efek 

pengiring (nurturant effect) dari proses pembelajaran; 

m.  sistem penilaian harus disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran yang ditempuh dalam proses 

pembelajaran. misalnya, jika pembelajaran 

menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, 
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penilaian harus diberikan baik pada proses 

(keterampilan proses) misalnya teknik wawancara 

maupun produk/hasil dengan  melakukan observasi 

lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. 
 

2. Bentuk Instrumen 

Bentuk instrumen yang dipilih harus sesuai dengan 

teknik penilaiannya. Oleh karena itu, bentuk instrumen yang 

dikembangkan dapat berupa bentuk instrumen yang 

tergolong teknik: 

a. Tes tulis, dapat berupa tes esai/uraian, pilihan ganda, 

isian, menjodohkan, tes rumpang, dan sebagainya; 

b. Tes lisan, yaitu berbentuk daftar pertanyaan; 

c. Tes unjuk kerja, dapat berupa tes identifikasi, tes 

simulasi, dan uji petik kerja produk, uji petik kerja 

prosedur, atau uji petik kerja prosedur dan produk;  

d. Penugasan, seperti tugas proyek atau tugas rumah; 

e. Observasi, yaitu dengan menggunakan lembar 

observasi; 

f. Wawancara, yaitu dengan menggunakan pedoman 

wawancara; 

g. Portofolio, dapat menggunakan dokumen pekerjaan, 

karya, dan atau prestasi siswa; 

h. Penilaian diri dengan menggunakan lembar penilaian 

diri. 
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Sesudah penentuan instrumen tes dipandang tepat, 

selanjutnya instrumen tes itu dituliskan di dalam kolom 

matriks silabus yang tersedia. Berikut ini disajikan ragam 

teknik penilaian beserta bentuk instrumen yang dapat 

digunakan. Untuk melihat bagaimana meningkatkan 

pemahaman bacaan dan peningkatan pemahaman bacaan 

dilakukan teknik secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik 

kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana 

meningkatkan pemahaman bacaan yang dijaring melalui 

observasi.  
 

Sedangkan peningkatan pemahaman bacaan 

menggunakan teknik kuantitatif melalui tes. Data hasil tes 

dianalisis secara deskriptif, yaitu menggunakan persentase 

hasil tes dengan dukungan analisis statistik, tes pilihan 

berganda. Untuk menentukan ada tidaknya peningkatan 

pemahaman bacaan, digunakan tes formatif yang bertujuan 

untuk mengukur ketuntasan belajar, dalam arti untuk 

mengetahui apakah siswa sudah mencapai standar minimal 

(misalnya 80%) yang telah ditetapkan.  
 

Kualitas membaca seseorang ditentukan oleh 

bagaimana dia memahami bacaan yang dibacanya. 

Sebagaimana telah disampaikan pada tujuan pembelajaran 

membaca, maka dalam penelitian ini jenjang pemahaman 

yang digunakan dalam pembahasan mengacu pada 

taksonomi yang dikemukakan oleh Barret, yaitu pemahaman 
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literal, pemahaman inferensial (menyimpulkan), 

pemahaman evaluatif, dan pemahaman apresiatif. Semua 

perilaku yang ditunjukkan pembaca berdasarkan taksonomi 

yang dikemukakan oleh Barret merupakan indikator 

keberhasilan pembaca dalam memahami teks.  
 

Sebagai hasil proses pembelajaran, pemahaman 

bacaan dapat diukur. Pengukuran dapat dilakukan melalui 

aspek-aspek yang terlibat dalam memahami sebuah bacaan. 

Dalam memahami bacaan, mengajukan pertanyaan tentang 

bacaan sangat penting. Pemahaman bacaan salah satunya 

dapat diukur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. Sebetulnya, pertanyaan tidak hanya digunakan 

untuk mengukur tingkat pemahaman bacaan, tetapi juga 

dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan 

pemahaman. Selain sebagai alat mengajar, pertanyaan dapat 

juga digunakan sebagai alat tes.  
 

Dengan pertanyaan, dapat dikembangkan kemampuan 

pemahaman baik secara literal, inferensial, evaluatif, 

maupun apresiatif. Dengan pertanyaan pula, pembaca dapat 

mengenali lebih jauh makna atau isi  teks yang dibaca. Tes 

pilihan ganda merupakan bentuk tes yang juga dapat 

digunakan untuk mengukur pemahaman bacaan. Selain 

dapat mengukur pemahaman, tes pilihan ganda juga dapat 

mengukur intelegensi. Banyak aspek dari teks yang dapat 

diukur dengan menggunakan tes pilihan ganda. 
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Pengoreksian serta pengadministrasian tes mudah dan 

dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.  
 

Selain itu, dilaksanakan penilaian proses pembelajaran 

saat pembelajaran membaca berlangsung. Guru mengukur 

tingkat keberhasilan pembelajaran melalui pengamatan 

terhadap aktivitas berbasis metakognitif PQ4R yang 

digunakan dalam pembelajaran membaca. Penilaian 

dilakukan dengan menggunakan ceklist pada lembar 

pengamatan. Instrumen dalam pengamatan kesemuanya 

melibatkan tiga tahapan dengan enam langkah PQ4R yang 

harus ditahapi oleh siswa. Pembelajaran dapat berhasil 

manakala siswa terlihat melaksanakan aktivitas dengan 

menahapi proses metakognitif PQ4R tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A. Pengertian Strategi  

trategi berasal dari bahasa Greek Kuno yaitu 

“strategos” yang bermakna segala cara/jalan seseorang 

untuk memenangi peperangan, termasuk dalam hal logistik, 

personil, dan persenjataan. Selain itu juga strategi juga 

dimaknai kemahiran seni peperangan atau kepemimpinan 

dalam pengurusan pasukan tentara dan kapal perang. 

Penggunaan kata “strategi” berkembang kepada suasana 

yang bukan berlatar belakang ketentaraan, termasuk bidang 

pendidikan dengan makna baru (Siliwangi, 1991: 7).  
 

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

strategi adalah suatu seni merancang operasi di dalam 

peperangan untuk memperoleh kemenangan dengan cara 

mengatur posisi atau siasat berperang. Dalam dunia 

pendidikan strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Pengertian strategi berdasarkan pernyataan tersebut 

menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan 

S 

STRATEGI 
METAKOGNITIF PQ4R 
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tertentu (Briggs: 212-213). Definisi strategi berdasarkan 

pendapat tersebut terarah pada sebuah perencanaan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
 

Dalam konteks pengajaran, Gagne mengemukakan 

bahwa strategi yaitu kemampuan internal seseorang untuk 

berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. 

Dalam hal ini, siswa dituntut untuk memiliki analisis yang 

tajam, tepat, dan akurat untuk memecahkan persoalan, dan 

mengambil keputusan. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

strategi didefinisikan sebagai “alat” kognisi yang membantu 

siswa mengkonstruksi pemahaman. Selanjutnya Gagne 

(212-213) menggunakan istilah strategi kognitif sebagai 

kompetensi yang paling tinggi dari taksonomi tujuan 

pembelajaran. Kompetensi ini berupa kemampuan 

metakognitif yang ditunjukkan dalam bentuk kemampuan 

berpikir tentang proses berpikir dan belajar bagaimana 

belajar. 
 

Mencermati uraian di atas, strategi dapat diterapkan 

pada berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks pengajaran, 

dapat disimpulkan strategi merupakan suatu kerangka atau 

rancangan umum yang berisi tentang rangkaian guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pengajaran tertentu. Strategi pembelajaran sifatnya sangat 

personal berbeda antara individu satu dengan lainnya 
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karena merupakan proses mental yang tidak tampak. 

Strategi pembelajaran hanya dapat diidentifikasi melalui 

manifestasi perilaku individu yang menerapkannya. 
 

Strategi dalam membaca ini merupakan suatu proses 

mental yang secara sadar dipilih dan digunakan pembaca 

untuk memahami teks. Strategi digunakan untuk 

menyeleksi, memprediksi isi bacaan, menginformasi hasil 

baca, dan  memvalidasi hasil pemahaman. Dengan 

menggunakan strategi, pembaca dapat memahami apa yang 

dibaca, karena tahapan-tahapan dalam proses dijalani sesuai 

dengan aspek pemahaman dalam membaca walaupun 

pembaca mengalami kesulitan dalam membaca. Penggunaan 

strategi membaca akan berpengaruh pada proses membaca. 

Untuk itu perlu ketepatan dalam penggunaan strategi agar 

hasil yang diharapkan dapat tercapai. 

 

B. Hakikat Metakognitif 

1. Pengertian Metakognitif 

Metakognitif adalah suatu istilah yang berwujud kata 

sifat dari metakognisi, prefiks “meta” berarti “setelah”, 

“melebihi”, atau “di atas”, sedangkan kognisi diartikan 

sebagai apa yang diketahui serta dipikirkan seseorang. 

Penambahan “meta” pada kata kognisi untuk merefleksikan 

ide bahwa metakognisi adalah “tentang” atau “di atas” atau 

“sesudah” kognisi. Dengan demikian secara harfiah 
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metakognisi diartikan sebagai kognisi tentang kognisi atau 

berpikir tentang berpikir (Anderson, 2001: 64). 
 

Konsep metakognisi pertama kali diperkenalkan di 

bidang psikologi modern pada tahun 1970an oleh John 

Flavel yang mengkaji tentang metamemori anak. Flavel 

menggunakan istilah metamemori dalam hal kemampuan 

individu untuk mengelola, memantau masukan, 

penyimpanan, pencarian, dan pengambilan isi memori 

sendiri. 
 

Flavel pertama kali melakukan penelitian metakognitif 

difokuskan pada anak-anak. Flavel meneliti pengembangan 

keterampilan memori pada anak-anak, menemukan bahwa 

anak-anak perlu memahami tentang konsep memori 

sebelum mereka dapat mengembangkan keterampilan untuk 

memanfaatkan  dan  meningkatkan  memori. Ia  menyebut  

pengetahuan  ini sebagai “metamemory”. Flavel meneliti dan 

mengembangkan teorinya tentang “metakognisi” yang 

merupakan pemahaman anak tentang cara kerja pikiran dan 

proses berpikir sendiri. Dijelaskan pula bahwa kemampuan 

metakognitif anak tidak muncul dengan sendirinya, tetapi 

memerlukan latihan sehingga menjadi kebiasaan dengan 

bantuan instruktur yang mengerti cara mengembangkan 

kemampuan metakognitif. 
 

Istilah metakognisi saat ini telah diadopsi ke berbagai 

bidang, di antaranya oleh ahli pendidikan. Menurut para 
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psikolog pendidikan, fungsi metakognitif dalam ranah 

pendidikan adalah alat pembelajaran yang bersifat self 

regulated (diarahkan oleh diri sendiri). Sementara itu, para 

psikolog tertarik dengan metakognisi karena berkaitan 

dengan bagaimana cara manusia memonitor dan 

mengontrol pemikirannya. Para ahli pendidikan meneliti 

bagaimana anak memahami pengetahuan dan proses yang 

relevan dengan kemampuan membaca, matematika, dan 

topik pendidikan lainnya. Metakognisi juga dikaitkan dengan 

belajar mengajar dan dikaji pula bagaimana metakognisi 

bisa diperkaya melalui pengajaran yang terfokus pada 

strategi tertentu. 
 

Metakognitif merupakan strategi yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran bahasa, dan 

keterampilan berbahasa. Metakognitif dalam membaca 

adalah kesadaran seseorang saat proses membaca apakah ia 

paham atau tidak tentang isi teks yang sedang dibacanya. 

Dengan kata lain, metakognitif dapat menciptakan seorang 

pembaca terampil membaca dengan menggunakan strategi 

secara efektif. Keunikan seorang pembaca metakognitif 

adalah ia mengetahui bahwa pemahaman membaca yang 

baik memerlukan keaktifan saat membaca, yaitu; 

memprediksi, bertanya, berimajinasi, klarifikasi dan 

menyimpulkan sambil membaca. 
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2. Prinsip Metakognitif 

Brown (2000: 133) mengajukan sejumlah prinsip 

metakognitif yang dapat dipertimbangkan dalam 

penyelenggaraan pembelajaran bahasa. Pertama, centering 

your learning. Kedua,  arranging  and planning your learning. 

Ketiga, evaluating your learning. Dalam prosesnya para 

siswa harus memulai kegiatan pembelajaran dengan 

melakukan persiapan sebelum belajar dengan mengaitkan 

bahan pembelajaran dengan pengetahuan yang sudah 

dimiliki. Kedua para siswa melaksanakan pengaturan belajar 

dengan melakukan monitoring belajar. Ketiga, para siswa 

melakukan evaluasi pascabelajar untuk mengetahui 

ketercapaian apa yang diinginkan. 
 

Sejalan dengan kemandirian belajar yang dituntut 

dalam strategi metakognitif, Brown pun mengemukakan 

prinsip automatisitas, bahwa interaksi manusia sebenarnya 

untuk menjadi pembelajar yang otonom. Seorang pembaca 

dikatakan berhasil memahami bacaan ketika titik perhatian 

diarahkan pada makna dan pesan, bukan pada tatabahasa 

atau bentuk linguistis lainnya. Pelajar dalam berbahasa 

perlu dibebaskan pengendalian agar dapat lebih mudah 

maju ke proses otomatis (Brown, 2001: 166).  
 

Dari pendapat di atas, pembelajaran berbasis strategi 

metakognitif mengacu pada tiga aspek. Pertama, yaitu 
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pemusatan atau perhatian pembaca terhadap bahan bacaan. 

Kedua, mengatur dan merencanakan proses membaca. 

Ketiga mengevaluasi proses membaca. Ketiga, aspek ini 

dilakukan untuk memonitor dan mengontrol komitmen 

terhadap kesungguhan membaca. Pembaca harus 

menunjukkan kesungguhan dalam menyikapi bahan bacaan.  
 

Aktivitas pertama atau yang paling mendasar dari 

strategi metakognitif adalah memusatkan perhatian pada 

proses membaca. Dalam pembelajaran membaca, seringkali 

pembaca dihadapkan pada banyaknya kosa kata baru, topik-

topik baru, dan struktur wacana yang sulit dipahami 

sehingga perhatian pembelajar menjadi berkurang. Hal ini 

tentu saja dapat mempengaruhi keberhasilan dalam 

memahami makna teks yang dibaca. Untuk mendapatkan 

kembali kesadaran secara penuh dapat dilakukan langkah-

langkah seperti meninjau secara luas atau menghubungkan 

materi-materi yang telah diketahui pembaca, mengarahkan 

perhatian pada aspek-aspek yang lebih spesifik terhadap 

bahasa atau situasi tertentu. 
 

Aktivitas kedua dari strategi metakognitif adalah 

mengatur dan merencanakan proses membaca. Seperti 

berusaha menemukan bagaimana melakukan proses 

membaca, memahami dan menggunakan kondisi-kondisi 

yang berhubungan untuk mengoptimalkan kegiatan 
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membaca, menetapkan tujuan, merencanakan tugas-tugas, 

dan berusaha mencari kesempatan untuk latihan. 
 

Aplikasinya dalam pembelajaran membaca adalah 

menetapkan tujuan dan sasaran membaca. Hal ini penting 

agar pembelajar mampu membaca materi secara profesional 

melalui berbagai teknik membaca. Oleh karena itu, pembaca 

harus mengetahui berbagai tujuan membaca sehingga dapat 

menentukan teknik-teknik membaca secara tepat sesuai 

dengan tujuan membaca, misalnya membaca untuk tujuan 

mencari informasi tertentu secara cepat dan membaca untuk 

kesenangan. Dengan demikian proses pembelajaran 

membaca berlangsung secara efektif. 
 

Aktivitas ketiga dari strategi metakognitif yaitu 

mengevaluasi keterampilan membaca. Aktivitas ini meliputi 

kegiatan memonitor dan mengevaluasi proses membaca 

(Brown, 2001: 166). Memonitor proses membaca 

bersumber pada kegiatan untuk menemukan sumber-

sumber kesalahan yang dibuatnya. Sementara mengevaluasi 

proses membaca digunakan untuk mengetahui kemajuan 

yang telah dicapai pembaca dibandingkan dengan situasi 

sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Lucia 

mengemukakan bahwa kesadaran untuk mengoordinasikan 

proses belajar yang terjadi pada diri pembaca akan 

mengarahkan pada suatu sikap yang tidak tergantung atau  



 

123 
 

mandiri. Sikap ini menunjukan kedewasaan pembelajar 

karena pembelajar semakin menyadari siapa dirinya dan 

apa yang akan dilakukannya didasarkan pada kesadaran dan 

di bawah kendali (Brown, 2001: 133). 
 

Kesulitan membaca bisa saja terjadi karena pembaca 

belum mempunyai strategi metakognitif. Maksudnya, 

pembaca belum terbiasa memetakan persoalan sehingga dia 

kesulitan memahami secara komprehensif. Seorang 

anak/pembelajar yang memiliki (menggunakan) strategi 

metakognitif  akan segera sadar, mengerti persoalan, dan 

mencari jalan keluar ketika dia menemui masalah dalam 

belajar membaca. Misalnya, ketika sedang membaca, tiba-

tiba tersadar bahwa dia tidak mengerti apa yang dibaca, dia 

akan mengulang lagi bacaan itu, atau juga bertanya kepada 

orang lain tentang persoalan yang tidak dimengerti. 
 

Dengan menerapkan strategi metakognitif, pembaca 

akan lebih cepat mandiri, mampu mengatur diri sendiri, 

lebih aktif mengembangkan diri  dan menentukan tujuan. 

Selain itu, pembaca mampu memotivasi diri dan  berusaha 

mencapai tujuan dengan strategi yang telah direncanakan 

lebih dulu. Dengan kemandirian yang dimilikinya, 

keberhasilan akan lebih mudah diraih. 
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

strategi metakognitif dalam pembelajaran membaca 

menekankan pada kesadaran pembelajar untuk 
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merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi proses  

membaca. Dalam merencanakan proses membaca, 

pembelajar  menguraikan informasi dan rencana monitor 

aktivitas dan kemajuan membacanya. Dalam melakukan 

proses membaca, pembaca mampu mengordinasikan 

proses-proses membaca yang terjadi pada dirinya, sehingga 

akan muncul sikap yang tidak tergantung  pada pihak lain 

(mandiri). Sementara evaluasi dilakukan pembaca sebelum, 

selama, dan setelah proses membaca  berlangsung untuk 

mengetahui hasil membacanya.   
 

3. Komponen Metakognitif 

 Sebagaimana dikemukakan oleh Flavel bahwa 

kemampuan metakognitif meliputi dua komponen, yaitu: (a) 

pengetahuan metakognitif (metacognitive knowledge), dan 

(b) pengalaman atau regulasi metakognitif (metacognitive 

experiences or regulation). Pengetahuan metakognitif 

mencakup: (1) variabel-variabel perorangan, atau 

pengetahuan bahwa kemampuan dan cara berpikir 

seseorang bisa berbeda dengan orang lainnya, (2) variabel-

variabel yang berkaitan dengan tugas, atau pengetahuan 

bahwa jenis tugas yang berbeda menuntut penggunaan 

kognitif yang berbeda pula, dan (3) variabel-variabel 

strategi, atau pengetahuan bahwa suatu tugas atau 

persoalan dapat dihadapi atau diselesaikan menggunakan 

lebih dari satu macam strategi kognitif atau strategi 

metakognitif. 
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 Pengalaman atau regulasi metakognitif merupakan 

langkah penggunaan strategi-strategi metakognitif. Strategi 

metakognitif adalah proses berurutan yang dilakukan 

seseorang untuk mengendalikan aktivitas kognitif, dan 

untuk menjamin bahwa tujuan kognitif telah tercapai. 

Proses-proses ini membantu mengatur dan mengelola 

belajar, mulai dari perencanaan, monitoring, sampai dengan 

pengevaluasian hasil aktivitas atau penggunaan strategi 

tersebut. Kemampuan metakognitif mengacu kepada 

kesadaran individu terhadap kemampuan yang dimilikinya 

serta kemampuan untuk memahami, dan mengontrol 

proses-proses kognitif yang mereka miliki. 
 

 Livingstone (2011) mengelompokkan kemampuan 

metakognitif kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi 

karena melibatkan kontrol dan proses kognitif yang terlibat 

dalam pembelajaran. Sekaitan dengan itu Eggen & Kauchak 

(1995: 52) menjelaskan bahwa kemampuan metakognitif 

merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dan berpikir kritis (higher order and critical thinking). 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dan berpikir kritis 

mencakup empat macam kemampuan, ialah memahami 

secara mendalam tentang topik-topik spesifik, kemampuan 

proses dasar, kemampuan metakognitif, dan kemampuan 

yang berkaitan dengan sikap. Dalam praktik 

pengembangannya, antar unsur ini dapat saling berkaitan. 
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C. Model-Model Metakognitif 

1. Model Metakognitif Brown 

Brown dalam Glaser membagi metakognitif menjadi 

dua kategori: (a) pengetahuan tentang kognisi, seperti 

kegiatan melibatkan refleksi yang sadar pada kemampuan 

kognisi, dan (b) regulasi kognisi, sebagai kegiatan swa-

regulasi tentang mekanisme kognitif. Menurut Brown, kedua 

bentuk metakognisi tersebut sangat erat terkait, namun 

untuk membedakannya sangat mudah. Pengetahuan tentang 

kognisi mengacu pada informasi tentang pemikiran 

seseorang terhadap proses kognitif mereka sendiri. 

Peraturan kognisi terdiri dari kegiatan yang digunakan 

untuk mengatur dan mengawasi belajar meliputi kegiatan 

perencanaan, kegiatan pemantauan, dan memeriksa hasil 

(Glaser, 1987: 4). Dalam model metakognitif Brown ada dua 

hal yang menjadi penciri model yaitu kesadaran akan 

kognisi, dan regulasi kognisi. Kesadaran akan kognisi 

marupakan modal dalam menyaring dan menerima berbagai 

informasi. 
 

2. Model Metakognitif Flavel 

Flavel mendefinisikan komponen metakognisi dengan 

menciptakan sebuah model pemantauan kognitif yang 

terdiri atas empat komponen: (a) pengetahuan metakognitif, 

(b) pengalaman metakognitif, (c) tujuan dan tugas, (d) 

tindakan atau strategi. Seseorang memiliki kemampuan 
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untuk mengendalikan kognitif tergantung pada tindakan dan 

interaksi diantara komponen-komponen tersebut (Flavel). 
 

Selanjutnya Flavel menjelaskan bahwa pengetahuan 

metakognitif terdiri dari pengetahuan atau keyakinan 

faktor-faktor kognitif atau variabel bertindak dan 

berinteraksi untuk mempengaruhi kognitif. Dia juga 

mengidentifikasi tiga kategori umum dari faktor -faktor 

metakognitif, yaitu: (a) kategori orang, kategori ini 

berhubungan dengan pengetahuan dan keyakinan yang 

dimiliki seseorang mengenai perbedaan individu (misalnya 

pengetahuan atau keyakinan bahwa tiap orang memiliki 

derajat yang berbeda tentang pemahaman), (b) kategori 

tugas, berkaitan dengan pemahaman tentang implikasi dari 

informasi yang disajikan dan menetapkan tujuan untuk 

mengelola tugas kognitif dengan cara yang terbaik, (c) 

kategori strategi, pengetahuan mana yang efektif untuk 

mencapai tujuan. Selanjutnya Flavel berpendapat bahwa 

pengetahuan metakognitif tidak berbeda dalam bentuk dan 

kualitas dari pengetahuan kognitif yang disimpan dalam 

memori jangka panjang.  
 

Oleh karenanya, pengetahuan tersebut dapat 

diaktifkan secara otomatis. Dengan demikian, pengetahuan 

metakognitif dapat digunakan secara tidak sadar. Namun 

dapat juga dilakukan dengan secara sadar dan memancing 
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apa yang disebutnya pengalaman metakognitif (Flavel). 

Pengalaman metakognitif adalah pengalaman kognitif atau 

afektif yang menyertai tindakan kognitif. Dengan 

pengalaman metakognitif yang dimilikinya, seseorang akan 

lebih cermat dalam berpikir.  
 

3. Model Tobias & Everson 

Tobias & Everson berpendapat bahwa metakognitif 

sebagai senyawa keterampilan dan pengetahuan tentang 

kognisi, pemantauan dan pengendalian proses kognisi. 

Mereka mengatur komponen-komponen ke dalam sebuah 

model hierarkis, dimana keterampilan memantau 

pengetahuan metakognitif adalah prasayarat untuk 

mengaktifkan keterampilan metakognitif lainnya. 

Keterampilan metakognitif terdiri atas perencanaa, 

pemilihan strategi, evaluasi pembelajaran, memonitoring 

pengetahuan. 
 

Flavel mengungkapkan bahwa model kognitif dan 

strategi metakognitif memiliki perbedaan. Hal tersebut 

dapat terlihat pada fungsi dan  karakteristiknya. 

Berdasarkan  fungsinya, model  kognitif  digunakan  untuk 

memecahkan masalah, untuk pencapaian akhir yang baik. 

Sementara strategi metakognitif untuk mengatur operasi 

kognitif seseorang dalam memecahkan masalah atau 

melaksanakan tugas, misalnya sengaja meningkatkan 

konsentrasi seseorang untuk menghindari gangguan 
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lingkungan, sadar menggunakan pemikiran untuk mencapai 

pemahaman.  
 

Berdasarkan karakteristiknya, metakognitif 

merupakan pengetahuan, keterampilan, dan informasi 

tentang kognisi (bagian dari dunia mental), sedangkan 

kognisi adalah tentang hal-hal baik di dunia nyata yang 

merupakan gambaran mental (benda, orang, peristiwa, 

fenomena fisik, tanda-tanda, dll. Keterampilan untuk 

menangani entitas, dan informasi mengenai tugas). Jadi 

salah satu cara untuk membedakan pemikiran metakognitif 

dan kognitif adalah mempertimbangkan sumbernya.  

 

D. Model Pembelajaran Membaca Berbasis Strategi 

Metakognitif 

Dalam mewujudkan aktivitas pembelajaran membaca, 

terdapat empat macam model pembelajaran membaca. Di 

dalam implementasi model metakognitif. Menurut Tan Oon 

Seng dkk (415) terdapat empat metode yang dapat 

digunakan dalam mengembangkan strategi metakognitif, 

yaitu self-questioning, KWL, PQ4R, dan IDEAL. Metode 

pembelajaran

 

dapat diartikan sebagai cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan masing-

masing metode tersebut. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/
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1. Self-Questioning 

Dalam membaca, pengajar memberi rangsangan 

kepada pembaca agar pembaca menyusun serangkaian 

pertanyaan yang berkiatan dengan materi bacaan untuk 

diajukan kepada dirinya sendiri. Bimbingan pengajar di sini 

sangat membantu pembaca untuk menghasilkan 

pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, misalnya dari 

pertanyaan sederhana ke pertanyaan kompleks atau dari 

pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan sampai ke 

pertanyaan yang berkaitan dengan evaluasi (Ibid: 416). 
 

2. KWL 

KWL adalah sebuah strategi yang dapat 

memberdayakan siswa untuk tahu apa yang mereka tahu, 

apa yang ingin mereka pelajari, dan apa yang telah mereka 

pelajari. Strategi ini dimulai dengan diskusi siswa tentang 

apa yang ingin mereka ketahui dari bacaan dan daftar 

informasi, kemudian mereka didorong untuk membuat 

prediksi tentang apa yang ingin mereka baca. KWL adalah 

akronim untuk  ‘What you KNOW‘; apa yang kamu ketahui?  

‘What you WANT to know‘; apa yang ingin kamu ketahui?  

dan ‘What you LEARNED‘; apa yang telah kamu pelajari? 

(Ibid: 418). 
 

3. PQ4R 

PQ4R kependekan dari preview, question, read, reflect, 

recite, dan review. PQ4R adalah strategi metakognitif yang 
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mendorong siswa untuk memperkirakan, bertanya, 

membaca, merefleksikan, melafalkan, dan mengulangi 

materi bacaan untuk dapat dipahami dan dikuasai dengan 

cara mereka sendiri. Metode PQ4R suatu strategi membaca 

yang meminta siswa untuk melakukan preview, question, 

read, reflect, recite, dan review materi bacaan (Ibid: 418). 
 

Langkah-langkah penerapan PQ4R dalam 

pembelajaran membaca dijelaskan seperti di bawah ini. 

a. Preview: Siswa melakukan kegiatan meninjau secara 

luas dan menghubungkan hal-hal yang sudah 

diketahui, mengarahkan perhatian dengan mensurvei 

atau menskim bahan bacaan untuk mendapatkan suatu 

ide tentang pengorganisasian umum topik-topik dan 

sub topik utama. Dengan memperhatikan judul  dan 

subjudul  secara seksama, siswa mengidentifikasikan 

materi bacaan yang akan dibaca. 

b. Question: Ajukan pertanyaan pada diri masing-masing 

pembaca, tentang bahan bacaan dengan menggunakan 

judul sebagai acuan pertanyaan. Gunakan kata “apa, 

siapa, mengapa, dimana, bagaimana” 

c. Read: Baca materi bacaan. Tidak diperkenankan 

membuat catatan-catatan yang panjang. Mencoba 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan. 

d. Reflect: Pahamilah informasi yang disajikan dengan 

cara (1) menghubungkan informasi itu dengan hal-hal 
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yang telah siswa ketahui; (2) mengaitkan subtopik-

subtopik di dalam teks dengan konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip utama; (3) mencoba untuk 

memecahkan kontradiksi di dalam informasi yang 

disajikan; atau (4) mencoba menggunakan materi 

bacaan itu untuk memecahkan masalah-masalah yang 

disimulasikan. 

e. Recite: Latihan mengingat informasi dengan 

menyatakan butir-butir penting dengan nyaring dan 

dengan menanyakan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan. Siswa dapat menggunakan judul kata-kata 

yang ditonjolkan, dan catatan tentang ide-ide utama 

dalam mengajukan pertanyaan tersebut. 

f. Review: Dalam langkah terakhir ini, masing-masing 

siswa memusatkan diri pada pertanyaan-pertanyaan 

yang tadi diajukan, sudah terjawab atau belum. Jika 

tidak yakin dengan jawaban, baca ulang materi bacaan 

tadi. 
 

4. IDEAL 

IDEAL kependekan dari Identify, Define, Explore, Act, 

dan Look. Model ini memandang bahwa pemecahan masalah 

akan efektif bila dimulai dengan Identifikasi, sehingga 

penting bagi pemikiran efektif dan pemecahan masalah yang 

efisien (Ibid: 419). 
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Dari keempat metode dalam strategi metakognitif, 

metode PQ4R merupakan metode yang lebih dominan dalam 

mengembangkan mental metakognitif dalam membaca. Hal 

tersebut sejalan dengan prinsip metakognitif yang telah 

diuraikan pada bagian terdahulu. Metode PQ4R lebih 

lengkap dan menyeluruh dalam melibatkan proses mental 

metakognitif. Aktivitas mental pembaca dimulai dengan 

memusatkan membaca, mengatur dan merencanakan 

membaca, serta menilai membaca dengan memonitor proses 

membaca dan mengevaluasi kemajuan membaca. Dalam 

aplikasinya dalam melaksanakan kegiatan membaca siswa 

melakukan preview, question, read, reflect, recite, review. 

 

E. Strategi Metakognitif  PQ4R 

Berbagai pendapat tentang hakikat strategi dan 

hakikat metakognitif dapat dikatakan bahwa strategi 

metakognitif adalah strategi yang melandasi langkah-

langkah dalam proses pembelajaran berupa kegiatan yang 

mengarahkan siswa menjadi pembelajar yang otonom. 

Pembaca dapat dikatakan sebagai pembaca yang terampil 

dan mandiri (learner otonomy) atau memiliki kemampuan 

metakognitif apabila ia dapat: (1) mengetahui tujuan 

membaca dan mengetahui apa yang sedang dibaca, (2) 

mengetahui tujuan membacanya sendiri, (3) memiliki 

strategi membaca, (4) memonitor kemajuan membacanya, 



 

134 
 

(5) mengevaluasi strategi membacanya sendiri (Royanto, 

2010).  
 

Flavel dan Brown dalam Livingstone mengidentifikasi 

strategi metakognitif menjadi tiga kompenen yaitu 

perencanaan diri, (self-planning), pemantauan diri (self 

monitoring), dan evaluasi diri (self-evaluation). Dari 

pendapat ini dimaknai bahwa penerapan strategi 

metakognitif sejalan dengan prinsip Brown yang 

mengarahkan manusia agar bebas melakukan pengendalian 

untuk dapat memudahkan proses otomatis dalam 

pemaknaan.  
 

McNeil (1984: 83) memaparkan bagaimana strategi 

metakognitif digunakan dalam pembelajaran membaca. 

Menurutnya, penerapan  metakognitif dalam pembelajaran 

membaca, pembelajar dapat memulainya dengan 

memusatkan membaca berupa meninjau secara luas dan 

menghubungkan hal-hal yang sudah diketahui, serta 

mengarahkan perhatian. Kemudian pembelajar dapat 

mengatur dan merencanakan membaca dengan berusaha 

menemukan bagaimana melakukan kegiatan membaca, 

mengorganisasikan bahan-bahan bacaan secara optimal, 

menetapkan tujuan, merencanakan tugas-tugas, berusaha 

mencari kesempatan berlatih. Sebagai akhir dari proses 
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tersebut, siswa dapat menilai membaca dengan memonitor 

proses membaca dan mengevaluasi kemajuan membaca.  
 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas 

bahwa strategi metakognitif dalam penulisan ini adalah pola 

umum atau gambaran umum perbuatan guru-siswa dalam 

aktivitas pembelajaran membaca yang memungkinkan siswa 

melakukan perencanaan sebelum membaca, pelaksanaan 

membaca dengan melakukan memonitor kemajuan 

membacanya, dan melalukan evaluasi hasil membacanya 

sehingga pemahaman bacaan menjadi lebih baik lagi. 

 

F. Langkah-langkah  Metode PQ4R dalam Pembelajaran 

Membaca Berbasis Strategi Metakognitif  

Sejalan dengan prinsip yang telah dikemukakan di atas, 

prosedur dalam strategi metakognitif terdiri dari beberapa 

metode. Dalam penulisan ini disampaikan bahwa PQ4R 

sebagai metode membaca dalam strategi metakognitif. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Stephen J. Donndelinger 

dalam Susan E. Israel (2005: 242) .bahwa aktivitas 

metakognitif dalam membaca melibatkan tahapan: 

Previewing, Questioning, Reading, Reflecting, Reciting, and 

Reviewing (PQ4R). Dikemukakan pula oleh  Tan Oon Seng 

bahwa PQ4R merupakan metode dalam strategi 

metakognitif. PQ4R kependekan dari  preview, question, 

read, reflect, recite, dan review yang mendorong siswa untuk 
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memperkirakan, bertanya, membaca, merefleksikan, 

melafalkan, dan mengulangi materi bacaan untuk dapat 

dipahami dan dikuasai dengan cara mereka sendiri. 
 

Adapun langkah-langkah kegiatannya diuraikan 

berikut ini.  

1. Preview: Pembaca melakukan kegiatan meninjau 

secara luas dan menghubungkan hal-hal yang sudah 

diketahui, mengarahkan perhatian dengan 

menyurvei atau men-skim bahan bacaan untuk 

mendapatkan suatu ide tentang pengorganisasian 

umum topik-topik dan subtopik utama. Dengan 

memperhatikan judul  dan subjudul  secara seksama 

dari bahan bacaan yang disajikan guru, siswa 

mengidentifikasikan materi bacaan yang akan 

dibaca, melakukan prediksi bacaan, dan melakukan 

interaksi antara skemata dengan bahan bacaan yang 

akan dibaca. 

2. Question: Guru membimbing siswa dalam 

mengajukan pertanyaan pada diri masing-masing 

pembaca, tentang bahan bacaan dengan 

menggunakan judul sebagai acuan pertanyaan. 

Gunakan kata “apa, dimana, kapan, siapa, mengapa,  

bagaimana” 

3. Read: Siswa memulai membaca materi bacaan. 

Pengecakan pemahaman dengan melakukan 
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monitoring pemahaman bacaan. Kemudian siswa 

mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

tadi diajukan.Pada saat membaca tidak 

diperkenankan membuat catatan-catatan yang 

panjang.  

4. Reflect pada materi: Siswa mencoba memahami 

informasi yang disajikan dengan cara (a) 

menghubungkan informasi itu dengan hal-hal yang 

telah siswa ketahui; (b) mengaitkan subtopik-

subtopik di dalam teks dengan konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip utama; (c) mencoba untuk 

memecahkan kontradiksi di dalam informasi yang 

disajikan; atau (d) mencoba menggunakan materi 

bacaan itu untuk memecahkan masalah-masalah 

yang disimulasikan.  

5. Recite: Latihan mengingat informasi dengan 

menyatakan butir-butir penting dengan nyaring, 

menanyakan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan. Siswa dapat menggunakan judul kata-

kata yang ditonjolkan, dan catatan tentang ide-ide 

utama dalam mengajukan pertanyaan tersebut. 

6. Review: langkah ini merupakan langkah terakhir;  

masing-masing siswa memusatkan diri pada 

pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan, sudah 

terjawab atau belum. Jika tidak yakin dengan 
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jawaban, baca ulang materi bacaan tadi. Kemudian 

siswa membuat ringkasan atau peta pikiran dari 

hasil membaca. Sebagai alternatif siswa 

mempresentasikan hasil bacaan, mensimulasikan, 

atau mendemonstrasikan. 
 

Dalam aktualisasi pembelajarannya, langkah-langkah 

PQ4R dikelompokkan ke dalam tiga fase utama. Fase 

pertama Prabaca yaitu pemusatan membaca dalam rangka 

meninjau secara luas dan menghubungkan hal-hal yang 

sudah diketahui, dilanjutkan dengan membuat pertanyaan-

pertanyaan untuk memprediksi bacaan. Jadi langkah 

preview, question termasuk pada fase pertama. Fase kedua, 

baca yaitu pengaturan dan perencanaan membaca. Pada fase 

ini mahasiswa berusaha menemukan bagaimana melakukan 

kegiatan membaca, mengorganisasikan bahan bacaan secara 

optimal, menemukan jawaban pertanyaan, mengetahui 

apakah tujuan sudah tercapai, menghubungkan informasi 

dengan hal-hal yang sudah diketahui, memecahkan 

kontradiksi dari informasi yang disajikan (jika ada), 

memonitor kegiatan membacanya.  Aktivitas read, reflect, 

recite dimasukkan pada fase kedua. Fase ketiga pascabaca 

yaitu  menilai membaca. Pada fase ini siswa mengevaluasi 

hasil membaca,   membaca ulang bahan bacaan, membuat 

ringkasan, simulasi dan pembahasan. Aktivitas review ada 

pada fase ketiga. 
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Untuk lebih jelasnya masing-masing fase aktivitas 

membaca diuraikan berikut ini: 

1. Fase pertama sebelum membaca: Pemusatan Membaca 

Dalam pemusatan membaca, siswa diminta untuk 

melakukan kegiatan meninjau secara luas bahan bacaan 

yang akan dibaca, merumuskan tujuan membaca, 

mengaktifkan pengetahuan individu, menghubungkan hal-

hal yang sudah diketahui, dilanjutkan dengan membuat 

pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi bacaan. 

Kegiatan ini dimaksudkan agar pembaca bisa lebih mantap 

mengoptimalkan metakognitif melalui bahan bacaan. 

Berikut diuraikan secara rinci: 

a. Meninjau atau menjajaki. Setelah siswa 

mendapatkan teks, mereka melakukan peninjauan 

secara cepat terhadap judul teks, subjudul teks, 

dan pada ilustrasi yang lain. Hal ini dimaksudkan 

agar mereka mendapatkan gambaran umum isi 

teks; 

b. Merumuskan tujuan membaca dihubungkan 

dengan bahan bacaan yang akan dibacanya. 

Setelah memperhatikan judul teks yang diberikan, 

siswa diarahkan untuk mengetahui apa yang 

terkandung dalam bacaan. Dengan merumuskan 

tujuan, mereka memiliki arah dalam melakukan 

kegiatan membaca; 
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c. Mengaktifkan pengetahuan awal individu. Pada 

kegiatan ini siswa diminta mengingat dan 

menuliskan informasi atau konsep yang dimiliki 

sehubungan dengan judul teks. Pengetahuan yang 

telah diaktifkan sebagai informasi lama 

diharapkan dapat menjadi bekal memasuki atau 

menyelami teks yang berpotensi mengasimilasi 

informasi baru. Melalui proses ini akan terjadi 

asimilasi informasi sehingga mereka mendapatkan 

kemudahan pemahaman; 

d. Membuat pertanyaan. Pada kegiatan ini siswa 

diminta membuat pertanyaan-pertanyaan dengan 

judul sebagai acuan. Kegiatan ini dilakukan agar 

siswa dapat berkonsentrasi dalam membaca 

karena mereka sangat betul-betul dapat menjawab 

pertanyaan yang diajukannya; 

e. Membuat prediksi. Setelah melalui langkah-

langkah di atas, siswa diharapkan membuat 

prediksi garis besar isi teks. Prediksi-prediksi itu 

diharapkan dapat menjadi pemicu perhatian yang 

akan difokuskan pada langkah pembacaan teks 

yang sebenarnya. 
 

2. Fase kedua, selama membaca yaitu memahami makna  

a. Menilai dan merevisi prediksi. Dengan kegiatan 

menilai dan merevisi prediksi siswa diharapkan 
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terbiasa menilai apakah prediksi yang diajukan 

benar atau salah. Jika salah, diminta merevisi dan 

menunjukkan bukti kesalahannya. Begitu pula 

jika prediksinya benar, siswa menunjukkan bukti 

bahwa prediksi yang dibuatnya benar. Latihan ini 

dimaksudkan agar proses membangun makna 

literal yang dilakukan lebih optimal; 

b. Mengasosiasikan. Melalui kegiatan ini siswa 

dilatih untuk membayangkan dalam benak 

mereka tentang sesuatu di luar teks yang 

berhubungan dengan apa yang mereka baca agar 

makna lebih fungsional dan lebih optimal dalam 

berinteraksi dengan teks bacaan; 

c. Memonitor pemahaman. Pada kegiatan ini fokus 

perhatian mereka lebih diarahkan pada tujuan 

pengarang, gagasan utama teks, uraian penjelas. 

Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengontrol diri 

apakah dapat memaknai informasi dengan baik 

ketika berlangsung pembacaan; 

 

3. Fase ketiga, setelah membaca: Membangun dan 

memperluas makna 

a. Membuat ringkasan teks. Siswa membuat 

ringkasan teks berdasarkan hasil pembacaan teks 

dengan bahasa mereka sendiri. Tujuan kegiatan 
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ini agar siswa dapat memadukan bagian-bagian 

teks menjadi sebuah kesatuan makna sebagai 

gambaran pemahaman bacaan terutama 

inferensial, evaluasi, dan apresiasi; 

b. Pembahasan bersama. Pada langkah ini guru dan 

siswa melakukan pembicaraan tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan hasil pembacaan teks. 

Pembahasan dapat membantu terciptanya 

kemantapan pemaknaan teks.  
 

Dari ketiga fase membaca itu, siswa diminta 

menuliskan setiap respon kegiatan yang dikondisikan 

sebagai bagian pembelajaran membaca sebagai cerminan 

proses metakognitif dalam membaca. Para siswa menulis   

berbagai     bentuk   tulisan   sebagai  hasil   pembacaan, 

untuk  juga mencari  sumber lain yang sama, juga 

membandingkan dari sumber bacaan yang lain. 
 

Berdasarkan rujukan-rujukan teori tentang strategi 

metakognitif dalam penulisan ini dirancang model yang 

dikembangkan dalam pembelajaran membaca yang 

dilaksanakan dengan langkah-langkah PQ4R kemudian 

dikelompokkan melalui tahapan Pracabaca, Baca, dan 

Pascabaca. Konsep model yang dikembangkan disusun 

dalam gambar pada bagian rancangan model. Uraian 

kegiatan strategi metakognitif PQ4R dalam membaca dapat 

dilihat dalam tabel 5.2 sebagai berikut. 
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Tabel 5.1 

Strategi Metakognitif PQ4R dalam Pembelajaran Membaca 
 

STRATEGI 

METAKOGNITIF 

FASE 

METAKOGNITIF 

LANGKAH AKTIVITAS 

Perencanaan Prabaca: 

  Pemusatan 

membaca 

 

Preview ▪ Meninjau secara 

luas bahan bacaan 

▪ Menghubungkan 

hal-hal yang 

sudah diketahui 

▪ Merumuskan 

tujuan 

▪  Mengarahkan 

perhatian 

▪ Mengidentifikasi 

bacaan 

▪ Memprediksi isi 

bacaan 

Questi

on 

▪ Mengajukan 

pertanyaan 

dengan melihat 

judul, subjudul, 

paragraf sebagai 

acuan 

Pelaksanaan Baca:  

 

Pengaturan  

dan  

pelaksanaan 

membaca 

Read ▪ Melalui proses 

pembacaan: 

▪  Berusaha 

menemukan 

informasi dari 

bacaan 

▪ mengorganisasika

n bahan bacaan 

secara optimal 

▪ Mengetahui 

apakah 
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STRATEGI 

METAKOGNITIF 

FASE 

METAKOGNITIF 

LANGKAH AKTIVITAS 

tujuan/pertanyaa

n  yang diajukan 

sudah tercapai, 

sudah ditemukan 

dalam bacaan  

▪ Memonitor 

kegiatan 

membaca 

  Reflect ▪ Menghubungkan 
informasi dengan 
hal-hal yang 
sudah diketahui 

▪ Memecahkan 
kontradiksi dari 
informasi yang 
disajikan 

Recite ▪ Menemukan 
jawaban 
pertanyaan 

Evaluasi Pascabaca: 
Menilai 
membaca 

 

    Review ▪ Mengevaluasi hasil 
membaca 

▪ Membaca ulang 
▪ Membuat 

ringkasan 
▪ Menuliskan hasil 

membaca dengan 
kata-kata sendiri  

▪ Simulasi dan 
pembahasan 

 

Dari tabel 5.1 di atas, terlihat jelas bahwa terdapat 

beberapa keunggulan dalam strategi metakognitif dalam 

membaca yaitu: peningkatan kesadaran dan pengetahuan 

tentang kognisi diri sendiri, peningkatan kemampuan 

mengontrol atau memonitor proses aktivitas yang sedang 
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dijalaninya, kemampuan menemukan kelemahan pada 

dirinya, kemampuan memperbaiki kecakapan kognisi 

berikutnya, kemampuan mengolah kecakapan kognisi, 

adanya refleksi dari perolehan belajarnya.  
 

Sedangkan kelemahannya diantaranya tidak terdapat 

kegiatan penyampaian hasil membaca untuk mengukur 

kemampuan lanjut dari pemahaman bacaan. Oleh karena itu 

dalam penulisan buku ini, penulis mengemas kegiatan 

dengan memasukkan komponen atau tahapan penyampaian 

hasil baca, dan menambahkan kegiatan pada saat review 

dengan meminta aktivitas penyampaian hasil dalam bentuk 

menuliskan hasil baca dengan kata-kata mereka sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A. Proses Pengembangan Model 

roses pengembangan model pembelajaran membaca 

diawali dengan telaah dokumen dan telaah setting 

kegiatan pembelajaran. Dokumen yang dikaji sebagai 

kegiatan prapengembangan model pembelajaran membaca 

berbasis strategi metakognitif adalah dokumen silabus, dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pengkajian perangkat 

pembelajaran di sekolah dihubungkan dengan aspek seperti: 

tujuan pembelajaran (focus), urutan kegiatan, strategi 

pembelajaran (Syntax), sistem sosial, interaksi kegiatan 

pembelajaran (Social System), prinsip reaksi, penilaian 

(Principle of Reaction), sistem penunjang, terdiri dari materi 

pembelajaran dan media pembelajaran (Support System).  
 

Tujuan pembelajaran membaca tertuang dalam silabus 

dan RPP yang dikembangkan melalui materi/bahan ajar 

meliputi menemukan ide pokok paragraf, menyampaikan isi 

bacaan baik itu secara literal, inferensial, evaluatif, dan 

apresiatif, menyimpulkan hasil bacaan, dan menceritakan 

P 

IMPLEMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN MEMBACA 

METAKOGNITIF PQ4R 
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hasil pembacaan. Tujuan pembelajaran yang dituliskan 

dalam silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

semuanya berorientasi pada pemahaman isi bacaan. Akan 

tetapi belum dikembangkan pada perumusan tujuan 

pemahaman bacaan ke jenjang lebih tinggi. Hal ini perlu 

kiranya diperhatikan oleh guru agar kemampuan berpikir 

dan bernalar para siswa dapat ditingkatkan.  
 

Urutan kegiatan (syntax), metode dan strategi 

pembelajaran yang digunakan harus jelas urutannya dan 

terukur sehingga siswa tidak dihadapkan pada praktik nyata 

untuk melatih keterampilan membaca. Para siswa harus 

digiring untuk melakukan proses mental yang dapat 

membantu memudahkan untuk memahami bahan bacaan. 

Dalam langkah-langkah pembelajaran para siswa hanya 

diminta menyimpulkan isi bacaan, diminta menemukan 

gagasan pokok bacaan, bahkan meminta menceritakan hasil 

pembacaan tanpa diberitahu atau dibimbing langkah-

langkah yang harus ditempuh siswa sebagai wujud 

melaksanakan proses mental membaca.  
 

Para siswa harus memperoleh pengalaman secara 

nyata melakukan kegiatan membaca yang baik dan benar. 

Keberhasilan pembelajaran sebenarnya diawali dengan 

penyusunan rancangan pembelajaran yang benar. 

Perancangan yang betul-betul dalam kegiatan 
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pembelajarannya memberikan kesempatan kepada para 

siswa untuk praktik dan mengalami secara nyata dalam 

melatih keterampilan. Membaca merupakan keterampilan 

berbahasa yang bisa diperoleh melalui latihan. Walaupun 

kenyataannya tidak ada aktivitas yang menggiring mereka 

melakukan proses mental membaca dalam kegiatan 

pembelajarannya.  
 

Sistem sosial berkenaan dengan membangun interaksi 

yaitu penciptaan suasana pembelajaran. Penciptaan suasana 

melalui interaksi yang dibangun guru akan nampak dalam 

penentuan langkah kegiatan pembelajaran dari mulai 

aktivitas membuka pembelajaran yang berisi pengondisian 

siswa untuk belajar, bagaimana guru memotivasi para siswa 

untuk belajar dan juga membaca. Kemudian memotivasi dan 

membimbing aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran, 

hingga mengakhiri kegiatan dengan memberikan penguatan 

kepada siswa.  
 

Terkait dengan setting kegiatan pembelajaran, dalam 

hal ini penciptaan suasana terkait erat dengan sintak atau 

urutan kegiatan pembelajaran. Jika urutan kegiatan pola 

aktivitas yang memungkinkan siswa dapat optimal dala 

penggalian materi atau pelibatan mental aktif para siswa 

tentu saja guru sangat berperan dalam membimbing, 

menuntun, dan mengarahkan aktivitas siswa belajar dan 

membaca.  
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Prinsip reaksi (principle of reaction) berkenaan 

dengan evaluasi membaca dalam perangkat pembelajaran 

pada umumnya hanya mengevaluasi secara tertulis 

pertanyaan dari bacaan yang telah dibaca siswa.  Dalam 

aplikasinya perlu dirancang evaluasi proses dan hasil 

membaca. Mengevaluasi proses tujuannya untuk 

membiasakan siswa menahapi tahapan membaca yang baik 

yang akan menjadikan kebiasaan potitif dalam membaca. 

Mengevaluasi hasil perlu dikembangkan dengan membuat 

pertanyaan bacaan yang tidak cukup hanya dengan 

mengevaluasi secara literal menanyakan hal-hal yang tertera 

dalam bacaan tapi perlu dikembangkan pada tanggapan 

siswa terhadap bacaan, kemampuan siswa menyimpulkan 

bahan bacaan, sampai kepada kemampuan siswa 

mengevaluasi dan mengapresiasi bahan bacaan, serta 

kemampuan menghubungkan keterkaitan isi bacaan dalam 

realita dalam kehidupan. 
 

Berkenaan dengan sistem penunjang yaitu materi 

pembelajaran dan media pembelajaran menggunakan bahan 

bacaan yang ada pada buku teks yang digunakan di kelas 

dan sekolah. Dokumen materi/bahan bacaan sebaiknya 

menggunakan bahan bacaan yang menggugah motivasi dan 

minat siswa untuk membaca. Bahan bacaan tidak hanya dari 
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buku teks akan menimbulkan kejenuhan bagi para siswa 

yang telah membaca dan memiliki buku teks. Namun begitu, 

guru perlu kreatif mencari bahan bacaan yang bagus dan 

menarik disesuaikan dengan tingkat kognitif siswa. 
 

Penggunaan media pembelajaran apa pun macamnya 

seperti media gambar, teks bacaan, VCD itu harus 

dilampirkan sehingga terlihat kesesuaian antara setiap 

komponen untuk pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. 

Selain itu prosedur penggunaan media juga harus jelas 

terlihat langkah-langkah penggunaannya pada saat dan 

situasi kapan. Media dalam penulisan ini berkenaan dengan 

wacana/teks yang akan digunakan siswa dalam melakukan 

kegiatan membaca. Diperlukan kreativitas guru dalam 

mengemas atau memberikan bahan bacaan yang membuat 

mereka akan termotivasi untuk membaca. 
 

B. Kebutuhan Siswa dalam Pembelajaran Membaca 

Berbasis Strategi Metakognitif PQ4R  

Kebutuhan pembelajaran membaca berbasis strategi 

metakognitif PQ4R bagi siswa dikelompokkan menjadi enam 

aspek, yaitu: (1) Komponen focus/tujuan pembelajaran 

pemahaman bacaan, (2) materi dan bahan bacaan, (3) 

Syntax/Strategi dan metode Membaca, (4) Sistem Sosial, (5) 

Evaluasi Pembelajaran, (6) Sistem Pendukung. 
 

a. Komponen Tujuan Pembelajaran (Focus) 

Kebutuhan tentang tujuan pembelajaran, difokuskan 

pada aspek pemahaman isi bacaan merujuk pada bagian-
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bagian yang harus dikuasai siswa dalam membaca sebagai 

hasil dari proses membaca. Aspek pemahaman isi bacaan 

meliputi: (1) pemahaman secara literal, (2) pemahaman 

secara inferensial, (3) pemahaman secara evaluatif, (4) 

pemahaman secara apresiatif, (5) mengomunikasikan hasil 

membaca. 
 

Aspek pemahaman isi bacaan ini sesuai dengan 

rumusan tujuan membaca yang harus dicapai siswa. 

Keempat jenjang tujuan itu harus mendapat porsi tidak 

hanya penekanan pada aspek literal dan inferensial. Hal 

tersebut untuk membantu membiasakan siswa untuk 

mampu mengapresiasi dan mengevaluasi hasil pembacaan. 

Aspek perlunya siswa mencapai jenjang pemahaman dalam 

bacaan sangatlah dibutuhkan. Dengan pembiasaan ini akan 

menambah bekal dan pengalaman siswa yang akan dibawa 

sampai masa kelak.  
 

b. Komponen Urutan Kegiatan (Syntax)   

Komponen urutan kegiatan, dalam hal ini tahapan 

dalam proses kegiatan pembelajaran membaca atau yang 

disebut metode/strategi dilakukan secara bertahap dan 

sistematis. Secara teoretis dan empiris, metode 

pembelajaran membaca meliputi: (1) Tahap Prabaca yang 

terdiri dari aktivitas: Preview, dan Question. (2) Tahap Baca 

terdiri dari aktivitas: Read, Reflect, dan Recite, (3) Tahapan 

Pascabaca terdiri dari aktivitas: Review. Lebih jelasnya 

mengenai aspek kebutuhan tahapan proses kegiatan 

pembelajaran membaca dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut 

ini. 
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Tabel 6.1 

Komponen Urutan Kegiatan Pembelajaran Membaca  

Berbasis strategi Metakognitif PQ4R (Syntax) 
 

No Strategi Pembelajaran Membaca 

1 Penerapan strategi metakognitif 

Tahap Prabaca 

2 Guru mengarahkan siswa pada kegiatan 

prabaca:siswa melakukan preview sebelum 

membaca  

3 Siswa melakukan peninjauan secara luas bahan 

bacaan 

4 Siswa menentukan tujuan sebelum melakukan 

kegiatan membaca 

5 Siswa membuat prediksi isi bacaan sebelum 

melakukan kegiatan membaca 

6 Guru membimbing kegiatan prabaca: Siswa membuat 

berbagai pertanyaan (Question) berkaitan dengan 

bahan bacaan yang akan dibaca 

Tahap Baca 

7 Tahap baca: Siswa mulai membaca (Read) dengan 

selalu menjaga konsentrasi pada kegiatan membaca 

8 Ketika menemui bacaan yang sulit, siswa berusaha 

mencari tahu maknanya melalui kamus atau 

bertanya pada orang lain (guru) 
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No Strategi Pembelajaran Membaca 

9 Pada saat membaca yang sangat penting, siswa 

membaca dengan pelan-pelan 

10 Ketika siswa merasa dapat menikmati membaca, 

terus memperhatikan bagaimana membaca dengan 

baik 

11 Siswa berusaha melakukan monitoring membaca jika 

saat membaca ada bagian yang tidak dipahami
 

12 Tahap baca: Siswa melakukan pengaitan (Reflect) 

pada saat mendapatkan informasi pada saat 

membaca  

13 Siswa bertanya pada diri sendiri tentang apa yang 

telah diperoleh dari membaca 

14 Tahap baca: Siswa mendaras (Recite) mengaitkan isi 

bacaan atau mencari jawaban dengan berbagai 

pertanyaan yang diajukan sebelum membaca 

Tahap Pascabaca 

15 Tahap pascabaca: Siswa melakukan membaca ulang 

bagian bacaan yang tidak atau belum dipahaminya 

(Review) 

16 Siswa menilai apakah ia telah berhasil memahami 

bahan bacaan 
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c. Komponen Sistem Sosial Berkenaan dengan 

Penciptaan Interaksi dan Suasana Pembelajaran 

Membaca 
 

Dalam proses pembelajaran di kelas penciptaan 

suasana akademik yang kondusif dan menyenangkan 

sangatlah penting. Suasana akademik yang dibutuhkan 

siswa, anatara lain sebagai berikut: (1) Pengecekan 

kehadiran siswa, (2) Sebelum pembelajaran dimulai, guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh 

siswa, (3) Guru memberikan motivasi kepada para siswa 

sebelum pembelajaran dimulai, (4) Siswa harus berlatih 

membaca dengan cara yang benar, (5) Guru harus menjadi 

fasilitator, dan mediator ketika siswa mengalami kesulitan 

dalam membaca, (6) Mendiskusikan hasil pembacaan, (7) 

Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

hasil membacanya. Secara rinci komponen sistem sosial 

berkenaan dengan penciptaan suasana pembelajaran 

membaca dapat terlihat pada tabel 6.2 berikut. 
 

Tabel 6.2 

Komponen Sistem Sosial dalam Pembelajaran Membaca 

Berbasis Strategi Metakognitif PQ4R 

No Sistem Sosial Berkenaan Dengan Penciptaan Suasana 
Pembelajaran Membaca 

1 Guru perlu membuat perencanaan pembelajaran 

sebelum mengajar  
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No Sistem Sosial Berkenaan Dengan Penciptaan Suasana 
Pembelajaran Membaca 

   2 Pengecekan kehadiran siswa, 

3 

Sebelum pembelajaran dimulai, guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai oleh siswa 

4 
Guru memberikan motivasi kepada para siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 

5 
Siswa menentukan rencana waktu yang digunakan 

untuk membaca 

6 
Siswa harus berlatih membaca dengan cara yang 

benar 

7 
Ketika menemui bacaan yang sulit siswa mencari 

tahu maknanya melalui kamus 

8 
Siswa berusaha mempertahankan konsentrasi 

membaca 

9 Siswa bertanya pada diri sendiri tentang informasi 

yang telah diperoleh dari membaca 

10 Siswa melakukan evaluasi diri atas proses 

pembacaannya 

11 Siswa membuat peta pikiran dari bacaan yang telah 

dibacanya 
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d. Komponen Prinsip Reaksi berkenaan dengan Sistem 

Evaluasi yang digunakan Guru dalam Pembelajaran 

Membaca Berbasis Strategi Metakognitif PQ4R. 
 

Evaluasi merupakan cara untuk mengukur dan 

menilai proses serta hasil siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran membaca yang merupakan bentuk reaksi atas 

proses atau tahapan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Sistem evaluasi pembelajaran memahami isi 

bacaan dilakukan dengan melihat proses membacanya atas 

tahapan dalam metode yang telah dicanangkan, serta 

kemampuan siswa mengomunikasikan hasil membacanya. 

Evaluasi hasil pembelajaran berupa prosedur prates dan 

postes memahami isi bacaan, jenis evaluasi tertulis, dengan 

bentuk instrumen pilihan ganda yang mencakup aspek 

pemahaman secara literal, inferensial, evaluasi, dan 

apresiasi.  
 

Evaluasi proses disusun atas: (1) Rambu-rambu 

tahapan penilaian proses membaca dengan metode yang 

digunakan: (a) meninjau secara luas bahan bacaan yang 

akan dibaca, (b) Siswa menentukan tujuan sebelum 

melakukan kegiatan membaca, (c) Siswa terlebih dahulu 

merencanakan strategi sebelum membaca, (d) Siswa 

memikirkan urutan informasi dalam teks yang dibaca, (e) 

Siswa membuat prediksi isi bacaan sebelum melakukan 

kegiatan membaca, (f) Siswa membuat pertanyaan-
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pertanyaan dari bacaan sebelum melakukan kegiatan 

membaca, (g) Siswa melakukan monitoring membaca, (h) 

Siswa bertanya pada diri sendiri tentang apa yang telah 

diperoleh dari membaca, (i) Siswa mengaitkan informasi 

yang didapat dari membaca dengan konteks/prinsip hidup, 

(j) Jika masih ada bagian yang belum dipahami siswa 

membaca ulang membaca, (k) Siswa menilai apakah ia telah 

berhasil memahami bahan bacaan, (2) Tahapan penilaian 

hasil membaca, (a) penilaian secara literal, (b) penilaian 

secara inferensial, (c) penilaian secara evaluasi, (d) 

penilaian secara apresiasi. 
 

Tabel 6.3 

Komponen Prinsip Reaksi dalam Pembelajaran Membaca 

Berbasis Strategi Metakognitif PQ4R 
 

No. Prinsip Reaksi  
Dalam Pembelajaran Membaca 

1 Guru harus menjadi fasilitator, dan mediator ketika 

siswa mengalami kesulitan dalam membaca 

2 Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan hasil membacanya. 

3 Guru melakukan penilaian proses melalui 

pengamatan aktivitas siswa membaca dengan 

strategi metakognitif PQ4R 

4 Penilaian hasil membaca: penilaian secara literal 

5 Penilaian hasil membaca: penilaian secara 

inferensial 

6 Penilaian hasil membaca: penilaian secara evaluasi 

7 Penilaian hasil membaca: penilaian secara apresiasi 
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e. Komponen Sistem Penunjang dalam Pembelajaran 

Membaca Berbasis Strategi Metakognitif PQ4R 

Sistem penunjang dalam pembelajaran membaca 

berbasis strategi metakognitif PQ4R, berkenaan dengan 

materi, dan pemilihan bahan bacaan, serta media 

pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Berdasarkan hasil 

analisis kebutuhan, kebutuhan siswa terkait dengan materi 

dan bahan bacaan menunjukkan bahwa pada umumnya 

siswa menghendaki materi-materi terkait dengan (1) Tujuan 

membaca, (2) Metode membaca, (3) Pemahaman bacaan, 

(4) Bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan usia anak 

(5) Bahan bacaan variatif, (6) Bahan bacaan memotivasi. 

Selanjutnya secara rinci kebutuhan siswa terhadap materi 

membaca dan bahan bacaan dapat terlihat pada tabel 6.4 di 

bawah ini. 

Tabel 6.4 

Komponen Sistem Penunjang Berkenaan dengan Materi 

Membaca dan Bahan Bacaan yang Diperlukan Siswa 
 

No
 

Materi Membaca Dan Bahan Bacaan Yang 
 

Diperlukan Siswa

 

1 Materi tentang tujuan membaca 

2 Materi tentang metode membaca 

3 Materi tentang pemahaman bacaan 

4 Bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan usia 

anak 

5 Bahan bacaan yang disediakan variatif  

6 Bahan bacaan yang disediakan memotivasi 
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Selanjutnya berkenaan dengan media pembelajaran 

yang dibutuhkan. Media pembelajaran adalah segala alat 

yang dapat memperlancar proses pembelajaran. Bisa terdiri 

dari sarana dan sumber belajar yang memudahkan dan 

memfasilitasi guru dan siswa dalam melakukan aktivitas 

membaca. Aspek media pembelajaran yang dibutuhkan oleh 

siswa terkait dengan ketersediaan bahan-bahan bacaan, 

kamus, powerpoint materi yang dapat dipergunakan untuk 

pembelajaran membaca siswa. Kebutuhan pada aspek media 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 6.5 di bawah ini. 
 

Tabel 6.5 

Komponen Sistem Penunjang Berkenaan dengan Media  

Pembelajaran Membaca  
 

No 
Aspek Media 

Pembelajaran Membaca 
1 Memberi kemudahan siswa melakukan kegiatan 

membaca dengan bantuan media 
2 Menyediakan bahan-bahan bacaan 
3 Menyediakan kamus 
4 Membuat powerpoint  materi yang dibutuhkan 

 

1. Model Pembelajaran Membaca Berbasis Strategi 

Metakognitif PQ4R 

 Pengembangan model pembelajaran yang diharapkan 

pada tahapan ini adalah sebuah model pembelajaran 

membaca berbasis strategi metakognitif PQ4R  yang ideal 

mencakup komponen-komponen: tujuan pembelajaran 

(focus), dan urutan kegiatan, strategi pembelajaran (Syntax) 
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dengan tahapan sebagai berikut. Tahap prabaca (a) Preview, 

(b) Question. Tahap baca (c) Read, (d) Reflect, (e) Recite. 

Tahap pascabaca (f) Review. Sistem sosial, interaksi 

pembelajaran (Social System). Prinsip reaksi, evaluasi 

pembelajatan (Principle of reaction). Sistem penunjang 

terdiri dari materi pembelajaran dan media pembelajaran. 

Pengembangan model pembelajaran membaca berbasis 

strategi metakognitif PQ4R seperti dalam gambar 6.1 di 

bawah ini 

 

Gambar 6.1. Model Pembelajaran Membaca Berbasis Strategi 

Metakognitif PQ4R 
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 Uraian komponen-komponen model pembelajaran 

membaca berbasis strategi metakognitif seperti diuaraikan 

di bawah ini.  

a. Komponen Pembelajaran 

1) Tujuan Pembelajaran (Focus): Meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami bahan 

bacaan secara literal, inferensial, evaluasi, dan 

secara apresiasi. 

2) Kegiatan Pembelajaran seperti dalam tabel 6.6 di 

bawah ini. 

Tabel 6.6 

Kegiatan Pembelajaran siswa di bawah bantuan guru 

 
Tindakan Siswa 

 
Bantuan/Perhatian Guru 

1. Kegiatan Awal Pembelajaran: 

a. Siswa mengucapkan salam 

pembuka pembelajaran 

b. Berdoa bersama 

c. Menyimak pembacaan teks 

pendek dan bertanya jawab 

tentang hal yang 

dibicarakan dalam teks. 

d. mencermati pemaparan 

rumusan tujuan 

pembelajaran dan indikator 

• Memfokuskan siswa 

pada kegiatan awal 

pembelajaran. 

• Memberikan apersepsi 

dengan membacakan 

teks pendek. 

• Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

indikator keberhasilan 

pembelajaran. 

• Membagikan bahan 
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Tindakan Siswa 

 
Bantuan/Perhatian Guru 

keberhasilan pembelajaran.  

2. Kegiatan Inti Pembelajaran 

Siswa menerima bahan 

bacaan yang diberikan 

guru. Siswa membaca 

dengan menggunakan 

strategi metakognitif PQ4R. 

a. Prabaca 

▪ Preview:  Siswa 

melakukan kegiatan 

meninjau secara luas 

dan menghubungkan 

hal-hal yang sudah 

diketahui berkaitan 

dengan bahan bacaan 

yang akan dibaca, 

mengarahkan perhatian 

dengan mensurvei atau 

menskim bahan bacaan 

untuk mendapatkan 

suatu ide tentang 

pengorganisasian umum 

topik-topik dan sub 

bacaan dan menjelaskan 

langkah-langkah yang 

harus ditempuh siswa. 

 

 

 

 

 

• Membimbing siswa 

melakukan preview 
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Tindakan Siswa 

 
Bantuan/Perhatian Guru 

topik utama. Dengan 

memperhatikan judul  

dan subjudul  secara 

seksama, kemudian 

siswa 

mengidentifikasikan 

materi bacaan yang akan 

dibaca. 

▪ Question: Mengajukan 

pertanyaan pada diri 

masing-masing pembaca, 

tentang bahan bacaan 

dengan menggunakan 

judul sebagai acuan 

pertanyaan. Gunakan 

kata “apa, siapa, 

mengapa, dimana, 

bagaimana”  

b. Baca 

▪ Read: Baca materi 

bacaan. Siswa memulai 

membaca dan tidak 

diperkenankan 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Memandu siswa 

melakukan kegiatan 

bertanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mengamati proses 

membaca para siswa 
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Tindakan Siswa 

 
Bantuan/Perhatian Guru 

membuat catatan-

catatan yang panjang. 

Mencoba menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

yang tadi diajukan. 

▪ Reflect  pada materi: 

Pahamilah informasi 

yang disajikan dengan 

cara (1) 

menghubungkan 

informasi itu dengan hal-

hal yang telah siswa 

ketahui; (2) mengaitkan 

subtopik-subtopik di 

dalam teks dengan 

konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip utama; 

(3) mencoba untuk 

memecahkan 

kontradiksi di dalam 

informasi yang disajikan; 

atau (4) mencoba 

menggunakan materi 

 

 

 

 

 

• Mengarahkan siswa 

melakukan refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

 
Tindakan Siswa 

 
Bantuan/Perhatian Guru 

bacaan itu untuk 

memecahkan masalah-

masalah yang 

disimulasikan. 

▪ Recite: Latihan 

mengingat informasi 

dengan menyatakan 

butir-butir penting 

dengan nyaring dengan 

menanyakan dan 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang 

sebelumnya diajukan 

pada dirinya. Siswa 

dapat menggunakan 

judul kata-kata yang 

ditonjolkan, dan catatan 

tentang ide-ide utama 

dalam mengajukan 

pertanyaan tersebut. 

c. Pascabaca 

▪ Review: Dalam langkah 

terakhir ini, masing-

 

 

 

 

• Mengamati siswa 

melakukan resitasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mengarahkan siswa yang 

belum dapat memahami 
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Tindakan Siswa 

 
Bantuan/Perhatian Guru 

masing siswa 

memusatkan diri pada 

pertanyaan-pertanyaan 

yang tadi diajukan, 

sudah terjawab atau 

belum. Jika tidak yakin 

dengan jawaban, baca 

ulang materi bacaan tadi. 

3. Kegiatan Akhir Pembelajaran 

a. Siswa mempresentasikan 

hasil bacaannya  melalui 

penyajian simulasi dan 

demonstrasi secara 

individual. 

b. Siswa melaksanakan 

evaluasi pemahaman 

bacaan 

c. Guru, siswa, dan observer 

secara bersama-sama 

melakukan pengkajian proses 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan untuk dijadikan 

acuan pada tindakan 

berikutnya. 

bacaan tertentu dalam 

teks untuk mengulang 

baca 
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3) Sistem soaial dalam pembelajaran membaca 

seiring dan sejalan dengan pelaksanaan urutan 

kegiatan pembelajaran yang dicanangkan. 

Aktivitas ini berupa membangun interaksi dan 

penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif. 

Aktivitas ini dapat dilihat dalam urutan kegiatan 

pembelajaran, baik itu dalam kegiatan awal 

pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran 

maupun kegiatan akhir pembelajaran. 

4) Prinsip reaksi, evaluasi Pembelajaran: Untuk 

mengetahui kemampuan siswa memahami 

bahan bacaan, guru memberikan penilaian atau 

evaluasi baik proses maupun hasil. 

5) Sistem penunjang berkenaan dengan materi dan 

bahan bacaan yang diusulkan, meliputi (1) 

hakikat membaca, (2) strategi metakognitif 

PQ4R, (3) metode membaca, (4) teknik 

membaca, (5) pemahaman bacaan, (6) evaluasi 

membaca. Berkenaan dengan media 

Pembelajaran: Media pembelajaran yang 

digunakan yaitu bahan-bahan bacaan, laptop, 

LCD 

b. Komponen Implementasi 

1) Prabaca  

▪ Preview: Pada tahap ini siswa melakukan 

kegiatan meninjau secara luas dan 
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menghubungkan hal-hal yang sudah 

diketahui berkaitan dengan bahan bacaan 

yang akan dibaca, mengarahkan perhatian 

dengan mensurvei atau menskim bahan 

bacaan untuk mendapatkan suatu ide 

tentang pengorganisasian umum topik-topik 

dan sub topik utama. Dengan 

memperhatikan judul  dan subjudul  secara 

seksama, siswa mengidentifikasikan materi 

bacaan yang akan dibaca. Siswa mulai dapat 

menerapkan langkah ini, sekalipun masih 

dengan lambat dan bertanya terus kepada 

guru. Mereka dapat memprediksi bahan 

bacaan yang akan dibaca. 

▪ Question: Mengajukan pertanyaan pada diri 

masing-masing pembaca, tentang bahan 

bacaan dengan menggunakan judul sebagai 

acuan pertanyaan. Gunakan kata “apa, siapa, 

mengapa, dimana, bagaimana”. Siswa 

mengajukan pertanyaan untuk dirinya 

sendiri berkenaan dengan judul bacaan, dan 

subjudul yang ada pada bacaan. Pertanyaan 

ini dibuat sesungguhnya untuk menyiapkan 

mental siswa pada saat nanti membaca, agar 

siswa lebih konsentrasi saat membaca. 
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2) Baca 

▪ Read: Baca materi bacaan. Siswa memulai 

membaca dan tidak diperkenankan membuat 

catatan-catatan yang panjang. Mencoba 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi 

diajukan. Pada saat membaca mereka 

konsentrasi, dan memonitor proses 

membacanya. Mereka berusaha mencoba 

untuk menemukan dan memikirkan 

informasi-informasi dalam bacaan 

▪ Reflect pada materi: Pahamilah informasi 

yang disajikan dengan cara (1) 

menghubungkan informasi itu dengan hal-

hal yang telah siswa ketahui; (2) mengaitkan 

subtopik-subtopik di dalam teks dengan 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip utama; 

(3) mencoba untuk memecahkan kontradiksi 

di dalam informasi yang disajikan; atau (4) 

mencoba menggunakan materi bacaan itu 

untuk memecahkan masalah-masalah yang 

disimulasikan. 

▪ Recite: Latihan mengingat informasi dengan 

menyatakan butir-butir penting dengan 

nyaring dengan menanyakan dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan. Siswa dapat 
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menggunakan judul kata-kata yang 

ditonjolkan, dan catatan tentang ide-ide 

utama dalam mengajukan pertanyaan 

tersebut.
 

3) Pascabaca 

▪ Review: Dalam langkah terakhir ini, masing-

masing siswa memusatkan diri pada 

pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan, 

sudah terjawab atau belum. Jika tidak yakin 

dengan jawaban, baca ulang materi bacaan 

tadi. Kemudian siswa menyampaikan hasil 

membaca dengan variasi bentuk yaitu 

dengan mengomunikasikan depan siswa, 

juga membuat peta pikiran hasil membaca, 

juga menuliskan hasil baca dengan 

pengembangan menggunakan kata-kata 

siswa sendiri. 

 

c. Komponen Evaluasi/Penilaian 

 Penilaian yang dilaksanakan terdiri atas evaluasi 

proses dan hasil. Penilaian proses berupa observasi aktivitas 

membaca dengan strategi metakognitif PQ4R, sedangkan 

penilaian hasil dilakukan dengan memberikan lembar soal 

untuk tes hasil belajar. 
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C. Kelayakan dan Efektivitas Model 

Model pembelajaran membaca berbasis metagoknitif 

telah banyak dicoba dan diimplementasikan. Model 

pembelajaran membaca berbasis strategi metakognitif PQ4R 

sangat membantu siswa/siswi dan guru di sekolah dan juga 

dosen.  
 

 Banyak pula dibahas dalm diskusi melalui focus group 

dengan guru-guru bahasa Indonesia SMP Kota Bogor yang 

tergabung dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran). Model pembelajaran membaca berbasis 

metakognitif praktis digunakan dan tahapan 

pembelajarannya jelas dan sistematis sehingga 

memungkinkan siapa pun yang ingin meningkatkan 

kemampuan, memahami bahan bacaan dan menerapkannya.  
 

Model pembelajaran membaca berbasis strategi 

metakognitif yang efektif dalam membantu siswa 

memahami bahan bacaan. Dengan demikian, menunjukkan 

bahwa model pembelajaran membaca berbasis strategi 

metakognitif PQ4R bagi para siswa, guru, dan pembaca 

efektif, memadai, dan layak digunakan sebagai model 

pembelajaran membaca. 
 

 Berkenaan dengan penerapan model pembelajaran 

membaca berbasis strategi metakognitif PQ4R menunjukkan 

pada umumnya pengguna mendapatkan pengalaman baru 

dalam membaca dengan menggunakan strategi dan metode 
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yang melibatkan aktivitas mental untuk berpikir. Dengan 

memadukan empat keterampilan berbahasa yang 

terintegrasi dalam memproses dan mengkomunikasikan 

hasil baca terdapat peningkatan kemampuan para siswa 

dalam memahami bahan bacaan.  
 

 Dengan menggunakan strategi metakognitif PQ4R 

dalam membaca terlihat para siswa pada umumnya 

menggunakan pola membaca interaktif karena dalam proses 

pelaksanaan baca dengan metakognitif terlihat mereka 

melakukan interaksi antara apa yang ada dalam skemata 

mereka dengan informasi baru yang diterima dari teks yang 

dibaca. 
 

 Mereka kini terbiasa melakukan survei terhadap bahan 

bacaan, terbiasa melakukan prediksi atas isi wacana, dan 

membuat pertanyaan seputar bacaan yang diberikan 

sebelum membaca.  
 

 Hal yang perlu diamati dengan seksama yaitu aktivitas 

siswa pada saat membaca. Terkadang ditemukan siswa 

menghentikan membaca manakala menghadapi bacaan yang 

tidak dipahaminya. Namun kesulitan baca bukan pada 

tataran disleksia. Sebagaimana dikemukakan oleh Geoffrey 

Underwood dan Viviena Batt (1996: 111) bahwa faktor 

disleksia mempengaruhi seseorang mengalami kegagalan 

membaca dikarenakan kerusakan otak. Kesulitan siswa ada 
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pada tataran kurang memahami makna kata tertentu yang 

terdapat dalam bacaan.  
 

 Pada saat seperti itu guru membimbing siswa 

menemukan arti/makna kata sulit yang dihadapi siswa. 

Secara psikologis tindakan guru seperti itu membantu dan 

menguatkan siswa sehingga kegiatan membaca bukan 

sebagai kegiatan yang menyulitkan. Pada tahap refleksi dan 

resitasi siswa pada umumnya bisa menahapi kegiatan 

tersebut. Ditemukan mereka mencoba mengaitkan pesan 

dengan realitas kehidupan. Dengan arahan dari guru pada 

tahap review siswa yang masih belum secara utuh 

memahami isi bacaan diminta untuk membaca ulang bacaan 

yang belum dipahaminya.  
 

 Berdasarkan penerapan model pembelajaran membaca 

berbasis strategi metakognitif PQ4R terlihat ada 

peningkatan kemampuan siswa dalam memahami bahan 

bacaan. Peningkatan kemampuan membaca tersebut dapat 

dilihat dari hasil tes pemahaman isi bacaan. Pada umumnya 

para siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan dari mulai 

yang sifatnya literal, yaitu menemukan ide utama, mengingat 

rincian yang tersurat, memahami watak pelaku.  
 

 Dalam pemahaman inferensial pun terlihat 

peningkatannya dari hasil tes pemahaman bacaan, para 

siswa dapat menemukan topik bacaan, memahami rincian 

tersirat, menemukan hubungan kausal. Begitu pun dalam 
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pemahaman secara evaluatif, para siswa dapat 

menyimpulkan isi bacaan, dan dalam pemahaman secara 

apresiatif, para siswa dapat memberikan opini dan sikap 

terhadap isi teks yang disajikan. 
 

 Peningkatan kemampuan siswa memahami bahan 

bacaan melalui penerapan model ditemukan bahwa para 

siswa melakukan membaca dengan tidak terpaksa tapi 

mereka dimotivasi untuk menjadi seorang pembaca yang 

selalu dapat memahami apa yang mereka baca. Para siswa 

betul-betul mengoptimalkan metakognitif dengan 

melakukan perencanaan baca (self Planning). Dalam 

perencanaan baca ini siswa nampak berusaha membangun 

skemata untuk mengaitkan dengan prediksi bahan bacaan 

yang akan dibaca.  
 

 Kemudian pada proses metakognitif selanjutnya yaitu 

pelaksanaan baca, mereka berupaya melakukan pemantauan 

(self monitoring) dan pengecekan pemahaman baca, mereka 

mengaitkan informasi yang tertulis dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang sudah mereka miliki. Terakhir mereka 

melakukan evaluasi baca (self evaluation), mereka menilai 

hasil pembacaannya, dan melakukan pembacaan ulang jika 

ditemukan bagian bacaan yang kurang dipahaminya. 
 

 Pengondisian ini semuanya tercakup dalam aktivitas 

PQ4R. Selain itu,  keterampilan yang nampak meningkat 

diantaranya keberanian siswa untuk melakukan prediksi 



 

176 
 

dan kecermatan menyusun pertanyaan berkenaan dengan 

bacaan yang akan dibacanya. Aktivitas pembelajaran penuh 

diwarnai penanaman nilai dan mental seperti keberanian 

bertanya, ketelitian mencermati bahan bacaan, pelatihan 

konsentrasi, dan fokus pada yang dibaca. Aplikasi dari hasil 

membaca mereka berlomba ingin mempresentasikan 

dengan kata-kata sendiri isi bacaan yang telah mereka baca. 

Jika ini terus diasah atau dilatih mereka akan menjadi 

pembelajar yang otonom yang selalu haus akan sumber 

informasi karena mereka mendapatkan kenikmatan ketika 

mereka membaca. 
 

 Berdasarkan refleksi pembelajaran yang diikuti oleh 

observer, guru, dan siswa bahwa pembelajaran membaca 

berbasis strategi metakognitif PQ4R merupakan pedoman 

baru bagi mereka, dan merupakan metode yang layak 

mereka gunakan. Mereka mendapatkan pencerahan dapat 

menikmati membaca, dan kepuasan dalam membaca. Hal 

tersebut dimulai ketika mereka memulai membaca dengan 

merencanakan proses yang harus ditahapi dalam membaca.  

 Mereka melibatkan diri secara mental menjadi aktif 

melakukan interaksi dengan teks yang dibaca, dihubungkan 

dengan skemata yang dimiliki. Selama ini hal itu tidak 

pernah melakukan pemantauan terhadap pemahaman 

bacaannya, melalui strategi metakognitif PQ4R siswa 

melakukan monitoring dan pengontrolan atas pemahaman 

bacaannya. Pada akhir kegiatan mereka melakukan evaluasi 

terhadap hasil membaca. 



 

177 
 

 

 Model pembelajaran membaca berbasis strategi 

metakognitif dirasakan memberikan nuansa baru dan 

pengalaman baru dalam membaca. Pada umumnya mereka 

mengatakan bahwa setelah tahu metode dan strategi 

membaca dan mencobakan strategi itu pada bahan bacaan 

dan situasi baru mereka menjadi senang membaca, 

menikmati kegiatan membaca, dan bahkan meningkat 

pemahaman bacaannya. Jika ini bermanfaat dan mampu 

meningkatkan keterampilan membaca para siswa tidaklah 

berlebihan jika model membaca ini menjadi salah satu 

alternatif yang dapat digunakan oleh guru, dan pemegang 

kebijakan dalam hal ini kepala sekolah agar strategi 

metakognitif PQ4R terus digunakan dalam pembelajaran 

membaca.   

Hasil kegiatan pembelajaran membaca sangat jelas 

terlihat bahwa secara nyata terlihat aktivitas mentalitas para 

siswa dalam membaca/memahami bahan bacaan
 

ketika 

memasuki kegiatan inti pembelajaran. Namun demikian 

para siswa perlu diberi bekal cara-cara/strategi membaca 

yang akan menjadikan kebiasaan mereka membaca dan 

memahami isi bacaan yang dibacanya. Jika hanya disodori 

bahan bacaan dan disuruh membaca kemudian ditanyakan 

hasilnya melalui pertanyaan-pertanyaan dari bacaan, ini 

tidak menjamin bahwa mereka akan berhasil melakukan 

membaca dan memahami isi bacaan. Sangatlah beralasan 
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jika para siswa tidak membaca karena membaca selalu 

terpaksa dan membaca dikatakannya sebagai kegiatan yang 

membosankan. Hal tersebut karena mereka tidak tahu 

strategi membaca.  
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