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Membangun learning community siswa Sekolah 

Menengah Pertama mutlak diperlukan dalam menjawab 

tantangan perkembangan zama yang kiat pesat. Model 

learning community yang aktivitasnya bermuara pada 

terbangunnya kemadirian belajar, cinta baca memiliki 

peran penting menjadi alternatif solusi bagi para siswa di 

tengah derasnya arus informasi yang semakin marak. 

Penyiapan kader bangsa cinta baca perlu diimbangi 

dengan kemampuan membaca yang tinggi. 

Kemmampuan membaca yang tinggi hanya dapat 

terwujud dengan baik melalui metode dan model yang 

dibiasakan diwijidkan dalam kegiatan sehari-hari. upaya 

membudayakan siswa gemar membaca dan membangun 

komunitas belajar melalui kebiasaan mengomunikasikan 

hasil baca. 
 

Melalui implementasi lesson study dengan tahapan 

plan, do, see model learning community dikemas dalam 

chapter design dan lesson design dengan memuatkan 

langkah prabaca, baca, dan pascabaca. Begitu pun 

dalam pelaksanaan pembelajaran, model learning 

community diterapkan dan dikembangkan melalui 
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tahapan prabaca, baca, dan pascabaca. Model learning 

community dalam pembelajaran membaca berbasis 

lesson study dibutuhkan oleh para siswa sekolah 

menengah pertama. Secara struktur, model 

pembelajaran ini layak, relevan, dan sesuai dengan 

kaidah-kaidah pengembangan model pembelajaran, baik 

dari segi substansi, maupun struktur model. Model 

learning community efektif digunakan untuk 

menanamkan kebiasaan gemar membaca dan 

mengomunikasikan hasil baca para siswa sekolah 

menengah pertama. Harapan membangun para siswa 

yang berkarakter positif semoga dapat terwujud dengan 

penerapan Model learning community dalam aktivitas 

pembelajaran. 
 

Agaklah tidak berlebihan bila para pembaca dapat 

mensosialisasikan Model Learning Community di 

sekolah-sekolah, atau menerapkannya dalam dunia kerja 

masing masing. Buku ini disusun untuk menjadi panduan 

yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, 

dapat digunakan oleh para mahasiswa calon guru yang 

berkeinginan mewujudkan para siswanyanya maju.  
    

       Penulis, 

 

     Eri Sarimanah 
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 Kemajuan suatu bangsa dapat terlihat dan terukur 

salah satunya dari kebiasaan masyarakatnya dalam 

membaca. Pada bangsa yang telah maju cenderung 

masyarakatnya tergolong masyarakat yang literat, yaitu 

masyarakat yang gemar membaca atau sudah terbiasa 

menggunakan waktu dalam kesehariannya untuk 

membaca. Berdasarkan berbagai studi menunjukkan 

bahwa bangsa Indonesia masih jauh untuk meraih 

predikat masyarakat literat. Berdasarkan survey yang 

dilakukan bahwa ada kecenderungan generasi bangsa 

Indonesia lebih suka bermain game, dan meluangkan 

waktunya untuk bermain atau melakukan kegiatan yang 

kadang kurang bermanfaat. 

 

 Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah 

sudah mengeluarkan kebijakan yaitu pelaksanaan 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang diberlakukan 

secara nasional. GLS dilakukan di sekolah-sekolah 

PENDAHULUAN BAB 
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Pendahuluan 

dengan meminta para siswanya membaca dan 

menuliskan apa yang sudah dibaca pada gambar sebuah 

pohon yang di Jawa Barat dikenal dengan istilah pohon 

geulis. Pohon tempat menyimpan ide-ide pokok dari apa 

yang siswa baca. Berdasarkan survey ke beberapa 

sekolah, ternyata GLS belum berjalan dengan baik, 

belum optimal, dan belum merata penerapannya.  

 

 Hal tersebut ternyata diantaranya kurangnya 

pemahaman para guru dalam menerapkan strategi dan 

metode membaca. Selain itu juga siswa masih rendah 

minat dan motivasinya ddalam membaca. Pernah di 

dalam suatu pertemuan terlihat pohongeulis sudah 

rimbun daun-daunnya pertanda siswa ysng bersangkutan 

sudah banyak membaca. Namun apa yang terjadi begitu 

ditamya mereka tidak mengerti apa yang dibaca dan 

tidak memahami makna yang dituliskannya. Ini menjadi 

suatu kekhawatiran. Perlu upaya dan penanganan 

dengan baik dan segera.  

 

 Penyusunan tulisan ini untuk meluaskan sasaran 

penerapan model learning community siswa sekolah 

menengah pertama melalui pembelajaran membaca 

berbasis lesson study. Hasil penelitian yang terbukti 
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Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

bahwa model efektif dalam meningkatkan pemahaman 

bacaan dan mengomunikasikan hasil baca kiranya dapat 

terus dilakukan menjadi sebuah gerakan membangun 

komunitas belajar. Model learning community siswa 

sekolah menengah pertama melalui pembelajaran 

membaca berbasis lesson study yang dikembangkan 

dalam tulisan ini merupakan perancangan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran membaca.  

 

 Model learning community yang ideal sesuai 

dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran membaca. 

Saat ini pembelajaran membaca yang diterapkan guru 

belum memberi peluang seluas-luasnya kepada siswa 

untuk melakukan aktivitas membaca. Mereka membaca 

dengan dibiarkan tanpa arahan dan panduan metode 

yang jelas. Selain itu membaca masih dianggapnya 

suatu kegiatan yang tidak begitu penting. 

 

Pengembangan model learning community siswa 

sekolah menengah melalui pembelajaran membaca 

berbasis lesson study adalah suatu model pembelajaran 

yang dikembangkan untuk guru dan siswa dengan 

melalui tahapan-tahapan perencanaan, monitoring, dan 

evaluasi pada saat melakukan aktivitas membaca. 
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Pendahuluan 

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. 

 

Rancangan dan desain model pembelajaran 

membaca yang ideal dan dibutuhkan oleh siswa adalah 

model pembelajaran membaca berbasis lesson study 

dengan tahap prabaca, baca, dan pascabaca. Kelayakan 

model learning community siswa sekolah menengah 

pertama melalui pembelajaran membaca berbasis lesson 

study  dari sudut pandang ahli menunjukkan bahwa 

secara struktur, model yang dikembangkan mengalami 

perubahan dan pengembangan.  

 

Harapan dari pengembangan model ini adanya 

proses pembelajaran membaca berbasis lesson dapat 

meningkatkan kemampuan siswa memahami bahan 

bacaan, dan mengomunikasikan hasil baca sehingga 

terbangun komunitas belajar. Para guru Bahasa 

Indonesia SMP dapat menggunakan model ini sebagai 

alternatif dalam pembelajaran. Peningkatan kemampuan 

membaca dan menyampaikan hasil baca para siswa juga 

terwujud karena bimbingan dan latihan yang terus 
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Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

menerus dalam menerapkan model pembelajaran 

membaca. Para guru untuk dapat melakukan 

pembimbingan memantau aktivitas membaca para 

siswanya sehingga proses membaca benar dan berhasil 

memahami isi bacaan, serta terbiasa saling berbagi 

informasi hasil baca.  

 

Dengan model learning community siswa sekolah 

menengah pertama melalui pembelajaran membaca 

berbasis lesson study yang dikembangkan hendaknya 

menginspirasi pihak guru dan kepala sekolah. Bahkan 

dinas pendidikan untuk memprakarsai melalui pelatihan 

bagi guru dalam penggunaan model learning community, 

dan mewujudkannya dalam rancangan chapter design 

dan lesson design.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

A. Pembiasaan Membaca 

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari 

kebiasaan masyarakatnya dalam belajar dan membaca. 

Membaca memiliki peran yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Melalui membaca, seseorang dapat 

memperoleh pengalaman baru yang tidak dibatasi ruang 

dan waktu. Berbagai informasi tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan dapat 

diperoleh dengan  jalan membaca. Oleh karena itu, tidak 

dapat dibayangkan kalau pada saat ini manusia dapat 

hidup normal tanpa kemampuan membaca. 

 

Demikian penting dan besarnya peranan membaca 

dalam kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan 

membaca merupakan pintu gerbang untuk memperoleh 

informasi, pendapat, pikiran, dan pengetahuan serta 

dapat memperluas wawasan seseorang. Dengan 

HAKIKAT MEMBACA BAB 

II 
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Hakikat Membaca 

membaca pulalah, manusia dapat mengembangkan 

kebudayaan. Kebudayaan dapat didokumentasikan dan 

diwariskan kepada generasi penerusnya. Paparan 

tersebut membuktikan bahwa membaca merupakan 

kemampuan berbahasa yang sangat penting dan sangat 

mendasar bagi kehidupan manusia.  

 

Selain itu, kemampuan membaca menjadi ciri 

keterpelajaran seseorang dan menjadi ciri kemajuan 

suatu bangsa. Pada masyarakat yang maju membaca 

sudah sangat membudaya, dan menjadi kebutuhan 

dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, pada bangsa yang 

masih terbelakang dan sedang berkembang, membaca 

belum membudaya. Bagaimanakah agar membaca 

menjadi membudaya pada diri setiap orang? Bekal 

apakah yang kiranya penting diberikan agar generasi 

penerus dapat meningkatkan kemauan dan 

kemampuannya membaca? Untuk  memberikan jawaban 

itu, berikut ini dipaparkan  seluk beluk membaca.  

 

Melalui pembiasaan membaca seseorang akan 

mudah dalam memperoleh informasi. Melalui membaca 

para pembaca akan muncul keinginan untuk 

mengomunikasikan hasil baca. Budaya semacam ini 
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Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

merupakan indikator telah munculnya kemandirian 

belajar yang akan memacu tumbuhnya learning 

community.  

 

B. Definisi Membaca 

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. Makna-makna teks 

yang dibacanya kemudian disusun dan disimpulkan  

menjadi sebuah pengetahuan dan pemahaman baru di 

benak pembaca. Dalam hal ini, pembaca merekonstruksi 

pesan yang ada dalam teks. Sejalan dengan Anderson 

dkk. Yang mengatakan, “Membaca sebagai proses 

menyusun makna dari teks tertulis.”   
 

Dalam kegiatan membaca terjadi pengolahan 

informasi yang terdiri dari informasi visual dan nonvisual 

(Smith, 1985: 12). Informasi visual merupakan informasi 

yang dapat diperoleh melalui indra penglihatan. 

Sedangkan infirmasi nonvisual merupakan informasi 

yang sudah ada dalam benak pembaca. Dengan bekal 

pengalaman, pembaca dapat menafsirkan informasi 

visual yang ada dalam teks. 
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Hakikat Membaca 

Membaca pada hakikatnya merupakan proses 

melibatkan berbagai aktivitas seperti visual, berpikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, 

membaca merupakan proses menerjemahkan simbol 

tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Sebagai proses 

berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, 

pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan 

membaca kreatif. Membaca sebagai proses 

psikolinguistik, skema membaca membantunya 

membangun makna. Membaca sebagai proses 

metakognisi melibatkan perencanaan, pelaksanaan 

suatu strategi, pemonitoran, dan pengevaluasian. 

 

Dari pemaparan di atas, hakikat membaca dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok pandangan, yaitu 

(1) sebagai interpretasi pengalaman, (2) interpretasi 

lambang grafis, (3) paduan dari interpretasi pengalaman 

dan lambang grafis. Hakikat membaca ini dapat ditelusuri 

dari definisi-definisi berikut: 

a. Membaca merupakan proses pengubahan 

lambang visual menjadi lambang bunyi. Dari 

pengertian ini tersirat makna membaca yang 

paling dasar yang terjadi pada kegiatan 

membaca permulaan. Pada tahap ini kegiatan 
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Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

membaca lebih ditujukan pada pengenalan 

lambang-lambang bunyi yang belum 

menekankan aspek makna/informasi. 

Sasarannya adalah melek huruf. 

 

b. Membaca sebagai suatu proses decoding, yakni 

mengubah kode-kode atau lambang-lambang 

verbal yang berupa rangkaian huruf-huruf 

menjadi bunyi-bunyi bahasa yang dapat 

dipahami. Lambang-lambang verbal itu 

mengusung sejumlah informasi. Proses 

pengubahan lambang menjadi bunyi berarti itu 

disebut proses decoding (proses pembacaan 

sandi). 

 

c. Membaca merupakan proses merekonstruksi 

makna dari bahan-bahan cetak. Dari definisi ini 

dapat dimaknai bahwa membaca bukanlah 

hanya sekedar mengubah lambang menjadi 

bunyi dan mengubang bunyi menjadi makna, 

melainkan lebih ke proses pemetikan informasi 

atau makna sesuai dengan informasi atau makna 

yang diusung penulisnya. Dalam hal ini pembaca 

berusaha membongkar dan merekam ulang apa 
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Hakikat Membaca 

yang tersaji dalam teks sesuai dengan sumber 

penyampainya. 

 

d. Membaca merupakan proses rekonstruksi makna 

melalui interaksi yang dinamis antara 

pengetahuan siap pembaca, informasi yang 

tersaji dalam bahasa tulis, dan konteks bacaan 

(Anthony, Pearson, & Raphael, 1993:284).  

 

Keempat definisi membaca di atas menyiratkan 

rentangan proses membaca. Ini dilakukan pada pembaca 

pemula, yang merupakan sasaran pemelajaran 

membaca dari tingkatan anak kelas 2 sekolah dasar 

hingga ke tingkatan membaca lanjut. 

 

C. Tujuan Membaca 

Secara umum tujuan membaca yaitu untuk 

memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata. Secara khusus membaca dapat 

dibagi menjadi tiga ketegori yaitu membaca untuk studi, 

membaca untuk usaha, dan membaca untuk 

kesenangan.  
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Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

Membaca untuk studi apabila pembaca melaukan 

proses membaca dengan keinginan untuk mempelajari 

sesuatu yang sifatnya untuk pengetahuan. Membaca 

untuk usaha berkenaan dengan keinginan untuk 

menambah wawasan kewirausahan, dan lain-lain. 

Sedangkan membaca untuk kesenangan dilakukan bila 

pembaca memerlukan bacaan yang sifatnya untuk 

menghibur diri. 

 

D. Aspek-Aspek Membaca 

Berdasarkan tingkat pemerolehannya membaca 

dapat ditahapi melalui dua aspek. Pertama aspek 

mekanis dan kedua aspek pemahaman. Aspek mekanis 

merupakan aspek atau kemampuan membaca tingkat 

rendah, kegiatan ini diawali dengan pengenalan bentuk 

huruf, menyuarakan lambang-lambang bunyi, 

mengenalkan penggabungan huruf menjadi kata, 

pengenalan unsur-unsur linguistic, dan kemampuan 

membaca bertaraf lambat. Sedangkan aspek 

pemahaman, pembaca memulai aktivitas dengan 

pemahaman makna sederhana, hingga kemapuan 

membaca fleksibel. 
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Hakikat Membaca 

Seseorang dikatakan sebagai pembaca fleksibel 

apabila sudah mampu menyesuaikan antara kondisi 

baca dan strategi baca. Yang termasuk dalam kondisi 

baca yaitu tujuan membaca, bahan bacaan, informasi 

focus, dan keterbacaan. Sedangkan yang dimaksud 

dengan strategi baca berkenaan dengan kecepatan 

membaca, strategi, metode, dan teknik membaca, serta 

gaya membaca. 

 

Seseorang dikatakan sebagai pembaca fleksibel 

apabila pembaca mampu mengatur atau menyesuaikan 

kecepatan membaca dengan tujuan membaca. Mereka 

yang mampu memilih strategi membaca dengan materi 

bacaan. Juga mereka yang mampu menemukan 

informasi focus dengan teknik membaca. 

 

E. Jenis-jenis Membaca 

Membaca dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut 

pandang, yaitu: (1) sasaran pembaca, (2) cara 

membaca, (3) cakupan bahan, dan (4) jenis/ragam 

tulisan. 
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Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

a. Berdasarkan sasaran pembacanya 

(1) Membaca pemulaan, kegiatan untuk 

mengenali huruf atau melek huruf, ini untuk 

pembaca pemula, kelas 1-2 SD 

(2) Membaca lanjut, kegiatan untuk melek 

wacana, untuk pembaca lanjut tingkat dasar 

(3-6 SD), lanjuttingkat menengah 

(SMP/sederajat), dan lanjut tingkat tinggi 

(SMA/sederajat). 
 

b. Berdasarkan cara membaca (terdengar tidaknya 

suara) 

1) Membaca nyaring (oral reading/aloud 

reading). Fokus penilaian: ketepatan dan 

kebenaran pelafalan, kejelasan vokal dan 

intonasi, ketepatan mengenali satuan unit ide 

dalam bentuk jeda pendek-panjang, 

kelancaran dan kefasihan (tingkat pemula), 

pengaturan pernafasan, mimik dan ekspresi, 

emosi dan improvisasi (tingkat lanjut). 

2) Membaca dalam hati (silent resding), 

membaca senyap. Fokus penilaian ditujukan 

terhadap pemahaman isi bacaan dan 

kecepatan membaca. 
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Hakikat Membaca 

c. Berdasarkan cakupan bahan, baik jenis maupun 

lingkup bahan bacaannya terbagi ke dalam dua 

macam, yakni membaca intensif dan membaca 

ekstensif. 

1) Membaca intensif, meliputi: membaca telaah 

isi (content study reading) dan membaca 

telaah bahasa (linguistic study reading). 

Membaca telaah isi terbagi lagi ke dalam: (a) 

membaca teliti (close reading), (b) membaca 

pemahaman (understanding reading), (c) 

membaca kritis (critical reading), dan (d) 

membaca ide (reading for ideas). Membaca 

bahasa terbagi lagi ke dalam: (a) membaca 

bahasa dan (b) membaca sastra. 
 

Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang 

dilakukan secara cermat untuk memperoleh pemahaman 

terhadap teks bacaan secara tepat dan akurat. Tarigan 

(1979) lebih memfokuskan kegiatan membaca intensif 

untuk pemelajaran di dalam kelas. Menurutnya, 

membaca intensif (intensive reading) adalah studi 

seksama, telaah teliti, dan penanganan terperinci yang 

dilaksanakan di dalam kelas terhadap tugas-tugas 

pendek, kira-kira dua sampai empat halaman setiap hari. 
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Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

 

Teks-teks yang biasa dibaca secara intensif antara 

lain dokumen-dokumen resmi, dokumen-dokumen 

kontrak, buku-buku pelajaran, teks-teks hukum, karya 

ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, dan lain-lain. Kemampuan 

membaca intensif ditandai oleh kemampuan memahami 

detil-detil informasi secara akurat, lengkap, dan kritis 

terhadap fakta-fakta, konsep, gagasan, ide, pengalaman, 

pesan, dan perasaan yang tertuang dalam bahasa tulis. 

  

2) Membaca ekstensif, meliputi: membaca 

survei (survey reading), membaca sekilas 

(skimming), dan membaca dangkal 

(superficial reading). 

 

Membaca ekstensif lebih ditujukan untuk membaca 

secara komprehensif dengan cakupan bahan bacaan 

yang lebih luas. Jenis membaca ini dipergunakan untuk 

mengakses informasi sebanyak-banyaknya dari beragam 

bacaan dengan cepat. Membaca ekstensif bukan untuk 

kepentingan pendalaman informasi, melainkan untuk 

perluasan informasi. 
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Hakikat Membaca 

d. Berdasarkan klasifikasi tujuan baca: 

(1) Membaca untuk tujuan behavioral/tertutup/ 

instruksional—tujuan pemahaman dan studi. 

(2) Membaca utuk tujuan ekspresif/terbuka—

membaca pengarahan diri, membaca 

interpretatif, dan membaca kreatif. 

 

e. Berdasarkan tingkatan tujuan 

(1) Membaca dasar (elementary reading)—pusat 

perhatian pada bahasa penulis.  

(2) Membaca tinjauan (inspectional reading)—

pusat perhatian pada pemahaman sebanyak-

banyaknya, gambaran umum dalam waktu 

yang terbatas. Teknik baca yang biasa 

digunakan adalah (a) skimming reading 

(Tarigan: sekilas, Tampubolon: baca-layap; 

Widyamartaya: baca-lompat) dan (b) 

superficial reading (Tarigan: membaca 

dangkal; Widyamartaya: membaca selayang 

pandang) 

(3) Membaca analitis (analytical reading)—

(Widyamartaya: membaca simak-urai)—

pusat perhatian pada pemahaman; 
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mengunyah dan mencerna informasi secara 

analitis. 

(4) Membaca membandingkan (syntopical 

reading)—(Widyamartaya: membaca 

banding-bandingi)—membaca topik yang 

sama dari beberapa sumber yang berbeda 

untuk kepentingan pemahaman secara 

mendalam dalam menangani suatu masalah 

dan pemecahannya. 
 

f. Berdasarkan teknik menemukan informasi focus 

(1) Baca-pilih (selecting)—memilih bahan/bagian 

bacaan yang dianggap relevan dengan 

kebutuhan pembacanya. 

(2) Baca-lompat (skipping)—untuk menemukan 

bagian bacaan yang relevan dengan 

kebutuhan pembaca, dilakukan dengan 

melompati/melampaui bagian-bagian yang 

tidak diperlukan. 

(3) Baca-layap (skimming)—membaca dengan 

cepat untuk mengetahui gambaran umum isi 

bacaan. Skimming menuntut pembaca 

memiliki kemampuan memproses teks 

dengan cepat guna memperoleh gambaran/ 
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kesan umum mengenai suatu teks, yang 

meliputi organisasi, gaya, fokus tulian, 

gagasan-gagasan utama, dan sudut pandang 

penulis, termasuk mengenai kaitan teks 

dengan kebutuhan dan minat pembaca. 

 

Baca tahap (scanning)—membaca dengan cepat 

dan memusatkan perhatian pada bagian bacaan yang 

berisi informasi fokus yang dicari atau informasi yang 

telah ditentukan sebelumnya. Keempat teknik membaca 

yang telah dikemukakan di atas tergolong ke dalam jenis 

membaca memindai. Dalam praktiknya, membaca 

memindai itu melibatkan keempat teknik yang telah 

dijelaskan tadi, yakni selecting, skipping, skimming, dan 

scanning. Teknik ini biasa digunakan untuk keperluan 

mencari makna kata tertentu dalam kamus, mencari 

nomor telepon, mencari penjelasan/keterangan sebuah 

istilah dalam ensiklopedi, mencari definisi-definisi istilah 

menurut ahli tertentu, dan lain-lain. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A. Model Membaca 

Terdapat tiga model teori membaca yang dikenal 

untuk memproses informasi, yakni (1) model bottom-up, 

(2) model top-down dan (3) model interaktif. 

 

a. Model Bottom-up 

Memandang bahwa bahasa yang mewadahi teks 

menentukan pemahaman. Secara fisik, ketika orang 

melakukan kegiatan membaca, yang dipandang adalah 

halaman-halaman bacaan yang posisinya di bawah 

(kecuali membaca sambil tiduran!). Secara literal, 

bottom-up berarti dari bawah ke atas. Maksudnya, 

makna itu berasal dari bawah (teks) menuju ke atas 

(otak/kepala). Secara harfiah, menurut teori ini teks-lah 

yang menentukan pemahaman. 

MODEL, TEORI, DAN 
STRATEGI MEMBACA 

BAB 

III 
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Inti proses membaca menurut teori ini adalah 

proses pengkodean kembali simbol tuturan tertulis 

(Harris & Sipay, 1980). Membaca dalam proses bottom-

up merupakan proses yang melibatkan ketepatan, 

rincian, dan rangkaian persepsi dan identifikasi huruf 

huruf, kata-kata, pola ejaan, dan unit bahasa lainnya. 

Tugas utama pembaca menurut teori ini adalah 

mengkode lambang-lambang yang tertulis menjadi bunyi-

bunyi bahasa (Harjasuna, 19%). 

 

Brown (2001) menyatakan bahwa pada proses 

bottom-up membaca terlebih dahulu mengetahui 

berbagai tanda linguistik, seperti huruf, morfem, suku 

kata, kata-kata frasa, petunjuk gramatika dan tanda 

wacana, kemudian menggunakan mekanisme 

pemrosesan yang masuk akal, koheren dan bermakna. 

Agar bisa memahami bacaan pada teori ini, pembaca 

membutuhkan keterampilan berhubungan dengan 

lambang bahasa yang digunakan dalam teks 

 

b. Model Top-Down 

Teori ini dikenal sebagai model psikolinguistik 

dalam membaca dan teori ini dikembangkan oleh 

Goodman (1976). Model ini memandang kegiatan 
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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. 

 

Pada model ini, informasi grafis hanya digunakan 

untuk mendukung hipotesis tentang makna. Pembaca 

tidak banyak lagi membutuhkan informasi grafis dari 

bacaan karena mereka memiliki modal bacaan sendiri 

untuk mengerti bacaan. Proses membaca model ini 

dimulai dengan hipotesis dan prediksi-prediksi kemudian 

memverifikasinya dengan menggunakan stimulus yang 

berupa tulisan yang ada pada teks. 

 

Inti dari model teori top-down adalah pembaca 

memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih 

tinggi. Pembaca memulai tahapan membacanya dengan 

membaca prediksi-prediksi, hipotesis-hipotesis, dugaan-

dugaan berkenaan dengan apa yang mungkin ada dalam 

bacaan, bermodalkan pengetahuan tentang isi dan 

bahasa yang dimilikinya. 
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Untuk membantu pemahaman dengan 

menggunakan teori ini, pembaca menggunakan strategi 

yang didasarkan pada penggunaan petunjuk semantik 

dan sintaksis, artinya untuk mendapatkan makna 

bacaan, pembaca dapat menggunakan petunjuk 

tambahan yang berupa kompetensi berhahasa yang ia 

miliki. Kompetensi berbahasa dan pengetahuan tentang 

apa saja memainkan peran penting dalam membentuk 

makna bacaan. Jadi, menurut teori top-down dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan, pengalaman dan 

kecerdasan pembaca diperlukan sebagai dasar 

memahami bacaan.  

 

c. Model Interaktif 

Model ini merupakan kombinasi antara pemahaman 

model top-down dan model bottom-up. Pada model 

interaktif, pembaca mengadopsi pendekatan top-down 

untuk memprediksi makna, kemudian beralih ke 

pendekatan bottom-up untuk menguji apakah hal itu 

benar-benar dikatakan oleh penulis. Artinya, kedua 

model tersebut terjadi secara simultan pada saat 

membaca. 
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Penganut teori ini memandang bahwa kegiatan 

membaca merupakan suatu interaksi antara pembaca 

dengan teks. Dengan teori itu, dijelaskan bagaimana 

seorang pembaca menguasai, menyimpan dan 

mempergunakan pengetahuan dalam format skemata. 

Kegiatan membaca adalah proses membuat hubungan 

yang berarti bagi informasi baru dengan pengetahuan 

yang dimiliki sebelumnya (skemata). 

 

Menurut pandangan interaktif, membaca diawali 

dengan formulasi tentang hipotesis tentang makna, 

kemudian dilanjutkan dengan menguraikan makna huruf, 

kata, dan kalimat dalam bacaan. Model interaktif adalah 

model membaca yang menggunakan secara serentak 

antara pengetahuan informasi grafik dan informasi yang 

ada dalam pikiran pembaca. 

 

Proses membaca menurut pandangan interaktif 

adalah proses intelektual yang kompleks, mencakup dua 

kemampuan utama, yaitu kemampuan memahami makna 

kata dan kemampuan berpikir tentang konsep verbal 

(Rubin, 1982). Pendapat ini mengisyaratkan bahwa 

ketika proses membaca berlangsung, terjadi konsentrasi 

dua arah pada pikiran pembaca dalam waktu yang 

bersamaan.  



 

26 
 

Model, Teori, Dan Strategi Membaca 

Dalam melakukan aktivitas membaca, pembaca 

secara aktif merespon dan mengungkapkan bunyi tulisan 

dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Selain itu, 

pembaca dituntut untuk dapat mengungkapkan makna 

yang terkandung di dalamnya atau makna yang ingin 

disampaikan oleh penulis melalui teks yang dibacanya. 

 

Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa membaca 

pemahaman merupakan proses aktif yang di dalamnya 

melibatkan banyak faktor. Keterlibatan faktor-faktor itu 

bertujuan untuk memperoleh pemahaman melalui proses 

interaksi antara pembaca dengan bacaan dalam 

peristiwa membaca. 

 

Ketiga model teori membaca di atas mewarnai 

pandangan para ahli tentang membaca. Jika diamati 

secara teliti, tulisan atau bahasan tentang membaca 

dalam buku-buku dan jumal-jumal, sedikit atau banyak, 

menyentuh ketiga teori di atas. Selalu ada benang merah 

yang menghubungkan pandangan para ahli dengan 

model teori membaca di atas. 

 

B. Faktor Memengaruhi Keterampilan Membaca 

Banyak faktor yang memengaruhi kemampuan 

membaca, baik membaca permulaan maupun membaca 
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lanjut (membaca pemahaman). Faktor-faktor yang 

memengaruhi membaca permulaan menurut Lamb dan 

Arnold (1976) ialah (1) faktor fisiologis, (2) intelektual, (3) 

Iingkungan, dan (4) psikologis. 

 

a. Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, 

pertimbangan neurologic, dan jenis kelamin. Kelelahan 

juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi 

anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. 

Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan 

neurologic (misalnya berbagai cacat otak) dan kekurang-

matangan secara fisik merupakan salah satu faktor yang 

dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman mereka. Guru 

hendaknya cepat menemukan tanda-tanda yang 

disebutkan di atas. 

 

Gangguan pada alat bicara, alat pendengaran, dan 

alat penglihatan bisa memperlambat kemajuan belajar 

membaca anak. Analisis bunyi, misalnya, mungkin sukar 

bagi anak yang mempunyai masalah pada alat bicara 

dan alat pendengaran. Guru harus waspada terhadap 

beberapa kebiasaan anak, seperti anak sering 
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menggosok-gosok matanya, dan memejam-memejamkan 

matanya ketika membaca. Jika menemukan siswa 

seperti di atas, guru harus menyarankan kepada orang 

tuanya untuk membawa si anak ke dokter spesialis mata. 

Dengan kata lain, guru harus peka terhadap gangguan 

yang dialami oleh seorang anak. Makin cepat guru 

mengetahuinya, makin cepat pula masalah anak dapat 

diselesaikan. Sebabnya, anak-anak diperiksa matanya 

terlebih dahulu sebelum ia mulai membaca permulaan 

(Lamb dan Arnold, 1976). 

 

Walaupun tidak mempunyai gangguan pada alat 

penglihatannya. beberapa anak mengalami kesukaran 

belajar membaca. Hal itu dapat terjadi karena belum 

berkembangnya kemampuan mereka dalam 

membedakan simbol-simbol cetakan, seperti huruf-huruf, 

angka-angka, dan kata-kata, misalnya anak belum bisa 

membedakan b, p, dan d. Perbedaan pendengaran 

(auditory discrimination) adalah kemampuan 

mendengarkan kemiripan dan perbedaan bunyi bahasa 

sebagai faktor penting dalam menentukan kesiapan 

membaca anak (Lamb dan Arnold, 1976). 
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b. Faktor Intelektual 

Istilah inteligensi didefinisikan oleh Heinz sebagai 

suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman 

yang esensial tentang situasi yang diberikan dan 

meresponsnya secara tepat (Page dkk., 1980). Terkait 

dengen penjelasan Heinz di atas, Wechster (dalam 

Harris dan Sipay, 1980) mengemukakan bahwa 

inteligensi ialah kemampuan global individu untuk 

bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan 

berbuat secara efektif terhadap lingkungan. 

 

Penelitian Ehansky (1963) dan Muehl dan Forrell 

(1973) yang dikutip oleh Harris dan Sipay (1980) 

menunjukkan bahwa secara umum ada hubungan positif 

(tetapi rendah) antara kecerdasan yang diindikasikan 

oleh IQ dengan rata-rata peningkatan remedial 

membaca. Pendapat ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Rubin (1993) bahwa banyak hasil 

penelitian memperlihatkan tidak semua siswa yang 

mempunyai kemampuan inteligensi tinggi menjadi 

pembaca yang baik. 

 

Secara umum, inteligensi anak tidak sepenuhnya 

memengaruhi berhasil atau tidaknya anak dalam 
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membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru, 

prosedur, dan kemampuan guru juga turut memengaruhi 

kemampuan membaca permulaan anak.  

 

c. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan juga memengaruhi kemajuan 

kemampuan membaca siswa. Faktor lingkungan itu 

mencakup (1) latar belakang dan pengalaman siswa di 

rumah, dan (2) sosial ekonomi keluarga siswa. 

Lingkungan dapat membentuk pribadi,sikap, nilai, dan 

kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah 

mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak dalam 

masyarakat. Kondisi itu pada gilirannya dapat membantu 

anak  belajar membaca.  

 

Ada kecenderungan orang tua kelas menengah ke 

atas merasa bahwa anak-anak mereka siap lebih awal 

dalam membaca permulaan. Namun, usaha orang tua 

hendaknya tidak berhenti hanya sampai pada membaca 

permulaan saja. Orang tua harus melanjutkan kegiatan 

membaca anak secara terus-menerus. Anak lebih 

membutuhkan perhatian daripada uang. Oleh sebab itu, 

orang tua hendaknya menghabiskan waktu mereka untuk 

berbicara dengan anak mereka agar anak menyenangi 
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membaca dan berbagi buku cerita dan pengalaman 

membaca anak-anak.  

 

d. Faktor Psikologi  

Faktor lain yang juga mempengaruhi kemajuan 

kemampuan membaca anak adalah faktor psikologi. 

Faktor ini mencakup (1) motivasi, (2) minat, (3) 

kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. 

 

 Motivasi adalah faktor kunci dalam belajar 

membaca. Eanes (1997) mengemukakan bahwa kunci 

motivasi itu sederhana, tetapi tidak mudah untuk 

mencapainya. Kuncinya adalah guru harus 

mendemontrasikan kepada siswa praktik pengajaran 

yang relevan dengan minat dan pengalaman anak 

sehingga anak memahami membaca itu sebagai suatu 

kebutuhan. 

  

 Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai 

usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang 

mempunyai minat baca yang kuat akan diwujudkan 

dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan 

kemudian membacanya atas dasar kesadaran sendiri. 
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 Kematangan sosial dan emosi serta penyesuaian 

diri; ada tiga aspek kematangan emosi dan sosial, yaitu 

(1) stabilitas emosi, (2) kepercayaan diri, (3) kemampuan 

berpartisipasi dalam kelompok. 

 

C. Metode dan Teknik Membaca 

Beberapa metode dan teknik sebagai strategi 

pengajaran membaca yang dikaitkan pada implikasi 

tujuan membaca, yaitu: (1) untuk memperbaiki 

penguasaan kosakata; (2) untuk keterampilan 

penggunaan kamus; (3) untuk mengembangkan 

pemahaman; (4) untuk membina kecepatan membaca; 

(5) untuk membina dan mengembangkan kebiasaan 

belajar yang baik. 
 

Terdapat enam bagian kegiatan pemelajaran 

membaca dan latihan-latihannya yang berurutan, yakni:   

1. Seleksi; guru memilih bahan bacaan yang 

disesuaikan dengan tingkat kesukaran 

penggunaan waktu, dan pembangkitan minat 

terhadap isi bacaan;  

2. Persiapan; perlu tidaknya pemberian informasi 

latar, kata-kata yang memerlukan penjelasan 

sinonim, struktur yang kompleks dan arti kiasan;  
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3. lntroduksi; guru memberikan informasi tentang 

pentingnya masalah yang diungkapkan dalam 

teks;  

4. Praktik pembacaan; pemberian intonasi kalimat, 

tekanan kata, kesenyapan, dan variasi irama 

secara visual sesuai dengan tanda-tanda baca 

yang ada;  

5. Diskusi; guru mengukur (memperoleh balikan) 

dengan mengembangkan pemahaman siswa 

secara menyeluruh terhadap teks, tidak dengan 

menerangkan atau mengulang pernyataan, 

tetapi mendorong siswa untuk melihat kembali 

teks secara lebih teliti dan berhati-hati dalam 

diskusi; dan  

6. Aplikasi; ketrampilan membaca harus dikaitkan 

dengan ketrampilan berbahasa lainnya 

(membaca, berbicara dan menulis). 

 

D. Strategi Directed Reading Activity 

Strategi Directed Reading Activity (DRA) 

mempunyai asumsi utama, yaitu pemahaman bisa 

ditingkatkan dengan membangun latar belakang 

pengetahuan, menyusun tujuan khusus membaca, 
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mendiskusikan dan mengembangkan pemahaman 

sesudah membaca. Komponen strategi dibagi dalam tiga 

fase, yaitu (1) persiapan, (2) membaca dalam hati, dan 

(3) tindak lanjut. 

 

a. Fase persiapan 

Mencakup empat komponen, yaitu tugas membaca, 

meng-hubungkannya dengan isi pelajaran sebelumnya, 

memperkenalkan kosakata baru, dan menyusun tujuan 

membaca. Komponen pertama, yaitu memberikan tugas 

membaca. Kegiatan ini penting dilakukan karena tidak 

hanya untuk mengaktitkan skemata, tetapi juga 

membantu mengarahkan minat dan rasa ingin tahu 

tentang topik. 

 

Komponen kedua dari fase persiapan ialah 

menghubungkan isi pelajaran dengan pemelajaran 

sebelumnya. Guru mengaktifan lagi skemata dengan 

meminjam pelajaran sebelumnya, kemudian 

mendemonstrasikan bagaimana topik baru cocok dengan 

konteks. Komponen langkah persiapan penting untuk 

berbagai alasan. Pertama, memungkinkan guru untuk 

menilai prasyarat latar belakang pengetahuan dan jika 

perlu meminjam, mengajarkan kembali atau menjelaskan 
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lagi. Kedua, membantu siswa memahami hubungan di 

antara konsep. Ketiga, memberikan siswa semua 

kerangka kerja untuk memproses informasi baru. 

 

Komponen ketiga melibatkan pengenalan kosakata 

baru. Guru memilih di antara 5 sampai 10 kata kunci, 

khususnya yang berhubungan dengan isi pelajaran yang 

spesifik. Kemudian kata-kata diperkenalkan dalam 

menulis, dalam konteks kalimat yang memberikan 

petunjuk untuk setiap makna kata. Berikutnya, daftar 

kalimat, dengan kata-kata kunci digarisbawahi, disajikan 

makna dari kata-kata kunci. Selanjutnya siswa disuruh 

menjelaskan makna dengan kata-katanya sendiri dan 

menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata. 

 

Komponen keempat, menyusun tujuan membaca. 

Tujuannya membantu siswa mempertahankan 

konsentrasi untuk pemahaman dan ingatan secara lebih 

baik. 

 

b. Fase membaca dalam hati 

Membaca dalam hati dapat meningkatkan 

pemahaman dalam kegiatan membaca sehari-hari dan 

mendorong siswa mempraktikkan strategi belajar secara 
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mandiri. Guru hendaknya berkeliling untuk memonitor 

membaca siswa. Dengan cara demikian, guru bisa 

mendeteksi masalah siswa dan dengan mudah 

mengamati siswa, walaupun mereka sedang membaca. 

 

Memonitor siswa selama fase membaca penting 

untuk berbagai alasan. Pertama, mendorong guru 

memandu siswa dalam mengaplikasikan keterampilan 

menggunakan kata-kata untuk menyandikan kata-kata 

yang diketahui. 

  

c. Fase tindak lanjut dilakukan sesudah membaca.  

Komponen pertama pada fase ini, langsung 

dilakukan setelah membaca untuk menjamin tercapainya 

tujuan. Dengan menggunakan komponen ini, guru 

memandu siswa melalui suatu proses penilaian 

pemahaman mereka sendiri. 

 

Komponen kedua dari fase tindak lanjut ialah 

memandu siswa dalam satu tujuan dan refleksi isi 

pelajaran. Interpretasi berdasarkan pembaca sangat 

tepat dilakukan selama fase ini. Pertanyaan-pertanyaan 

hendaknya diformulasikan dengan hati-hati agar siswa 

bisa berpikir kritis atas apa yang telah mereka baca. 

Selama fase ini, siswa hendaknya didorong 
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mendiskusikan isi bacaan, khususnya reaksi pribadi 

siswa. 

 

Komponen ketiga dari fase tindak lanjut ialah 

pengayaan. Siswa hendaknya diberikan berbagai 

kegiatan pengayaan yang dipilih siswa. Kegiatan ini akan 

membantu siswa mengambil kesempatan melanjutkan 

memproses isi bacaan 

 

Komponen kegiatan membaca dengan strategi DRA 

terdiri dari prabaca, saat baca, dan pascabaca. Sebelum 

membaca, ditentukan terlebih dahulu tujuan membaca, 

membangun latar belakang pengetahuan dan 

memotivasi siswa. Pada kegiatan saat baca, guru 

mendorong keaktifan siswa menanggapi isi materi 

bacaan. 

 

Sedangkan pada kegiatan pascabaca, guru 

memberikan penguatan terhadap tanggapan siswa dan 

memperluas gagasan-gagasan. Berdasarkan tahap-

tahap strategi DRA akan berpengaruh terhadap 

kemampuan hasil belajar dalam kegiatan membaca. 

 

E. SQ3R 

Bagaimana caranya menyerap esensi bacaan 

secara efektif? dalam bukunya effective study, Francis 
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Pleasent Robinson (1946) mengintroduksi strategi 

membaca yang dikenal sebagai 'SQ3R". Nama tersebut 

adalah singkatan dari lima langkah dalam strategi 

membaca menurut Robinson, yaitu (1) Survey ( atau 

skim); (2) Question; (3) Read; (4) Recite (atau Recall); (5) 

Review. 

 

Strategi ini kemudian sangat populer dan diadopsi 

menjadi bagian dari cara belajar efektif yang dianjurkan 

di banyak perguruan tinggi di Amerika Serikat. Cara kerja 

strategi SQ3R sebagai berikut: 
 

a. Survey  

Sebelum memulai membaca, ambil waktu 1 menit 

untuk melakukan survey untuk mendapatkan gambaran 

yang terkandung didalam buku yang dibaca. Simak bab 

yang hendak di baca secara keseluruhan; apa saja judul 

dan sub judulnya, bagaimana strutumya yang kira- kira 

mudah dicerna, perhatikan apakah ada ringkasan, 

rujukan atau kesimpulan. perhatikan apakah kita dapat 

menemukan sekurang-kurangnya  tiga pikiran/topik 

utama dalam bab tersebut. 
 

b. Question (bertanya) 

Dibutuhkan waktu kurang dari 30 detik. Masalah apa 

yang akan dibahas dalam bab tersebut dan dalam sub-
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sub judulnya? masalah apa yang sedang kita pikirkan 

dan dijawab oleh bab ini? Dengan demikian, anda sudah 

terlibat dan memasuki esensi dari bab tersebut. 

 

c. Read 

Lakukan pembacaan dengan nyaman, tidak perlu 

terlalu cepat. Bacalah setiap bagian satu kali dan 

temukan jawaban dari pertanyaan yang telah ada di 

benak kita (active reading) membutuhkan konsentrasi 

yang baik. 
 

d. Recite (bacakan) 

Tuliskan kalimat kunci yang meringkas semua 

maksud dari bagian yang kita baca dengan kata - kata 

kita sendiri. Hal ini penting karena dengan demikian 

berarti kita telah menangkap esensi bacaan kerangka 

(outline) dari keseluruhan bab. Ujilah diri kita dengan 

mengulang kalimat-kalimat kunci ini dan perhatikan 

apakah kita dapat mengingat. 
 

e. Review (meninjau kembali atau mengulang) 

Setelah kita memiliki sejumlah kalimat-kalimat kunci 

yang merupakan hasil dari membaca, namun setelah 

membaca ada bagian yang tidak dapat kita ingat dengan 

baik, ulangi membaca bagian tersebut. Proses ini 

memakan waktu kurang dari 5 (lima) menit. 
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F. Strategi Metakognitif PQ4R dalam Pemelajaran 

Membaca               

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian 

sebelumnya, bahwa salah satu faktor penting dalam 

membaca adalah penggunaan strategi. Strategi adalah 

proses mental yang secara sadar dipilih dan digunakan 

pembaca dalam memahami teks. Strategi digunakan 

untuk menyeleksi, memprediksi, menginformasi, 

memvalidasi hasil pemahaman. Dengan menggunakan 

strategi, pembaca dapat memahami apa yang dibaca, 

walaupun pembaca mengalami kesulitan dalam 

membaca. Ketepatan menggunakan strategi 

berpengaruh pada proses membaca.  

 

Metakognitif merupakan strategi yang dapat 

digunakan dalam proses belajar bahasa, dan 

keterampilan berbahasa. Strategi metakognitif adalah 

strategi yang melandasi langkah-langkah dalam proses 

pemelajaran berupa kegiatan yang mengarahkan individu 

menjadi pembaca yang otonom. 

 

Seorang pembaca dapat dikatakan sebagai 

pembaca yang terampil dan mandiri (learner otonomy) 

atau memiliki kemampuan metakognitif apabila ia dapat: 
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1) mengetahui tujuan membaca dan mengetahui apa 

yang sedang dibaca, 2) mengetahui tujuan membacanya 

sendiri, 3) memiliki strategi membaca, 4) memonitor 

kemajuan membacanya, 5) mengevaluasi strategi 

membacany John D. McNeil dalam Eri Sarimanah, 2008: 89). 

 

Dari pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa 

penerapan strategi metakognitif sejalan dengan prinsip 

Brown yang mengarahkan manusia agar bebas 

melakukan kontrol untuk dapat memudahkan proses 

otomatis dalam pemaknaan.  

 

McNeil memaparkan bagaimana strategi 

metakognitif digunakan dalam pemelajaran membaca. 

Menurutnya, penerapan  metakognitif dalam pemelajaran 

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.  
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Sebagai akhir dari proses tersebut, pembelajar 

dapat menilai membaca dengan memonitor proses 

membaca dan mengevaluasi kemajuan membaca. Salah 

satu metode dalam strategi metakognitif yaitu PQ4R. 

Berikut ini dipaparkan langkah-langkah penerapan 

metode PQ4R dalam membaca. 

 

PQ4R merupakan suatu strategi membaca yang 

meminta siswa untuk melakukan preview, question, read, 

reflect, recite, dan review materi bacaan. Proses 

membaca melalui strategi PQ4R melibatkan proses 

mental yang tinggi dari para siswa. Mereka melakukan 

pembacaan dengan mengoptomalkan metakognitif 

mereka. 

 

Langkah-langkah penerapan PQ4R dalam 

pemelajaran membaca sebagai berikut: 

 

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 
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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. Refleksi  

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 
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bacaan itu untuk memecahkan masalah-masalah yang 

disimulasikan. 
 

e. Resitasi (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. Reviu (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.  

 

Terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu 

dipertimbangkan oleh pengajar membaca dalam 

melaksanakan pemelajaran pemahaman bacaan. 

Pertimbangan dilakukan agar pemelajaran dapat 

dilaksanakan seperti yang diharapkan. 

 

Readence menyampaikan sejumlah rekomendasi 

terkait dengan hal tersebut. Pertama, menyajikan isi dan 
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proses secara bersamaan. Kedua, menyediakan 

petunjuk pada semua aspek pemelajaran; sebelum, 

selama, dan sesudah membaca. Ketiga menggunakan 

semua proses bahasa untuk membantu pembelajar 

belajar dari teks. Keempat menggunakan kelompok kecil 

untuk meningkatkan belajar. Kelima, sabar dalam 

implementasi strategi.  
 

G. Evaluasi Pemelajaran Membaca 

Masih banyak ditemukan seseorang yang membaca 

tapi sebenarnya tidak membaca. Mengapa demikian, 

karena setelah menyelesaikan proses membacanya dia 

tidak memahami apa-apa yang dituangkan dalam 

bacaan. Tugas yang harus dilakukan yaitu: 

1. Mengidentifikasi mengapa hal ini terjadi pada 

mereka yang mengalami persoalan di atas;  

2. Bagaimana solusi untuk hasil pembacaan yang 

maksimal? 

3. Kemukakan alternatif metode membaca yang 

dapat memberikan hasil maksimal dalam 

membaca. 

 

Banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang 

memiliki kemampuan membaca ialah yang membacanya 
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cepat. Bagaimana pendapat Saudara tentang hal ini? 

Apa yang dimaksud dengan kemampuan membaca? 

Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan 

membaca? Saudara diminta mengajar membaca dengan 

mengajak para siswa aktif dalam pembelajaran. Tujuan 

yang Saudara tetapkan yaitu para siswa mampu 

memahami bacaan dari teks yang disediakan guru. 

Tugas saudara, buatlah rancangan pemelajaran 

membaca dengan menggunakan strategi PQ4R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A. Pemahaman Literal 

Kualitas membaca seseorang ditentukan oleh 

bagaimana dia memahami bacaan yang dibacanya. 

Seseorang dapat memahami suatu bacaan ditentukan 

oleh beberapa faktor. Finocchiaro 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.  

 

Kemampuan intelektual dapat digunakan untuk 

menghubungkan fakta-fakta yang ada dalam bacaan, 

sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan-

kesimpulan yang berkaitan dengan isi bacaan dengan 

PEMAHAMAN  
BACAAN

 
BAB 

IV 
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tepat. Pengetahuan yang luas diperlukan untuk 

membantu menafsirkan informasi-informasi yang ada 

dalam bacaan.  Penggunaan strategi secara tepat dan 

efektif dalam memahami bacaan dapat berpengaruh 

terhadap pemahaman bacaan. 

 

Kemampuan memahami sebuah bacaan bagi setiap 

orang tentu berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Pemahaman bacaan ada 

tingkatannya. Turner dalam Estil mengemukakan bahwa 

memahami bacaan sebagai tujuan hakiki dari proses 

membaca memiliki tiga jenjang, yaitu pemahaman literal, 

pemahaman inferensial, dan pemahaman evaluatif.  

 

Lebih lanjut Turner, membagi jenjang-jenjang 

pemahaman bacaan tersebut menjadi beberapa bagian.  
 

1. Pemahaman literal terdiri atas: 

a.  identifikasi 

b. menyebutkan kembali 

c. analisis 

d. reorganisasi 
 

2. Pemahaman inferensial terdiri atas: 

a. interpretasi 

b. kesimpulan umum 

c. prediksi 
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3. Pemahaman evaluatif terdiri atas:  

a. pertimbangan 

b. apresiasi 

c. kritik  

 

Sedangkan Barret dalam Carter membagi jenjang 

pemahaman bacaan ini atas 4 (empat) taksonomi. 

Keempat taksonomi tersebut adalah: 

1. Pemahaman literal, 

2. Pemahaman inferensial atau menyimpulkan,  

3. Pemahaman mengevaluasi,  

4. Pemahaman mengapresiasi. 

 

Lebih lanjut Barret menjabarkan jenjang-jenjang 

pemahaman tersebut ke dalam kemampuan-kemampuan 

bawahan yang lebih spesifik. 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. 
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Dengan demikian jenjang pemahaman ini hanya 

menuntut pembaca untuk memahami informasi secara 

langsung yang 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,  
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4. kemampuan menyimpulkan perbandingan,  

5. kemampuan menyimpulkan hubungan 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,  

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,  
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2. mengidentifikasi karakter,  

3. mereaksi bahasa yang digunakan penulis, dan  

4. membayangkan apa yang dibaca (imagery).  

 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, 

maka dalam penelitian 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.  

 

B. Hakikat  Lesson Study  

Lesson Study merupakan kegiatan yang dapat 

mendorong terbentuknya sebuah komunitas belajar 

(learning community) yang secara konsisten dan 

sistematis melakukan perbaikan diri, baik pada tataran 

individual maupun manajerial (Mulyana, 2007). Profesi 

pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-

prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk 

membangun komunitas belajar, dibina melalui lesson 
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study (Hendayana, 2007: 28). Model pembinaan lesson 

study dapat digunakan sebagai model bimbingan 

mengajar bagi guru atau dosen terhadap siswa atau 

mahasiswa, serta merupakan upaya meningkatkan 

kualitas dan profesionalisme pengajar dalam 

memfasilitasi proses pembelajaran.  

 

Lesson Study atau dikenal dengan istilah 

“Jugyokenkyu”  di negara asalnya Jepanh juga 

dikembangkan untuk membangun kolaboratif dan 

berkelanjutan, berlandaskan prinsip-prinsip kesejawatan 

dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar 

(learning community). (Yoshida, 1999 dalam Lewis, 

2002). Menurut Styler dan Hiebert (dalam Sparks, 1999) 

Lesson Study adalah suatu proses kolaboratif di mana 

sekelompok pendidik mengidentifikasi suatu masalah 

pembelajaran, merancang suatu skenario pembelajaran; 

membelajarkan siswa sesuai skenario, menciptakan 

siswa yang saling belajar, mengevaluasi dan merevisi 

skenario pembelajaran, membelajarkan lagi skenario 

pembelajaran yang telah direvisi, mengevaluasi lagi 

pembelajaran dan membagikan hasilnya dengan 

pendidik-pendidik lain (mendiseminasikannya).  
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Menurut Lewis jika seorang guru ingin 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan membangun 

kemandirian belajar siswa, salah satu cara yang paling 

jelas adalah melakukan kolaborasi dengan guru lain 

untuk merancang, mengamati dan melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang dilakukan. (Lewis, 2002). 

Oleh karena itu, lesson study dilaksanakan dalam 3 (tiga) 

tahap, yaitu tahap pertama adalah Plan (merencanakan), 

tahap kedua adalah Do (melaksanakan), dan tahap 

ketiga adalah See (merefleksi). Tiga tahap tersebut (satu 

siklus) dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan kata 

lain Lesson Study merupakan suatu cara peningkatan 

mutu pendidikan yang tak pernah berakhir (continous 

improvement).  
 

Pola pembelajaran lesson study yang dikembangkan 

dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini. 

Gambar 1. pola pembelajaran lesson study 

DO

Guru membimbing 
siswa melaksanakan 

pembelajaran, observer 
mengamati kegiatan 

belajar siswa

SEE

Guru bersama observer 
melakukan pengkajian 

atas proses  
pembelajaran sebagai 

bahan perbaikan 
pembelajaran 
selanjutnya. 

PLAN

Secara kolaboratif, 
guru merencanakan 

pembelajaran dengan 
membuat chapter 
design dan lesson 

design



 

55 
 

Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

C. Learning Community 

Misi dan tanggung jawab sekolah terletak pada 

upaya menjamin hak belajar setiap anak tanpa 

terkecuali, dan meningkatkan kualitas pembelajarannya. 

Dalam perjalanan sejarah lesson study, kini berkembang 

ke arah Lesson Study for Learning Community (LSLC). 

Selama sebulan peneliti mengikuti program Short Term 

On Lesson Study di Jepang dan melakukan observasi 

pembelajaran ke berbagai jenjang sekolah diketahui dan 

ditemukan budaya belajar siswa Jepang telah terpatri 

dengan kuat. Mereka para siswa tidak menyia-nyiakan 

waktu untuk hal-hal yang tidak perlu.  

 

Dalam pembelajaran di kelas tidak ada satu anak 

pun yang terambil hak belajarnya karena mereka 

difasilitasi terpenuhi hak belajarnya. Tidak ada guru yang 

mengambil alih peran menjadi teacher center. Kondisi ini 

ternyata dapat diwujudkan oleh guru yang menyadari 

perlunya membina siswa agar menjadi generasi yang 

aktif, kreatif, kritis, komunikatif, dan santun. Penyiapan ini 

memerlukan keseriusan mendalam dari para guru dalam 

merancang perangkat pembelajaran.  
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Komunitas belajar adalah faktor terpenting dalam 

kehidupan sosial di kelas dalam kaitannya dengan 

proses belajar mengajar. Berbeda dengan kumpulan 

individu, komunitas belajar adalah suatu setting di mana 

pada komunitas tersebut terdapat tujuan belajar yang 

sifatnya saling menguntungkan, dan menunjukkan 

adanya kepedulian terhadap pembelajaran dari setiap 

individu anggotanya. Komunitas belajar menjadi sebuah 

wadah yang akan mendorong terjadinya proses 

pembelajaran pada setiap anggotanya. 

 

 Sebagaimana dikatakan oleh Manabu Sato pakar 

lesson study dari Jepang bahwa dengan learning 

community akan mewujudkan hak belajar setiap siswa, 

dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Learning 

community secara sederhana dapat diartikan sebagai 

kelompok orang yang belajar sesuatu secara intensif 

secara bersama-sama dan terus menerus. Dengan 

demikian anak akan mampu berpikir mandiri karena 

terdorong perlunya saling berbagi informasi, anak aktif 

berinteraksi dengan teman, saling mengakui keunggulan 

pemikiran satu sama lainnya, selalu berupaya 

mengembangkan pemikiran lebih jauh.  
 



 

57 
 

Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

 Learning community merupakan langkah kreatif 

dalam pembelajaran. Dikatakan merupakan langkah 

kreatif karena guru pun dituntut untuk merancang konsep 

materi pokok agar siswa tergugah menyelidiki materi 

pembelajaran. Guru menyelenggarakan pembelajaran 

dengan menekankan pada proses berpikir siswa melalui 

dialog. Selanjutnya guru memberikan tugas dan 

kesempatan kepada siswa agar memahami dan terampil 

dalam setiap materi pembelajaran. Jika learning 

community telah terbangun dan bahkan berkembang di 

Indonesia, tentu orientasi siswa akan berubah tidak lagi 

akan tergoda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

merusak mental dan moral karena dalam dirinya sudah 

terpatri keinginan untuk menatap masa depan kearah 

yang lebih baik.  
 

 Desain praktik learning community dalam aktivitas 

pembelajaran dapat dimulai dengan mengubah orientasi 

pembelajaran yang selama ini berpusat kepada guru 

beralih orientasi kepada siswa. Dengan learning 

community diperlukan kerja keras guru menyiapkan 

jumping task berupa bahan atau tugas yang membuat 

mereka bisa saling berdialog. Dalam hal ini guru perlu 

latihan dan terampil memediakan agar aktivitas siswa 
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optimal untuk belajar. Selain itu, agar mereka dapat 

dengan nyaman dan tersalurkan keinginan belajarnya 

guru perlu memulai membuat kelompok kelompok belajar 

dalam berdiskusi dengan posisi masing-masing 

kelompok 4 orang siswa.  

  

 Ada alasan nyata mengapa dalam pengelompokan 

lebih tepat dengan 4 orang? Masaaki sato (2012: 78) 

mengatakan bahwa dengan kelompok beranggotakan 

empat orang, satu orangpun dalam kelompok tidak akan 

ada yang merasa tersisihkan atau ditinggalkan karena 

mereka semua saling berhadapan dan memiliki 

kesempatan yang sama dalam menyimak dan 

menyampaikan pemikiran. Belajar dengan berkelompok 

empat orang lebih mudah mereka memonitor antara 

yang bertanya dan memberikan penjelasan sehingga 

bisa lebih fokus, dan yang lebih penting lagi semua anak 

bisa menunaikan hak belajarnya. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A. Proses Pengembangan Model  

Dalam proses pengembangan model membaca 

diperlukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang 

telah dilakukan merupakan satu mata rantai dari 

serangkaian kegiatan persiapan pengembangan model 

pembelajaran. Mengawali penyajian hasil analisis 

kebutuhan tersebut, disajikan hasil telaah dokumen dan 

hasil penilaian (validasi) pakar terhadap instrumen. 

Dokumen yang dikaji sebagai kegiatan 

prapengembangan model learning community pada 

pembelajaran membaca berbasis lesson study adalah 

dokumen silabus, dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran di Sekolah. 
   
 

 
MODEL MEMBACA

 
BAB 

V 
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BAB 

V  



 

60 
 

Pengembangan Model Membaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Survey lapangan Analisis kebutuhan 

dan analisis perangkat pembelajaran Menengah Pertama 

Negeri 1 Cigombong, Bogor.  

 

Berdasarkan hasil analisis dari silabus dan RPP 

untuk kelas VII sekolah menengah pertama, bahwa 

materi bacaan dalam pembelajaran membaca mata 

pelajaran Bahasa Indonesia semuanya berbasis teks. 

Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan 

siswa untuk lebih terampil membaca sehingga setiap 

bahan bacaan disajikan siswa dapat memahaminya 

apalagi tuntutan keterampilan berbahasa lainnya seperti 

menulis dan berbicara yang harus terintegrasi.  

 

Namun, dalam dokumen RPP yang ada terutama 

dalam langkah-langkah pembelajaran belum sepenuhnya 
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mengakomodir upaya penggalian kemahiran berbahasa 

siswa juga dalam membangun komunitas belajar. 

Dokumen menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran 

yang dituliskan dalam silabus dan 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.  

 

Kedua, berkenaan dengan urutan kegiatan 

(syntax), metode dan strategi pembelajaran yang 

digunakan.  Langkah pembelajaran yang disusun kurang 

jelas. Para guru dalam merancangnya terpaku oleh 

kebiasaan yang dilakukan oleh kebiasaan pada 

umumnya tanpa mempertimbangkan karakteristik siswa 

yang berbeda serta tanpa mempertimbangkan upaya 

peningkatan kemampuan membaca siswa.  

 

Hasil analisis dokumen metode dan strategi 

pembelajaran, dalam rancangan pelaksanaan 

pembelajaran tidak tersusun secara jelas langkah dan 

tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membaca. 

Siswa tidak dihadapkan pada praktik nyata untuk melatih 
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keterampilan membaca, dan berdiskusi hasil baca. 

Mereka tidak digiring untuk melakukan proses mental 

yang akan membantu memudahkan memahami bahan 

bacaan, dan mengomunikasikan hasil baca. Dalam 

langkah-langkah pembelajaran mereka hanya diminta 

menyimpulkan isi bacaan, diminta menemukan gagasan 

pokok bacaan, bahkan meminta menceritakan hasil 

pembacaan tanpa diberitahu atau dibimbing langkah-

langkahnya. Mereka tidak memperoleh pengalaman 

secara nyata melakukan kegiatan membaca yang baik 

dan benar. Keberhasilan pembelajaran sebenarnya 

diawali dengan penyusunan rancangan pembelajaran 

yang benar.  
 

Ketiga, 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. Lalu memotivasi dan 

membimbing aktivitas siswa selama kegiatan 

pembelajaran, hingga betul-betul tumbuh komunitas 
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belajar dan saling belajar antarsiswa, dalam RPP hal ini 

belum sepenuhnya direncanakan. 

 

Berdasarkan hasil analisis dokumen (RPP) dalam 

penciptaan interaksi pembelajaran untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif, guru belum 

merencanakan penuh pola interaksi ini. Dalam hal 

penciptaan suasana akan terkait erat dengan sintak atau 

urutan kegiatan pembelajaran. Jika urutan kegiatan pola 

aktivitas yang memungkinkan siswa dapat optimal dalam 

penggalian materi atau pelibatan mental aktif para siswa 

tentu saja guru sangat berperan dalam membimbing, 

menuntun, dan mengarahkan aktivitas siswa belajar dan 

membaca. Ini belum begitu nampak dikarenakan belum 

optimalnya guru dalam menentukan model, strategi, dan 

metode pembelajaran.  

 

B. Pengamatan Kegiatan Pembelajaran 

Dalam pengembangan model membaca dilakukan 

pengamatan kegiatan pembelajaran membaca yang 

dilakukan oleh guru SMPN 1 Cigombong, Bogor sebagai 

tempat studi kasusu. Untuk memperoleh data mengenai 

gambaran umum kondisi objektif proses pembelajaran 
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membaca dilakukan pengamatan langsung di kelas. 

Aspek-aspek yang diamati meliputi: 

1. Kegiatan awal pembelajaran; 

2. Kegiatan inti pembelajaran yang meliputi 

sintak/tahapan proses pembelajaran membaca;  

3. Sistem sosial yang berlaku di dalam kegiatan 

pembelajaran; 

4. Interaksi pola perilaku guru dalam memberikan 

respon terhadap perilaku siswa; 

5. Kegiatan akhir/penutup pembelajaran. 

 

Pembelajaran membaca di SMPN 1 Cigombong, 

Bogor diperoleh melalui observasi terhadap tim guru 

selama proses belajar mengajar berlangsung pada 

pertemuan pembelajaran topik membaca. Aspek yang 

diamati berkenaan dengan aktivitas guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran yang terbagi atas kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir sesuai instrumen 

analisis kebutuhan. Data yang diperoleh hasil 

pengamatan kegiatan guru dalam proses pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini. 
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Tabel 4.1. Hasil Pengamatan terhadap Gurudalam 

Proses Pembelajaran Membaca di SMPN 1 Cigombong, 

Bogor 

No Aspek-Aspek  

Pembelajaran 

Hasil Pengamatan 

1 Kegiatan Awal 

Pembelajaran 

Kegiatan awal pembelajaran 

dimulai dengan berdoa 

bersama, pengecekan 

kehadiran siswa. Kadang-

kadang dilakukan pengondisian 

siswa siap belajar dengan 

memotivasi siswa. Namun 

masih jarang penyampaian 

tujuan pembelajaran sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai. 

2 

 

Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

 

 Guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran dan wacana 

yang akan dibaca siswa. 

 Guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang materi 

pembelajaran 

 Guru membagi kelompok 

 Guru membagikan bahan 
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No Aspek-Aspek  

Pembelajaran 

Hasil Pengamatan 

bacaan kepada tiap kelompok. 

 Siswa diminta membaca. 

 Guru meminta setiap 

kelompok menyimpulkan hasil 

membacanya 

 Siswa menjawab pertanyaan 

bacaan yang diajukan guru. 

 Suasana pembelajaran di 

dalam kelas tenang dan 

terkontrol 

 Terjadi interaksi guru dengan 

siswa seputar materi 

membaca 

 Materi, Sarana dan prasarana 

yang digunakan guru dalam 

pembelajaran yaitu: buku 

sumber, bahan bacaan, 

laptop, LCD, dan sumber 

penunjang lain yang relevan. 
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No Aspek-Aspek  

Pembelajaran 

Hasil Pengamatan 

3 Kegiatan Akhir 

Pembelajaran/P

enutup 

 Guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

 Memberikan evaluasi kepada 

siswa 

 

Pengamatan dalam kegiatan pembelajaran 

membaca, sangat jelas terlihat bahwa tidak secara nyata 

terlihat aktivitas mental para siswa membaca/memahami 

bahan bacaan ketika memasuki kegiatan inti 

pembelajaran. Padahal para siswa SMP perlu diberikan 

bekal cara-cara/strategi membaca yang akan menjadikan 

kebiasaan mereka membaca dan memahami isi bacaan 

yang dibacanya. Jika hanya disodori 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.  

 

Jika para siswa enggan membaca, mereka 

membaca selalu karena terpaksa, membaca 

dikatakannya sebagai kegiatan yang membosankan. Hal 

tersebut jelaslah karena mereka tidak tahu strategi 
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membaca. Oleh karena itu, keadaan, kebiasaan, dan 

model pembelajaran tersebut perlu diperbaiki dan 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga siswa 

mampu membaca dan termotivasi untuk terbiasa 

membaca. Adapun komponen-komponen yang perlu 

diperbaiki yaitu tahapan proses membaca, sistem sosial, 

dan sistem pendukung dalam proses belajar mengajar 

membaca. 

 

C. Model Learning Community 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap 

pengembangan model learning community pada 

pembelajaran membaca berbasis lesson study  terdiri 

dari empat kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu, penerapan 

model pembelajaran membaca, penyebaran angket, 

observasi, dan revisi model. Pengembangan model 

pembelajaran yang diharapkan pada tahapan ini adalah 

model pembelajaran membaca berbasis lesson study. 

  

 Komponen-komponen model pembelajaran 

meliputi: (1) tujuan pembelajaran, (2) urutan kegiatan, 

dan (3) strategi pembelajaran (Syntax) dengan tahapan 

prabaca, tahap baca, tahap pascabaca. Untuk 

menghasilkan model learning community pada 



 

69 
 

Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

pembelajaran membaca berbasis lesson study ini 

terdapat berbagai masukan atau saran dari para guru 

seperti dalam tabel 4.2 di bawah ini. 
 

Tabel 4.2. Saran/Masukan dari Guru  

Bahasa Indonesia SMP 

No Komponen  

Model 

Komentar/Saran/Masukan 

1 Komponen 1. Rancangan tujuan 

pembelajaran sudah sesuai 

dengan silabus dan 

kurikulum yang berlaku, dan 

sangat bagus diberi 

penekanan pada aspek 

pemahaman isi bacaan. 

2. Materi/bahan bacaan 

sebaiknya lebih bervariasi 

dan menarik, sehingga 

menggugah siswa untuk 

lebih berprestasi dan 

berperilaku positif. 

3. Kegiatan pembelajaran 

sudah sesuai dengan 
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No Komponen  

Model 

Komentar/Saran/Masukan 

langkah-langkah yang 

terdapat pada pembelajaran 

berbasis lesson study.   

4. Sebaiknya sumber, alat, dan 

media yang digunakan 

mudah didapat. 

5. Penilaian sudah sejalan 

dengan rumusan tujuan. 

Perlu dikembangkan pada 

bentuk penilaian yang lain 

yang tetap mengukur 

pemahaman siswa dalam 

memahami bacaan. 

2 Implementasi 1. Tahapan pembelajaran yang 

terdiri atas prabaca, baca, 

dan pascabaca perlu lebih 

digambarkan dalam 

kaitannya dengan proses 

membaca. 

2. Saat proses pembelajaran 

guru harus betul-betul 
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No Komponen  

Model 

Komentar/Saran/Masukan 

mengamati kegiatan siswa 

membaca, dan harus 

berperan sebagai fasilitator, 

pembimbing, dan evaluator. 

3. Sangat membantu memacu 

siswa untuk melakukan 

proses membaca. Variasi 

dalam tahap review dengan 

menuliskan hasil pembacaan 

merupakan upaya 

mengintegrasikan dengan 

keterampilan berbahasa 

lainnya. 

4. Perlu diciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif 

dan interaktif. 

5. Sebaiknya siswa lebih sering 

diberi tugas membaca 

sehingga penerapan model 

membaca ini akan lebih 

tertanam kuat dan 
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No Komponen  

Model 

Komentar/Saran/Masukan 

menghasilkan lebih banyak 

siswa yang memiliki 

keterampilan memahami 

bahan bacaan dan kualitas 

membacanya meningkat. 

3 Evaluasi 1. Penilaian proses 

pembelajaran membaca 

harus dilakukan untuk 

memantau penerapan 

metode yang digunakan 

siswa dalam membaca. 

2. Penilaian hasil membaca 

dilakukan dengan variasi 

bentuk soal, dan siswa tahu 

tingkatan hasil membacanya 

maka guru perlu memberikan 

koreksi terhadap hasil 

pekerjaan siswa. 

4 Lain-lain Model learning community 

pada pembelajaran 

membaca berbasis lesson 
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No Komponen  

Model 

Komentar/Saran/Masukan 

study sangat inovatif dan 

baik dipergunakan dalam 

kegiatan belajar 

mengajar.Oleh karena itu 

perlu dibuatkan pedoman 

penggunaannya. 

 

 Berikut ini akan diuraikan secara garis besar 

mengenai komponen model tersebut. 

1. Komponen Pembelajaran 

a. Tujuan Pembelajaran (Focus): Meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami bahan 

bacaan dan mengomunikasikan hasil baca.  

b. Kegiatan Pembelajaran 
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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 keberhasilan 

pembelajaran.  

 

2. Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

Siswa menerima bahan 

 Memfokuskan 

siswa pada 

kegiatan awal 

pembelajaran. 

 Memberikan 

apersepsi dengan 

membacakan teks 

pendek. 

 Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dan 

indikator 

keberhasilan 

pembelajaran. 

 Membagikan 

bahan bacaan dan 

menjelaskan 

langkah-langkah 

yang harus 

ditempuh siswa. 
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Tindakan Siswa 

 

 
Bantuan / Perhatian 

Guru 
 

bacaan yang diberikan 

guru. Siswa membaca 

dengan menggunakan 

tahap prabaca, baca, 

dan pascabaca. 

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 

 Membimbing siswa 

melakukan preview 

 Memandu siswa 

melakukan 

kegiatan bertanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengamati proses 

membaca para 

siswa 
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Tindakan Siswa 

 

 
Bantuan / Perhatian 

Guru 
 

mendapatkan suatu 

ide tentang 

pengorganisasian 

umum topik-topik dan 

sub topik utama. 

Dengan 

memperhatikan judul  

dan subjudul  secara 

seksama, kemudian 

siswa 

mengidentifikasikan 

materi bacaan yang 

akan dibaca. 

 Question:Mengajuka

n pertanyaan pada 

diri masing-masing 

pembaca, tentang 

bahan bacaan 

dengan 

menggunakan judul 

 

 Mengarahkan 

siswa melakukan 

refleksi 

 

 

 

 

 

 Mengamati siswa 

melakukan resitasi, 

dan 

mengomunikasika

n hasil baca. 

 

 

 

 Mengarahkan 

siswa yang belum 

dapat memahami 
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Tindakan Siswa 

 

 
Bantuan / Perhatian 

Guru 
 

sebagai acuan 

pertanyaan. Gunakan 

kata “apa, siapa, 

mengapa, dimana, 

bagaimana”  

b. Baca 

 Read: Baca materi 

bacaan. Siswa 

memulai membaca 

dan tidak 

diperkenankan 

membuat catatan-

catatan yang 

panjang. Mencoba 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan yang tadi 

diajukan. 

 Reflect pada materi: 

Pahamilah informasi 

bacaan tertentu 

dalam teks untuk 

mengulang baca 

 Membimbing siswa 

lebih berani 

menyampaikan 

hasil baca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi proses dan 

hasil membaca: 

1. Pengamatan 

pelaksanaan 

proses membaca 

atas tahapan 

lesson study. 

 

2. Siswa diberi 

instrumen 

evaluasi untuk 

mengukur 

pemahaman 

terhadap isi 

bacaan, dan 

mencatat butir-

butir penting hasil 

baca untuk 

dikomunikasikan 

kepada temannya. 
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Tindakan Siswa 

 

 
Bantuan / Perhatian 

Guru 
 

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 
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Tindakan Siswa 

 

 
Bantuan / Perhatian 

Guru 
 

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. 
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Tindakan Siswa 

 

 
Bantuan / Perhatian 

Guru 
 

c. 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 para siswa 

menyampaikan hasil 

baca kepada teman-

temannya. 

 

3. Kegiatan Akhir 

Pembelajaran 
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Tindakan Siswa 

 

 
Bantuan / Perhatian 

Guru 
 

a. Siswa 

mempresentasikan 

hasil bacaannya  

melalui penyajian 

simulasi dan 

demonstrasi secara 

individual kepada 

teman-temannya 

b. Siswa melaksanakan 

evaluasi  

c. pemahaman bacaan 

d. Guru, siswa, dan 

observer secara 

bersama-sama 

melakukan pengkajian 

proses pembelajaran 

yang telah 

dilaksanakan untuk 

dijadikan acuan pada 

tindakan berikutnya. 
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2. Komponen Implementasi 

a. Prabaca:  

 Preview: Pada tahap ini 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 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 
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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. 

 

b. 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) 
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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 

menggunakan judul kata-kata yang 

ditonjolkan, dan catatan tentang ide-ide 

utama dalam mengajukan pertanyaan 

tersebut. 

 

c. Pascabaca 

 Review: Dalam langkah terakhir ini, masing-

masing siswa memusatkan diri pada 

pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan, 

sudah terjawab atau belum. Jika tidak yakin 
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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. 

 

D. Model Final Learning Community 

 Setelah melalui tahapan penelitian dan 

pengembangan yang dimulai dari tahap analisis 

kebutuhan, tahap pengembangan, dan tahap 

implementasi, maka model learning community siswa 

sekolah menengah pertama melalui pembelajaran 

membaca berbasis lesson study  sudah dianggap selesai 

dan final. Model pembelajaran membaca yang sudah jadi 

ini diberi nama dan judul: “Model Learning Community 

melalui Pembelajaran Membaca Berbasis Lesson Study”. 

 Model learning community pada pembelajaran 

membaca berbasis lesson study  ini merupakan model 

pembelajaran yang disusun berdasarkan tahapan 

prabaca, baca, dan pascabaca. Ciri utama model 
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pembelajaran ini terletak pada aktivitas  yang membawa 

siswa untuk melakukan perencanaan baca, memonitor 

baca, dan mengevaluasi hasil baca. Dalam uji coba 

untuk menghasilkan model final terlihat perbedaan yang 

sangat signifikan antara hasil pretes dan postes, juga 

hasil keterampilan memahami bahan bacaan dan 

mengomunikasikan hasil baca. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model learning community siswa 

sekolah menengah pertama melalui pembelajaran 

membaca berbasis lesson study mempunyai hubungan 

dengan kemampuan siswa dalam memahami dan 

mengomunikasikan bahan bacaan. 

 

E. Kelayakan dan Efektivitas Model Learning 

Community 

Model membaca yang dikembangkan layak untuk 

diimplementasikan berdasarkan indikator yang 

digunakan. Hasil evaluasi penilaian para pakar 

menunjukkan kelayakan model learning community siswa 

sekolah menengah pertama melalui pembelajaran 

membaca berbasis lesson study untuk digunakan di 

sekolah menengah pertama.  Sebagai penguatan 

pendapat dilakukan focus group dengan guru-guru 
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bahasa Indonesia SMP Kabupaten Bogor dengan tim 

pendamping para dosen Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan satra Indonesia, FKIP Universitas Pakuan.  

 

Model learning community melalui pembelajaran 

membaca berbasis lesson layak digunakan karena 

tahapan pembelajarannya jelas dan sistematis. Bagai 

para guru atau siswa di berbagai jenjang pendidikan 

yang mengharapkan peningkatan kemampuan 

bacaannya maka model bacaan ini dapat dipraktikkan. 

Hal ini memungkinkan siapapun yang ingin 

meningkatkan kemampuan, memahami bahan bacaan 

dan menyampaikan hasil pembacaan kepada teman-

temannya.    

  

 Model learning community melalui pembelajaran 

membaca berbasis lesson study yang dihasilkan telah 

divalidasi dan telah melalui serangkaian proses kegiatan 

yang berkesinambungan untuk memperoleh produk akhir 

model yang teruji. Pembelajaran tersebut didahului 

dengan pretes dan diakhiri postes. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa model learning community 

melalui pembelajaran membaca berbasis lesson study  

efektif dalam meningkatkan rata-rata kemampuan siswa 
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dalam memahami bahan bacaan, dan 

mengomunikasikan hasil baca. Efektivitas model 

pembelajaran dengan rancangan open lesson, maka 

model learning community melalui pembelajaran 

membaca berbasis lesson study dianggap efektif, 

memadai, dan layak digunakan sebagai model 

pembelajaran membaca siswa sekolah. 

 

 Kelayakan dan keefektifan model learning 

community siswa sekolah melalui pembelajaran 

membaca berbasis lesson study sebagaimana persepsi 

guru dan siswa sebagai terhadap model pembelajaran 

membaca, kebutuhan siswa dan guru terhadap metode 

membaca dalam upaya siswa meningkatkan kemampuan 

memahami bahan bacaan, dan mengomunikasikan hasil 

baca. Namun ada sejumlah faktor pendukung dan 

penghambat yang menyertai pengembangan maupun 

implementasi hasil yang diperoleh adanya keterbatasan 

berkenaan dengan mekanisme pelaksanaannya 

mengikuti jadwal yang tersedia untuk mata pelajaran 

bahasa Indonesia. 

  

 Penerapan model learning community melalui 

pembelajaran membaca berbasis lesson study  
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menunjukkan pada umumnya baik guru maupun siswa 

mendapatkan pengalaman baru dalam membaca dan 

menceritakan hasil baca  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, dan mengomunikasikan hasil baca.  

 

 Hal lain yang diperoleh dalam penerapan model 

membaca ini yaitu pada saat melakukan perencanaan 

baca setelah guru memberikan bahan bacaan pada 

umumnya siswa langsung membaca. Pada tahap 

prabaca juga guru dan siswa saling berdiskusi dan 

bertanya pada tahap awal membaca. Guru dan siswa 

belum terbisa melakukan survei terhadap bahan bacaan, 

memprediksi atas isi wacana, dan membuat pertanyaan 

seputar bacaan yang diberikan dengan cara berdiskusi 

dengan teman sekelompoknya. Setelah diarahkan guru 

dan siswa bisa melakukannya bahkan dalam tahap ini 

mereka mulai bisa mengembangkan berbagai 

pertanyaan dan prediksi dengan judul sebagai acuan. 
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Hal yang perlu diamati dengan seksama yaitu aktivitas 

siswa pada saat membaca.  

 

 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.   

 

 Penerapan model learning community siswa 

sekolah menengah pertama melalui pembelajaran 

membaca berbasis lesson study terlihat ada peningkatan 

kemampuan siswa dalam memahami bahan bacaan, dan 

menyampaikan pesan bacaan.  Berdasarkan refleksi 

pembelajaran yang diikuti oleh observer, guru, dosen, 

kepala sekolah, pengawas pembelajaran membaca 

berbasis lesson study merupakan pedoman baru dalam 

membaca dan menjadi metode yang layak digunakan. 

Para guru dan siswa mendapatkan pencerahan dalam 

menikmati bacaan, kepuasan membaca, dan kepuasan 

berbagi kepada teman atas informasi yang didapat dari 

hasil membaca.   
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 Model learning community siswa sekolah 

menengah pertama melalui pembelajaran membaca 

berbasis lesson study dirasakan memberikan nuansa 

baru dan pengalaman baru dalam membaca. Para guru 

dan siswa setelah mengetahui metode dan strategi 

membaca kemudian mencobakan strategi itu pada bahan 

bacaan dalam situasi baru mereka menjadi senang 

membaca, karena ingin terus berlatih menyampaikan 

informasi hasil bacaannya. Model membaca ini dapat 

menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh 

para siswa dalam membaca untuk melahirkan generasi 

yang cinta baca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

 

 

 

 

Anderson, Richard C dkk. 1985. Becoming A Nation of 

Readers. Cambridge: Cambridge University Press. 

Borg, Walter R.and Meredith Damien Gall. 

1983.Educational Research: An Introduction. New 

York & London: Longman.  

Burn, Paul Burn dkk. 1984. Teaching Reading in Today’s 

Elementary Schools. Boston: Houghton, Mifftin 

Company. 

Finocchiaro, Mary. 1989. English As A second/Foreign 

Language: From Theory to Practice. New Jersey: 

Printice-Hall Regents. 

Gall, Meredith D., dkk. Educational Research: An 

Introduction. Boston: Allyn and Bacon. 2012. 
 

Hendayana, Sumar., Sukirman., Karim, MA. 2007. Studi 

peran IMSTEP dalam penguatan program 

 DAFTAR PUSTAKA



 

94 
 

Daftar Pustaka 

pendidikan guru MIPA Berbasis Lesson Study di 

Indonesia. Educationist. Vol 1 (1):  28-38. 

 

Knuth dan Jones. What Does Research Say About 

Reading? (http://www.ncrel.org/sdrs/areas/stw-

esys/str-red.htm). 
 

Lewis, Catherine. 2002a. Lesson study: A handbook for 

teacher-led improvement of instruction (Brief guide 

to lesson study). Philadelphia: Research for better 

schools. Online. 

www.lessonresearch.net/briefguide.pdf. 

Lewis, Catherine. 2004. Does Lesson Study Have a 

Future in the United States?. Online: sowi-

online.de/journal/2004-1/lesson_lewis.htm 
 

Lewis, C. 2000. Lesson Study: The Core of Japanese 

Professional Development. Paper presented at the 

Special interest group on Research in Mathematics 

Education at American Educational Research 

Association meetings, New Orleans, LA. Online. 

www.lessonresearch.net/aera2000.pdf. Diakses 

pada tanggal  9 September 2013.  

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/stw-esys/str-red.htm
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/stw-esys/str-red.htm
http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf
http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf
http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf
http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf
http://www.lessonresearch.net/aera2000.pdf
http://www.lessonresearch.net/aera2000.pdf


 

95 
 

Model Learning Community Melalui Pembelajaran Membaca 

Berbasis Lesson Study 

Lewis, C. 2002a. Lesson study: A handbook for teacher-

led improvement of instruction (Brief guide to lesson 

study). Philadelphia: Research for better schools. 

Online. www.lessonresearch.net/briefguide.pdf.  
 

Lewis, C. 2002b. Does Lesson Study Have a Future in 

the United States?.Nagoya Journal of education 

and human development. No 1: 1-23. Online. 

www.lessonresearch.net/nagoyalsrev.pdf . Diakses  

Pada tanggal 
 

Lewis, C & Hurd, J. 2011. Lesson study step by step 

(How Teacher Learning Communities Improve 

Instruction). Portsmouth: Online. 

http://www.heinemann.com/shared/onlineresources/

E00964/Lewis_Hurd_websample.pdf. Diakses pada 

tanggal 
 

Lewis, C., Perry, R., Hurd, J. 2004. A Deeper Look at 

Lesson Study. Educational leadership: Association 

for supervision and curriculum development. 

February. pp 18-22. Online. 

www.lessonresearch.net/DeeperLookatLS.pdf .  

Pada tanggal 

9 September 2013.

9 September 2013.

9 September 2013.

http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf
http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf
http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf
http://www.lessonresearch.net/briefguide.pdf
http://www.lessonresearch.net/nagoyalsrev.pdf
http://www.lessonresearch.net/nagoyalsrev.pdf
http://www.lessonresearch.net/DeeperLookatLS.pdf
http://www.lessonresearch.net/DeeperLookatLS.pdf


 

96 
 

Daftar Pustaka 

Sato, Manabu. 2012. Mereformasi Sekolah: Konsep dan 

Praktik Komunitas Belajar. Tokyo: JICA 

Sato, Masaaki. 2012. Dialog dan Kolaborasi di Sekolah 

Menengah Pertama Praktek Learning Community. 

Bandung: Pelita 



 

  

  

ERI SARIMANAH,  Lahir di 

Subang Kuningan Jawa Barat, 

Indonesia pada tanggal 19 Juni 

1965 sebagai anak pertama dari 

empat bersaudara pasangan    H. 

Herman dan Hj. Titi (almarhumah) 

. Penulis dikaruniai 2 orang anak 

bernama Figiati Indra Dewi dan 

Agnan Khaira Sidiq.  Menyelesaikan Program Sarjana 

Pendidikan (S1) Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia FPBS IKIP Bandung  tahun 1989. Magister 

Pendidikan (S2) Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Jakarta lulus tahun 2008. Meraih gelar Doktor (S3) 

Pendidikan Bahasa UNJ tahun  2013. Sampai saat ini 

menjadi pengajar di Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia, FKIP Universitas Pakuan. Mendapat tugas 

tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang SDM dan 

Keuangan Program Pascasarjana Universitas Pakuan 

periode 2017-2022. 

 

 

 

 RIWAYAT HIDUP



 Sering mengikuti seminar baik di dalam maupun luar 

negeri dalam bidang bahasa, pembelajaran, dan lesson 

study, antara lain presenter pada International Conference 

Bridging the Unbridgeable: Changing Paradigms in Malay-

Indonesian Studies in commemoration of the 50th 

Anniversary of the Department of Malay-Indonesian 

Studies, Hankuk University Seoul Korea Selatan (2014). 

Presenter pada International Conference World 

Association On Lesson Study di Bandung (2014), Thailand 

(2015), Inggris (2016), Jepang (2017).    Presenter 

International Council On Education For Teaching 

(ICET), 19-22, 2015 Naruto University Of 

Education, Japan. pada The 5th International 

Conference for School as Learning Community, 

Gyeongsang nam-Do, Korea Institute of School as 

Learning Community   Mendapat kesempatan sebagai 

peserta Short Term On Lesson Study for ITTEP (STOLS)  

selama sebulan di Jepang (2016).  Presenter dalam 

Internasional Conference On Lesson Study (ICLS) di 

Undikhsa Bali (2015) di  UMM (2016), di Universitas 

Hamzanwadi Lombok (2017), di Unpak (2018). Presenter 

pada ASEAN Education Symposium, di Universitas 

Mataram (2017). Keynote speaker pada PGRI-EDUKA 



International Conference “Collaborative Learning towards 

Learning Community. Melakukan penelitian dan publikasi 

hasil penelitian atas biaya Simlitabmas dan biaya mandiri.  

Sebagai narasumber penguatan implementasi 

Lesson Study di berbagai perguruan tinggi seperti 

Unswagati, UNCP, Universitas Borneo Tarakan, 

Universitas Jember. . Sebagai Sekretaris Jenderal 

Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia masa 

bakti 2016-2021.Mendapatkan piagam Penghargaan 

Satya Lancana Karya Satya XX dari Presiden Republik 

Indonesia (2018)  

 


	model MLC Eri_20191104155911.pdf
	Buku Buku Model Learning Community (Bu Eri) SIAP PRINT @HAYYU PRINT.pdf
	1. Cover Dalam
	3. DAFTAR ISI
	2. BAB I Pendahuluan 1-5
	4. RIWAYAT HIDUP


