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Abstrak 

Penelitian tindakan ini dilakukan di kelas enam SD Jombatan I Jombang dengan 
fokus pada pembelajaran membaca kritis untuk mengaktifkan daya pikir siswa 
dalam memahami isi bacaan. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan dan 
catatan lapangan, dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir siswa dapat ditingkatkan 
melalui peningkatan kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, mengajukan 
pendapat, menanggapi dan partisipasi dalam diskusi isi bacaan. 
  
Kata-kata kunci: pembelajaran membaca kritis, kemampuan berpikir, sekolah dasar 

kelas tinggi 
 

Abstract 

This action research which conducted in class six SDN Jombatan I  Jombang was 
focused on teaching critical reading to activate student’s thinking ability by reading 
content. Data was collected through participant-observation and field notes, then 
analyzed by using qualitative method. Result of this research was shows that 
student’s thinking ability can be improved by developing enquire ability, replying 
questions, raising opinion, answering and participating in discussion of text content. 
  
Key words: teaching of critical reading, thinking ability, high grade elementary 

school. 
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Indonesia 

Pendahuluan 

Di tengah kondisi perkembangan 

masyarakat yang semakin pesat dan 

perkembangan iptek yang menyertainya, 

dunia pendidikan  senantiasa melakukan 

penyesuaian dan penyempurnaan ke arah 

yang lebih baik sesuai dengan kondisi 
masyarakatnya. Sejalan dengan per-

kembangan  yang  terus bergulir, upaya pe- 

nyempurnaan pendidikan juga menjadi 

upaya yang tidak mengenal titik akhir. 

Upaya perbaikan dan penyempur-

naan pendidikan dapat terlihat dari dinami-

ka dunia pendidikan yang terus berjalan. 

Pengembangan sistem pembelajaran yang 

terus berlangsung merupakan salah satu 
tanda tetap berlangsungnya upaya 

perbaikan  ke  arah  penyempurnaan sistem  
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Pendidikan, seiring dengan perubahan 

tuntutan di era global, pengemasan sistem 

pembelajaran juga mengalami perubahan. 

Perubahan dalam dunia 

pendidikan utamanya ditandai oleh 

transformasi pemikiran tentang hakikat 
pembelajaran dewasa ini, yang lebih 

diarahkan pada upaya pembentukan 

kemampuan berpikir siswa secara integral. 

Pengembangan kurikulum berbasis 

kompetensi yang saat ini sedang dicoba 

diterapkan di sekolah pada masing-masing 

jenjang pendidikan merupakan salah satu 

implementasi pembentukan kemampuan 

berpikir siswa secara integral ini. 

Pembelajaran yang demikian tentu tidak 

terlepas dari upaya untuk mewujudkan misi 

pendidikan nasional membangun manusia 
Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang 

beriman, berilmu, dan bertanggung jawab 

(Sistem Pendidikan Nasional, 2003). 

Pada sisi lain, realitas pendidikan 

di lapangan masih menampakkan praktik 

pembelajaran yang mengabaikan 

kemampuan berpikir siswa. Hal ini terjadi 

pada praktik pembelajaran yang lebih 

menonjolkan aktivitas guru daripada 

aktivitas siswa. Dalam kondisi yang 

demikian, pola pikir siswa dipasung dan 
dikendalikan oleh sistem pembelajaran 

yang didominasi oleh guru. Dominasi guru 

terhadap kelas seringkali ditunjukkan 

dengan banyaknya ujaran guru melebihi 

ujaran yang dilakukan siswa. Sebuah 

penelitian yang mengkaji tentang 

percakapan kelas menemukan bahwa 

percakapan paling banyak dilakukan oleh 

guru, dan ini merupakan pola dasar 

komunikasi yang terjadi di kebanyakan 

kelas (Arends, 1997). 

Akibat dari kuatnya dominasi 
guru terhadap kelas, pembelajaran 

cenderung bersifat ekspositoris sehingga 

belum mampu membangkitkan budaya 

belajar ‘learning how to learn’ pada diri 

siswa. Dalam proses belajar-mengajar di 

kelas, banyak guru yang menutup peluang 

kekritisan peserta didiknya dengan tidak 

memberikan suasana belajar yang 

memancing daya kreatif dan kritis 

siswanya (Ansari, 1996)). Paradigma 

konvensional yang menganggap bahwa 

keberhasilan seseorang lebih ditentukan 

oleh Intelligence Quotient (IQ), juga 

membawa implikasi pada visi dan misi 
proses belajar-mengajar (PBM) yang 

menekankan dan berpusat pada satu ranah, 

yakni ranah kognitif (Muslim, 2000). 

Dalam konteks pendidikan Bahasa 

Indonesia di SD, pembelajaran bahasa 

selain untuk meningkatkan keterampilan 

berbahasa, juga untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir dan bernalar, serta 

memperluas wawasan. Hal ini tecermin 

dari sasaran tertinggi pendidikan bahasa 

Indonesia di SD pada aspek pemahaman, 

yakni agar siswa “memiliki kegemaran 
membaca/menikmati karya sastra untuk 

meningkatkan kepribadian, mempertajam 

kepekaan perasaan dan memperluas 

wawasan kehidupannya” (Depdikbud, 

1993). 

Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia tersebut, 

proses pembelajaran  bahasa di SD 

idealnya memberikan penekanan pada 

pengembangan keterampilan berpikir dan 

bernalar di samping keterampilan 
berbahasa. Namun, kondisi riil 

pembelajaran yang terjadi di SD sering 

tidak sesuai kondisi ideal tersebut. Hasil 

pengamatan terhadap proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SD Jombatan I 

Jombang menunjukkan fakta sebaliknya. 

Beberapa hal yang dianggap belum ideal 

dalam proses pembelajaran tersebut adalah: 

(1) pembelajaran membaca dilaksanakan 

dengan “hanya” menugasi siswa membaca 

sendiri tanpa bimbingan selama proses 

membaca; (2) setelah siswa selesai 
membaca, guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat ingatan; (3) siswa 

mengerjakan soal secara sendiri-sendiri dan 

tidak diberi kesempatan bertukar pikiran 

melalui diskusi; (4) guru jarang 

menggunakan pertanyaan tingkat kognisi 

tinggi; (5) guru kurang memberi 
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kesempatan bagi siswa untuk mengajukan 

pertanyaan atau menanggapi bacaan. 

Dengan pembelajaran yang 

demikian, hasil belajar siswa kurang 

optimal, terutama dalam hal kemampuan 

berpikirnya. Hal ini tampak dari 
kemampuan siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang masih sebatas pada apa 

yang tertulis dalam bacaan. Ketika diminta 

menyimpulkan isi bacaan, siswa kurang 

bisa menyarikan isi dengan menggunakan 

kalimat sendiri. Demikian juga ketika 

diminta menceritakan isi bacaan, siswa 

lebih banyak menghafal apa yang tertulis 

dalam teks. Siswa juga belum memberikan 

respon yang baik ketika diminta untuk 

menanggapi bacaan. 

Bertolak dari hasil pengamatan 
tersebut, diperlukan penelitian tindakan 

untuk memperbaiki proses pembelajaran 

dan meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa melalui pembelajaran membaca. 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah “bagaimana guru merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembel-

ajaran membaca kritis agar dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir dan 

bernalar, serta memperluas wawasan 

siswa”. 
Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran membaca kritis 

di kelas tinggi sekolah dasar. Manfaat yang 

dapat diperoleh dari penelitian ini secara 

teoretis adalah untuk mendukung teori 

pembelajaran membaca yang memandang 

membaca sebagai suatu proses pencarian 

makna yang aktif.  Sedangkan manfaat 

secara praktis adalah dapat menjadi acuan 

guru dalam mengembangkan strategi 
pembelajaran untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa melalui 

membaca. 

 

 

 

Kajian Pustaka 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Konsep berpikir kritis yang menjadi 

pijakan pembahasan dalam tulisan ini tidak 

terlepas dari konsep berpikir yang terjadi 

dalam aktivitas membaca. Berkaitan 
dengan hal ini, berpikir kritis diartikan 

sebagai kemampuan membuat keputusan 

rasional tentang apa yang dilakukan dan 

apa yang diyakini berkaitan dengan bacaan. 

Aktivitas berpikir kritis terjadi, misalnya, 

ketika seseorang mengidentifikasi iklan 

yang menyesatkan, mempertimbangkan 

bukti-bukti yang bertentangan, dan 

mengidentifikasi asumsi atau argumentasi 

yang keliru (Slavin, 1997); memper-

timbangkan dengan sungguh-sungguh dan 

hati-hati untuk memutuskan  apakah 
menerima, menolak, atau menunda 

penilaian tentang suatu pernyataan (Moore 

dan Parker, 1986). 

Berpikir kritis ini melibatkan 

sejumlah keterampilan. Moore dan Parker 

(1986) menyatakan: “critical thinking 

involves a lot of skills, including the ability 

to listen and read carefully, look for and 

find hidden assumptions, and trace the 

consequences of claim”. Bahwa berpikir 

kritis meliputi banyak keterampilan, 
termasuk kemampuan menyimak dan 

membaca secara cermat, mencari dan 

menemukan asumsi-asumsi yang ter-

sembunyi, dan melacak konsekuensi suatu 

pernyataan. 

Kemampuan berpikir kritis adalah 

kemampuan mengolah bahan bacaan untuk 

menemukan makna, baik yang tersirat 

maupun yang tersirat melalui tahap 

mengenal, memahami, menganalisis, 

mensintesis, dan menilai. Mengolah bahan 

bacaan secara kritis, artinya, pembaca tidak 
hanya menangkap makna yang tersurat 

(reading on the lines), tetapi juga 

menemukan makna antarbaris (reading 

between the lines), dan makna di balik 

baris (reading beyond the lines) (Beck dan 

Dole dalam Burns, 1996). 
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Aspek Berpikir dalam Pembelajaran 

Membaca 

Aktivitas membaca merupakan 

sarana untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir. Dalam aktivitas membaca terjadi 

proses pengaktifan pikiran melalui 
rangkaian aktivitas mental yang sangat 

kompleks. Beberapa pendapat para ahli 

mengisyaratkan adanya proses berpikir 

ketika seseorang membaca. Burns (1996) 

mengemukakan bahwa ketika seseorang 

membaca, dalam dirinya terjadi proses 

mental yang rumit, antara lain: memahami 

rangkaian simbol tulisan, menginterpretasi, 

mengikuti pola-pola gramatikal, meng-

hubungkan kata-kata yang tertulis dengan 

pengalamannya, membuat simpulan dan 

mengevaluasi materi bacaan, mengingat 
apa yang pernah dipelajari dan 

mengaitkannya dengan gagasan dan fakta-

fakta baru, mengenali hubungan antara 

simbol dan bunyi, antara kata dan apa yang 

dihadirkan, menghubungkan minat pribadi 

dan sikap yang mempengaruhi aktivitas 

membaca, serta membuat makna dari 

materi bacaan. 

Terjadinya proses berpikir dalam 

proses membaca juga dikemukakan oleh 

Moore (1985). Menurutnya, rangkaian 
aktivitas berpikir yang dilakukan pembaca 

meliputi aktivitas: (1) memanggil informasi 

dari pusat informasi; (2) menghubungkan 

informasi yang telah dimiliki dengan 

informasi baru; (3) mmemprediksi 

informasi baru berdasarkan informasi yang 

telah dimiliki; (4) mengatur informasi pada 

pusat informasi; (5) membayangkan 

informasi yang baru dalam kondisi tertentu; 

(6) memonitor diri dalam informasi yang 

baru; (7) mengulang kembali apa yang 

telah dipelajari; (8) mengevaluasi informasi 
yang diperoleh; (9) menggunakan 

informasi baru dalam situasi nyata. 

Penggambaran proses membaca 

sebagai proses berpikir yang aktif dan 

kompleks juga dikemukakan oleh 

Goodman (1996). Menurutnya, membaca 

merupakan proses dinamis untuk 

merekonstruksi suatu pesan yang secara 

grafis dikodekan oleh penulis. Dalam 

proses ini, seorang penulis melakukan 

pengkodean linguistik, yang kemudian 

diuraikan oleh pembaca untuk memperoleh 

makna. Dalam hal ini, penulis 
mengkodekan pikiran ke dalam bahasa, 

kemudian pembaca menafsirkan kode 

tersebut menjadi pikiran dan makna. 

Berkaitan dengan aktivitas berpikir 

untuk mengolah informasi dalam bacaan, 

Cambourne (dalam Nunan, 1991) 

mengemukakan dua model proses 

membaca, yakni model bottom-up dan 

model top-down. Dalam model bottom-up, 

proses membaca berawal dari pemahaman 

serangkaian simbol tertulis, seperti huruf-

huruf, fonem, kata, kemudian bergerak 
menuju ke pemahaman makna teks. 

Adapun dalam model top-down, proses 

membaca berawal dari pikiran pembaca. 

Pembaca mengkonstruk makna berdasar-

kan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimilikinya untuk memaknai kata-kata 

yang tercetak di dalam teks. Proses 

membaca juga dapat dilakukan dengan 

memadukan dua model tersebut, yakni 

dengan model interaktif kompensatori 

(interactive-compensatory model) yang 
dikemukakan oleh Stanovich (dalam 

Nunan, 1991). Dalam model ini, pembaca 

memproses teks dengan menggunakan 

informasi secara simultan dari sumber-

sumber yang berbeda. Ini berarti bahwa 

pemrosesan informasi secara bottom-up 

dan top-down bekerja secara simultan dan 

saling melengkapi untuk memudahkan 

makna teks. 

Secara lebih khusus, ahli-ahli lain 

menyatakan pendapatnya berkaitan dengan 

membaca kritis, bahwa membaca kritis 
adalah membaca dengan suatu kesadaran 

tentang persamaan dan perbedaan antara 

apa yang telah diketahui dan apa yang 

dilihat dalam teks (Turner, 1988a); 

kemampuan untuk mengaplikasikan 

kriteria yang relevan dalam mengevaluasi 

materi tertulis, membandingkan gagasan 

yang tercakup dalam materi dengan standar 
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yang dimiliki atau yang dikembangkan 

melalui pengalaman terdahulu (Robinson 

dalam Harris dan Smith, 1986; Burns, 

1996). 

Membaca kritis menurut Harris dan 

Smith (1986) dimulai dari kegiatan 
analisis, termasuk di dalamnya penilaian 

atau evaluasi. Oleh karena itu, membaca 

kritis dikatakan sebagai membaca untuk 

analisis dan evaluasi. Digunakannya istilah 

membaca kritis berkaitan dengan 

penggunaannya secara luas yang mengacu 

kepada aktivitas pemahaman level yang 

paling tinggi. 

Dalam kaitannya dengan 

pembelajaran membaca kritis, sebelum 

terjadinya proses mental level tinggi yang 

meliputi analisis dan evaluasi, siswa 
memerlukan pemahaman tentang fakta-

fakta dan ide-ide yang disajikan oleh 

pengarang. Adapun tugas pembaca kritis 

adalah menginterpretasikan pesan penulis 

secara akurat, yang digambarkan sebagai 

“reading between the lines”, suatu proses 

yang melibatkan kegiatan analisis. Dalam 

pelaksanaannya, kegiatan analisis ini 

melibatkan suatu upaya pembaca untuk 

memahami suatu penggambaran secara 

logis. Dalam hal ini, pembaca mulai 
menganalisis ide-ide pengarang secara 

mental untuk melihat hubungan-hubungan. 

Misalnya, pembaca dapat menanyakan: 

“Apakah gagasan utama pengarang?”. 

“Bagaimanakah gagasan utama tersebut 

didukung oleh ide-ide penjelas?”, 

Bagaimanakah hubungan antara gagasan 

utama dengan ide-ide penjelas?”. Dalam 

periode bertanya ini pembaca membentuk 

suatu kerangka mental dan melihat 

hubungan antar ide-ide. 

Proses membaca kritis dengan 
demikian memerlukan kemampuan berpikir 

kritis. Bahwa berpikir kritis memiliki 

hubungan yang erat dengan membaca kritis 

(Burns,1996). Pembaca kritis harus 

menjadi pembaca yang aktif, bertanya, 

meneliti fakta-fakta, menemukan bukti, 

membuat hipotesis, dan menangguhkan 

keputusan sampai ia mempertimbangkan 

semua materi. Pembaca kritis mempunyai 

sifat-sifat berikut: (a) mempunyai tujuan 

membaca yang jelas; (b) tertarik kepada 

apa yang mereka baca; (c) membaca untuk 

menjawab pertanyaan sendiri, mereka 

selalu bertanya “Mengapa?” (Leo, 1994). 
Berdasarkan uraian tentang proses 

membaca dan proses berpikir yang terjadi 

saat membaca, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran membaca yang dilakukan 

secara tepat dan dengan perencanaan yang 

matang dapat digunakan sebagai sarana 

untuk  mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa. Dengan demikian, 

pembelajaran membaca juga sekaligus 

dapat digunakan untuk mengembangkan 

berbagai strategi belajar (learning how to 

learn). 

 

Peran Guru dalam Pembelajaran 

Membaca 

Sebagaimana peran guru dalam 

pembelajaran secara umum, dalam 

pembelajaran membaca kritis di SD, guru 

berperan sebagai perencana pembelajaran, 

pelaksana pembelajaran, dan penilai, baik 

proses maupun hasil belajar siswa. 

Peran guru dalam proses 

pembelajaran ini sangat penting dan 
memberi pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap keberhasilan belajar siswa. 

Sebuah hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sekitar 15% dari berbagai variasi 

prestasi belajar siswa pada akhir tahun 

ajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

berhubungan dengan keefektifan dan 

keterampilan guru, tetapi “hanya” 3% dari 

variasi prestasi membaca siswa 

dipengaruhi oleh pendekatan program 

pembelajaran secara umum (Anderson 

dalam Burns, 1996). 
Dalam perannya sebagai perencana, 

pelaksana, maupun penilai pembelajaran, 

secara lebih khusus, Burns (1996) 

mengemukakan bahwa peran guru dalam 

pembelajaran membaca adalah sebagai 
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fasilitator, manager, dan pengambil 

keputusan. 

Sebagai fasilitator pembelajaran, 

guru perlu menciptakan kondisi yang 

memungkinkan siswa belajar. Dalam 

merencanakan pembelajaran, guru perlu 
merancang berbagai metode yang dapat 

memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-

beda, mempertimbangkan keperluan 

kurikulum serta minat dan kebutuhan 

siswa. 

Sebagai manajer atau pengelola 

pembelajaran, salah satu cara mengelola 

pembelajaran secara efektif adalah dengan 

cara memodelkan strategi belajar dan 

perilaku yang sesuai. Guru memodelkan 

bagaimana membuat inferensi ketika 

membaca, memodelkan dengan suara 
nyaring (talk-alouds) untuk mengajukan 

pertanyaan sendiri ketika melakukan tugas-

tugas pelajaran, dan ketika menggunakan 

strategi think-alouds (menyuarakan 

pikiran),guru memodelkan pikiran mereka 

dengan mendeskripsikan secara nyaring 

proses berpikir mereka. Segala kata-kata 

dan tindakan guru akan membentuk 

harapan, selanjutnya harapan ini dapat 

menjadi motivasi yang kuat bagi siswa 

(Roeler dan Duffy dalam Burns, 1996). 
Sebagai pengambil keputusan, 

dalam mengelola kelas setiap hari guru 

dihadapkan pada situasi yang menuntut 

guru mengambil keputusan secara cepat 

dan intuitif. Namun, ada kalanya guru 

dituntut untuk mengambil keputusan 

berdasarkan refleksi yang dilakukan secara 

sadar. Guru perlu mengajukan pertanyaan 

pada diri sendiri, misalnya: “Bagaimana 

mencegah munculnya perilaku 

bermasalah?; Bagaimana cara terbaik 

memotivasi siswa?; Apakah materi yang 
paling sesuai untuk diberikan?; Jenis 

pengorganisasian kelas yang bagaimana 

yang paling efektif?; Strategi pembelajaran 

yang bagaimanakah yang paling sesuai 

digunakan?; Teknik asesmen apakah yang 

paling cocok untuk mengetahui belajar 

siswa?; Cara terbaik apakah yang dapat 

membuat siswa bekerja secara produktif?; 

Bagaimanakan saya dapat memenuhi 

kebutuhan siswa? Bagaimana saya dapat 

menciptakan lingkungan kelas yang 

mendukung?”, dan seterusnya. 

Setiap yang berhubungan dengan 

hal-hal tersebut mengharuskan guru 
mengambil keputusan. Keputusan 

berkaitan dengan hal-hal tersebut pada 

gilirannya berpengaruh pada proses dan 

hasil akhir belajar siswa (Otto, Wolf, dan 

Eldridge; Smith; Harp dan Brewer dalam 

Burns, 1996). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap siswa 

kelas enam SD Jombatan I Jombang. 

Penelitian dilakukan dengan melaksanakan 

tindakan pembelajaran membaca kritis. 
Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus 

tindakan. Pelaksanaan setiap siklus 

diobservasi dan direfleksi oleh tim peneliti 

dengan menggunakan instrumen 

pengumpul data. Data penelitian berupa 

data tentang proses dan data hasil 

pembelajaran. Data penelitian dikumpulkan 

melalui pengamatan dengan menggunakan 

pedoman observasi berupa daftar chek dan 

dengan membuat catatan lapangan. 

Hasil penelitian dianalisis secara 
deskriptif-kualitatif. Untuk melakukan 

analisis data proses pembelajaran 

digunakan rambu-rambu analisis data. 

Adapun indikator keberhasilan penelitian 

meliputi kegiatan pembelajaran tahap 

prabaca, saat-baca, dan pascabaca baik 

untuk guru maupun siswa. Kriteria 

keberhasilan penelitian pada aspek proses 

adalah apabila pencapaian pada masing-

masing indikator minimal berada pada 

kualifikasi baik, dengan skor 2. Sedangkan 

kriteria keberhasilan penelitian pada aspek 
hasil adalah apabila pencapaian hasil 

belajar siswa berada pada kualifikasi baik 

sampai sangat baik, dengan pencapaian 

skor 70—89 untuk katagori baik, dan 90—

100 untuk katagori sangat baik. 
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Penelitian dilakukan dengan meng-

gunakan kerangka teoretik pengembangan 

pembelajaran membaca kritis, yang 

digambarkan dalam bagan berikut. 

 

Bagan 1 
Model Teoretikal Pengembangan 

Kemampuan Berpikir Kritis melalui  

Pembelajaran Membaca Kritis 

 

Hasil dan Bahasan 

Siklus I 

Tindakan pada siklus I diawali 

dengan menyusun rencana pembelajaran, 

yang meliputi kegiatan: menentukan 

tujuan, memilih tema pembelajaran, 

mengembangkan materi, menyusun butir-

butir pembelajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran, menyusun alat evaluasi, dan 
memilih serta menyiapkan media 

pembelajaran. 

Tindakan pembelajaran meliputi 

kegiatan tahap prabaca, saat-baca, dan 

pascabaca. Pada tahap prabaca, dilakukan 

langkah-langkah kegiatan berikut: (1) guru 

mengajukan pertanyaan untuk 

membangkitkan skemata dengan bantuan 

media tanaman kaktus; (2) guru 

menjelaskan tujuan membaca dan topik 

bacaan; (3) guru memberi petunjuk atau 
prosedur membaca. 

Pada tahap saat-baca, kegiatan 

pembelajaran meliputi: (1) siswa membaca 

dalam hati teks secara sekilas; (2) guru 

memberikan pertanyaan sebagai pengarah 

siswa membaca; (3) siswa membaca secara 

kritis berdasarkan pertanyaan yang 
diberikan guru; (4) siswa merumuskan 

jawaban pertanyaan. 

Pada tahap pascabaca, kegiatan 

pembelajaran meliputi: (1) membahas isi 

bacaan bertolak dari pertanyaan; (2) 

evaluasi hasil membaca dengan tes. 

Evaluasi dilakukan baik evaluasi 

hasil pada akhir pembelajaran maupun 

evaluasi selama proses pembelajaran. 

Evaluasi proses dilakukan dengan 

pengamatan terhadap keaktifan siswa 

dalam memberikan respon terhadap 
pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, 

kesungguhan membaca, menanggapi 

bacaan, dan partisipasi dalam diskusi isi 

bacaan. 

 

Siklus II 
Pada siklus II, tindakan 

pembelajaran disusun sebagaimana pada 

siklus I dengan penambahan dan perbaikan. 

Pada komponen tujuan pembelajaran 

ditambahkan tujuan agar siswa dapat: (1) 
menemukan makna yang tersirat dibalik 

teks, (2) menyimpulkan isi bacaan; (3) 

menanggapi bacaan. 

Pada komponen kegiatan belajar-

mengajar (KBM), ditambahkan kegiatan 

pada setiap tahap pembelajaran. Pada tahap 

prabaca, siswa mengajukan pertanyaan 

berdasarkan gambar untuk membuat 

prediksi isi bacaan. Pada tahap saat-baca: 

(1) secara kelompok siswa berdiskusi 

tentang isi bacaan; (2) guru memberikan 

bimbingan secara kelompok ketika siswa 
berdiskusi. Pada tahap pascabaca: (1) guru 

mengadakan diskusi kelas; (2) memberi 

kesempatan siswa mengajukan pendapat 

dan menanggapi bacaan. 

Pada komponen evaluasi, guru 

merancang evaluasi proses dengan 

menggunakan daftar cek tentang perilaku 

membaca siswa. Sedangkan evaluasi hasil 
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disusun untuk mengukur pencapaian tujuan 

pembelajaran khusus pada siklus II. 

 

Siklus III 
Berdasarkan hasil refleksi terhadap 

pelaksanaan tindakan siklus II, pada siklus 
III dilakukan perbaikan terhadap rencana 

pembelajaran, meliputi perbaikan pada 

aspek tujuan pembelajaran, KBM, dan 

evaluasi. Perbaikan penyusunan tujuan 

pembelajaran pada siklus III lebih 

diarahkan pada peningkatan: (1) 

kemampuan memahami bacaan (tujuan 1); 

(2) kemampuan menanggapi bacaan 

(tujuan 2 dan 4); dan (3) kemampuan 

menyimpulkan isi bacaan (tujuan 3). 

Perbaikan rancangan KBM 

dilakukan dengan menyusun langkah-
langkah  pembelajaran membaca untuk 

memperbaiki kekurangan pada siklus II, 

dengan menambahkan kegiatan pada 

masing-masing tahap. Pada tahap prabaca 

ditambahkan kegiatan guru: (1) memberi 

waktu siswa untuk mengajukan pertanyaan 

tentang topik; (2) memberi pertanyaan-

pertanyaan yang menuntut siswa 

menceritakan pengalamannya berhubungan 

dengan topik bacaan. 

Pada tahap saat-baca ditambahkan 
kegiatan guru memotivasi siswa untuk 

mengajukan pertanyaan dan menanggapi 

bacaan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menciptakan situasi belajar yang aktif dan 

mengembangkan sikap membaca kritis. 

Pada tahap pascabaca ditambahkan 

kegiatan guru memotivasi dan memberi 

kesempatan siswa untuk menanggapi 

pendapat teman. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

diskusi kelas. 

Rancangan evaluasi siklus III 
merupakan pemantapan siklus II dengan 

tetap memperhatikan kesesuaian butir-butir 

yang diamati maupun butir-butir tes dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Kegiatan Pembelajaran Tahap Prabaca 
Dalam pembelajaran membaca, 

sebelum siswa membaca, guru mengajukan 

pertanyaan berkaitan dengan topik, 

memberi kesempatan siswa menceritakan 

pengalaman, dan meminta siswa meng-

ajukan pertanyaan berkaitan dengan topik 

dengan bantuan gambar. Jika dihubungkan 

dengan upaya mengembangkan kemampu-
an berpikir, kegiatan ini memungkinkan 

siswa mengkonstruk pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki melalui 

kegiatan mengamati dan menginterpretasi.  

Pengalaman dan pengetahuan 

tersebut selanjutnya digunakan untuk 

melakukan prediksi terhadap isi bacaan 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanya-

an. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

sebelum melakukan kegiatan membaca ini 

berkaitan dengan pengembangan 

kemampuan berpikir. 
Pertama, pertanyaan prabaca 

berfungsi untuk membangkitkan skemata 

tentang topik. Ini diperlukan sebagai upaya 

guru untuk mengetahui kepemilikan 

konsep berkaitan dengan topik. Pertanyaan-

pertanyaan guru juga berfungsi untuk 

memperluas skemata tentang topik,  

khususnya jika siswa belum memiliki 

konsep tentang topik, Kepemilikan skemata 

atau apa yang disebut dengan pengetahuan 

latar ini sangat penting untuk mengenal 
konsep-konsep dalam bacaan untuk 

keberhasilan membaca (Burns, 1996). 

Dengan membangkitkan dan menambah 

skemata siswa berarti guru mengajak dan 

membimbing siswa untuk memikirkan dan 

menemukan kaitan-kaitan konseptual 

antara pengalaman  dan konsep yang telah 

dimiliki siswa dengan topik yang akan 

dipelajari.  

Kedua, pertanyaan prabaca 

menciptakan self-motivating pada diri 

siswa. Bahwa pertanyaan yang diajukan 
sebelum membaca dapat memicu motivasi 

dalam diri sendiri serta menumbuhkan rasa 

ingin tahu yang mendorong siswa untuk 

mencari jawabannya melalui kegiatan 

membaca. Temuan penelitian pada siklus 

III, misalnya, dengan pertanyaan guru 

tentang permainan catur atau pun dengan 

pertanyaan yang diajukan sendiri oleh 
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siswa tentang bagaimana cara bermain 

catur, bagaimana peraturan dalam 

bermain catur, siswa tampak antusias 

untuk menemukan jawabannya dengan 

membaca bacaan. Motivasi dan rasa ingin 

tahu ini menjadi energi untuk mengaktifkan 
berpikir siswa. 

Ketiga, penggunaan pertanyaan 

prabaca untuk mengembangkan kemampu-

an siswa mengkonstruk pengalaman dan 

konsep yang dimiliki ke dalam bentuk 

cerita tentang pengalamannya. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa dengan 

pertanyaan prabaca siswa dapat 

mengungkapkan pengalamannya berkaitan 

dengan topik tentang kegemaran (siklus II), 

tentang permainan catur (siklus III).  

Keempat, guru menunjukkan gambar 
atau benda-benda dan mengajukan 

pertanyaan tentang gambar atau benda, 

serta menyuruh siswa mengajukan 

pertanyaan berdasarkan gambar atau benda 

yang dibawa oleh guru. Kegiatan ini 

memungkinkan siswa mengembangkan 

kemampuan mengamati dan membuat 

interpretasi tentang gambar, serta 

kemampuan menemukan perbedaaan 

berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan pada 

gambar atau benda tertentu. Gambar atau 
benda asli (media realia) ini digunakan 

untuk memberi pengetahuan latar kepada 

siswa terutama untuk topik-topik yang 

kurang dikenal siswa. Misalnya, guru 

membawa tanaman kaktus (siklus I) untuk 

topik Kaktus Bertuah, menunjukkan 

gambar tentang sebuah desa di Bali (siklus 

II) untuk topik Legenda Desa Trunyan. 

Dengan media gambar dan benda realia, 

guru melakukan pembelajaran mini dan 

tanya jawab. Dengan demikian, upaya 

membangkitkan skemata siswa dapat 
dilakukan dengan pengayaan pengetahuan 

bila siswa belum memiliki pengetahuan 

awal dan dengan mengaktifkan bila siswa 

telah memiliki pengetahuan awal (Miller 

dan Perkins dalam Cahyono, 1995); 

merancang pengalaman baik langsung 

maupun tidak langsung, misalnya dengan 

mengamati dan mendiskusikan gambar 

yang memuat informasi tentang topik 

(Burns, 1996). 

  

Kegiatan Pembelajaran Tahap Saat-baca 
Pada pembelajaran tahap saat-baca, 

pengembangan berpikir kritis dilakukan 
dengan menerapkan beberapa kegiatan 

yang dapat menstimuli aktivitas berpikir. 

Aktivitas membaca dilakukan dengan 

langkah-langkah: membaca sekilas, 

membaca untuk menemukan jawaban 

pertanyaan, membaca dengan mengajukan 

pertanyaan dan menanggapi bacaan, 

mendiskusikan bacaan. 

Pada langkah pertama, pembaca 

memeriksa keseluruhan isi bacaan dengan 

membaca dalam hati secara sekilas. Tujuan 

utama membaca dalam hati ini adalah 
untuk memperoleh informasi dan gambaran 

yang menyeluruh dan utuh terhadap 

bacaan, baik menyangkut isi maupun 

bentuk atau model tulisan. Berdasarkan 

informasi dan gambaran sekilas tersebut, 

pembaca melakukan analisis secara cermat 

terhadap bacaan. 

Langkah kedua, pembaca mencari 

dan menemukan jawaban pertanyaan yang 

telah diajukan sebelum membaca. Tujuan 

kegiatan ini adalah menguji peramalan/ 
prediksi sebelumnya, menemukan bukti-

bukti pendukung, menggunakan kejadian 

dan peristiwa dalam bacaan untuk 

digunakan dalam pengambilan keputusan 

atau menjawab pertanyaan. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan sebelum 

membaca dengan demikian berfungsi 

sebagai penuntun dan pengarah kegiatan 

membaca. Melalui pertanyaan, guru dapat 

mengetahui apa yang diketahui dan 

dipikirkan oleh siswa, dapat menstimulasi 

siswa untuk berpikir, dan dapat membantu 
membentuk dan mengubah pikiran siswa 

(Turner, 1988b). Hal ini berarti bahwa 

sementara melakukan kegiatan membaca, 

pembaca dapat mengubah pemikirannya. 

Oleh karena itu, pembaca yang kritis harus 

dapat menunda penghakiman (judgement), 

berpikiran terbuka, dan menampung 

informasi atau bukti sebanyak-banyaknya 
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sehingga dapat menentukan keputusan 

secara tepat. 

Agar pertanyaan dapat menjadi 

stimulator aktivitas berpikir, guru harus 

berperan  sebagai pembimbing dalam 

proses membaca. Dalam hal ini,  guru perlu 
memberi penjelasan tentang prosedur 

membaca, memodelkan cara membaca 

dengan menggunakan pertanyaan, dan 

memberi kesempatan mendiskusikan 

pertanyaan dengan teman atau kelompok 

(siklus II dan III). 

Langkah ketiga, pembaca 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang 

bacaan, baik isi maupun bentuk tulisan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dengan mengajukan pertanyaan pada saat 

membaca, siswa terlibat sebagai pembaca 
yang aktif sehingga kegiatan membaca 

lebih bermakna dan bertujuan. Misalnya, 

pertanyaan siswa “Apa yang dimaksud skak 

dalam permainan catur?” “Apakah arti 

nyengir kuda pada paragraf terakhir?” 

(siklus III). Dengan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut, pembaca membuat kaitan 

konseptual antara pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki dengan 

konsep-konsep dalam bacaan. Ketika siswa 

dilibatkan dalam proses menyusun 
pertanyaan selama membaca, mereka 

terlibat dalam pemahaman secara aktif 

(Vacca, 1991). Mengajari siswa mengaju-

kan pertanyaan sendiri dapat membantu 

mereka mengembangkan dirinya sebagai 

pembaca secara total karena ini berarti 

mengembangkan keingintahuan mereka 

(Turner, 1988b).  

Langkah keempat, meminta siswa 

menanggapi bacaan. Untuk itu, guru 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

menuntut siswa membuat judgment atau 
penilaian secara kritis. Misalnya, guru 

bertanya “Benarkah tindakan Pak Badri 

memarahi anak-anaknya? Bagaimana 

pendapatmu?” (siklus II). Dalam hal ini, 

guru berperan sebagai “agitator 

intelektual” yang mendorong siswa untuk 

bernalar dan menggunakan standar nilai 

yang telah dimiliki untuk digunakan dalam 

situasi yang problematik. Pada kegiatan ini 

dikembangkan kemampuan membuat 

penilaian, mempertimbangkan, dan 

memutuskan.  

Dalam memberikan jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 
menuntut penilaian, siswa menggunakan 

standar nilai serta pengetahuan yang telah 

dimiliki. Dengan demikian, rasionalitas 

jawaban yang  diberikan juga sesuai 

dengan pengalaman keseharian yang 

mereka amati dan alami. Terhadap 

pertanyaan tersebut, siswa memberikan 

jawaban:  

(1) Salah, karena Pak Budiman bisa 

memberi nasihat kepada anak-

anaknya supaya mereka mengerti. 

(2) Benar, karena Pak Budiman tidak 

mampu untuk membelikan semua 

permintaan anak-anaknya. 

(3) Benar, karena jika satu dibelikan, 

yang lainnya tidak mau kalah. 

Melalui pertanyaan guru, siswa 

mengaitkan konsep-konsep yang telah 

dimiliki dengan konsep-konsep yang ada 

dalam bacaan. Artinya, siswa memberikan 

pendapat dengan menghubungkan 

pengetahuannya (yang tidak tertulis dalam 

bacaan) dengan informasi dalam bacaan. 
Berdasarkan pertanyaan, dikembangkan 

kemampuan menyintesis, kemampuan 

mengorganisasikan informasi dalam 

bacaan, menghubung-hubungkan, dan 

menyimpulkan. Misalnya ketika guru 

meminta pendapat siswa dengan 

menanyakan “Menurutmu, mengapa Badri 

merasa tidak bahagia?” (siklus II).  

(1) Karena keinginan Badri selalu tidak 

dipenuhi (jawaban siswa kelpompok 

bawah). 

(2) Karena mempunyai keluarga yang 

banyak (jawaban siswa kelompok 

tengah). 

(3) Karena kebutuhan keluarganya 

belum dapat dipenuhi seperti 

keluarga Anto (jawaban siswa 

kelompok atas). 
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Melalui pertanyaan-pertanyaan 

seperti itu, guru mengembangkan kebiasa-

an bernalar siswa, serta kemampuan 

menyeimbangkan pengalaman, pengetahu-

an, dan standar yang ditentukan masya-

rakatnya.  

Langkah kelima, memberi 

kesempatan luas kepada siswa untuk 

mendiskusikan bacaan dengan teman atau 

kelompok. Dengan mendiskusikan bacaan 

siswa dapat berinteraksi dengan penulis 

secara intensif melalui interaksi dengan 

kelompoknya. Membaca kritis merupakan 

jenis membaca interaktif, yakni pembaca 

berinteraksi dengan penulis melalui tulisan 

(Turner, 1988b). Diskusi kelompok 

merupakan sarana berinteraksi  dan 

mengembangkan kemampuan berdialog, 
bertanya, menjawab pertanyaan, dan 

mengemukakan pendapat yang berbeda. 

Peran guru dalam hal ini memberikan 

bimbingan  kepada setiap kelompok. 

 

Kegiatan Pembelajaran Tahap Pascabaca 

Pembelajaran tahap pascabaca 

dilakukan dengan diskusi kelas. Setelah 

siswa menyelesaikan tugas membacanya, 

guru memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada seluruh siswa. Guru memberi 
kesempatan siswa untuk berpikir dan 

menyusun jawaban. Dalam rangka 

pengembangan kemampuan berpikir, guru 

mengajukan pertanyaan yang menuntut 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, yakni 

berpikir analitis, sintesis, dan evaluatif. 

Oleh karena itu, pertanyaan disusun dengan 

mempertimbangkan kualitas pertanyaan 

kritis: (1) menghubungkan gagasan baru 

dengan pengalaman dan keterlibatan siswa 

secara personal; (2) mengembangkan 

berpikir kritis; dan (3) memadukan 
pengetahuan yang lalu dengan aktivitas 

belajar yang akan datang (Waternberg 

dalam Harris & Smith, 1986). 

Tujuan pembelajaran tahap 

pascabaca ditekankan untuk meningkatkan 

kemampuan menanggapi dan membuat 

simpulan bacaan. Peran guru dalam hal ini 

adalah  membimbing dan mengatur 

jalannya diskusi kelas serta membantu 

siswa merangkum pemahamannya ke 

dalam kalimat yang disusun sendiri.  

Temuan penelitian menunjukkan, 

pertama, bahwa pertanyaan guru yang 

menuntut siswa menyimpulkan isi bacaan 

memungkinkan siswa mengkonstruk 

kembali pemahamannya. Siswa tidak lagi 

dituntut untuk mengingat fakta-fakta atau 

informasi dalam bacaan melainkan siswa 

menyusun kalimat sendiri berdasarkan 

pemahamannya. Terhadap pertanyaan guru 

“Apa kesimpulan dari isi cerita itu?” 

(siklus II), siswa memberikan jawaban 

berikut. 

(1) …kita tidak boleh rakus, mau 

menang sendiri, dan tidak boleh 

mencuri (jawaban siswa kelompok 

atas). 

(2) … sifat yang mau menang sendiri 

tidak menghasilkan apapun malah 

membawa sial (jawaban siswa 

kelompok tengah). 

(3) …supaya tidak berkelahi gara-

gara makanan (jawaban siswa 

kelompok bawah). 

Pertanyaan guru yang menuntut 

kemampuan level berpikir tinggi tersebut 

berpengaruh terhadap tipe jawaban atau 

jenis informasi yang diingat siswa (Burns, 

1996). 

Temuan kedua, kemampuan siswa 

menanggapi bacaan lebih meningkat, yakni 

siswa dapat mengajukan pendapat yang 

berbeda terhadap pertanyaan yang sama. 

Dengan diberikan motivasi serta 

penciptaan iklim belajar yang memberi 

kesempatan dan kebebasan berpendapat 
(siklus III), baik siswa kelompok atas, 

kelompok tengah, maupun kelompok 

bawah dapat memberikan tanggapan, 

pendapat, maupun jawaban terhadap 

pertanyaan bacaan dengan baik. Penciptaan 

iklim belajar yang “bebas” dari “penilaian” 
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oleh guru ini perlu untuk mengurangi 

kecemasan siswa dan perasaan takut salah. 

Anak membutuhkan rasa aman serta 

mengetahui bahwa tanggapan mereka 

terhadap pertanyaan diterima dengan baik 

(Turner, 1988b). 
Temuan ketiga berkaitan dengan 

kemampuan mengolah isi bacaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampu-

an siswa memahami isi bacaan semakin 

meningkat, yang ditunjukkan oleh hasil tes 

yang secara bertahap mengalami pe-

ningkatan dari siklus I sampai siklus III. 

Peningkatan hasil tes membaca digambar-

kan pada tabel berikut. 

Tabel 1 

Peningkatan Hasil Pembelajaran Membaca 

SIKLUS Klp. 
Sis 
wa I II III 

Atas Rera 
ta 

Kua 
litas 

Rera 
ta 

Kua 
litas 

Rera 
ta 

Kua 
litas 

Te 
ngah 

73,49 B 70,66 B 78,66 B 

Ba 
wah 

65,31 C 76,66 B 77,31 B 

 52,54 C 62,41 C 63,5 C 

 

Berdasarkan tabel tersebut, secara 

umum ada peningkatan dari siklus ke siklus 

terutama pada pencapaian nilai rata-rata 
setiap kelompok. Nilai rata-rata kelompok 

atas pada siklus II mengalami penurunan, 

namun tetap berada pada level kualitas 

baik. Penurunan tersebut kemungkinan 

terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang 

lain, misalnya, materi pembelajaran. Materi 

yang kurang dikenal oleh siswa dapat 

menyebabkan rendahnya minat dan 

motivasi membaca sehingga berpengaruh 

pada rendahnya pemahaman siswa. 

Pada kelompok bawah, terjadi 

peningkatan nilai rata-rata pada setiap 
siklus meskipun masih berada pada level 

kualitas cukup sampai pada siklus III. 

Kurang berhasilnya tindakan terhadap 

kelompok bawah ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Berdasarkan penge-

lompokan awal yang didasarkan pada hasil 

tes kemampuan membaca awal, siswa 

kelompok tersebut menurut klasifikasi 

yang dikemukakan oleh Gillet dan Temple 

(1994) termasuk dalam level Frustrasi 

(frustration level). Pada level ini, 

pemahaman terhadap bacaan sangat lemah 

dan gagasan-gagasan pokok tidak bisa 
dimengerti dengan baik. Pada sisi lain, 

Rubin (1993) menyatakan bahwa membaca 

kritis merupakan jenis membaca level 

tinggi, yang melibatkan kegiatan 

mengevaluasi, membuat penilaian secara 

pribadi terhadap keakuratan dan kebenaran 

tentang apa yang dibaca. Untuk itu, 

pembaca harus dapat mengumpulkan 

informasi, menginterpretasi, mengaplikasi, 

menganalisis, dan mensintesis informasi.  

Berdasarkan pendapat-pendapat 

yang telah diuraikan, temuan penelitian 
yang menunjukkan bahwa siswa kelompok 

bawah yang hanya mencapai nilai rata-rata 

yang berada pada level kualitas 

sedang/cukup sampai pada akhir tindakan 

terbukti cukup relevan dengan teori yang 

ada. Meskipun demikian, bukan berarti 

siswa pada level frustrasi tidak dapat 

mengembangkan kemampuan berpikirnya 

melalui membaca secara kritis. Ini terbukti 

dari prestasi membaca siswa kelompok 

bawah yang semakin meningkat dari siklus 
ke siklus. Hal ini juga relevan dengan yang 

dinyatakan oleh Turner bahwa semua anak 

dapat belajar membaca secara kritis, namun 

secara umum materi membaca kritis akan 

lebih baik berada pada level membaca 

independen. 

 

Simpulan dan Saran 

Pembelajaran membaca kritis pada 

siswa kelas tinggi SD yang dilaksanakan 

dengan perencanaan yang baik, meliputi 

tahap prabaca, saat-baca, dan pascabaca, 
dapat digunakan sebagai sarana 

pengembangan kemampuan berpikir siswa. 

Hasil penelitian berimplikasi secara 

luas terhadap penyusunan rencana 

pembelajaran maupun pelaksanaan 

pembelajaran membaca. Implikasi terhadap 

penyusunan rencana pembelajaran adalah 
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bahwa penyusunan tujuan, materi, langkah-

langkah kegiatan belajar-mengajar, 

pemilihan sumber dan media, serta 

penyusunan alat evaluasi, perlu mem-

perhatikan kebutuhan, minat, dan tingkat 

perkembangan siswa. Semua komponen 
tersebut dirancang dengan 

mempertimbangkan karakteristik pembel-

ajaran membaca kritis. Demikian juga, 

pemilihan materi pembelajaran perlu 

mempertimbangkan kebutuhan dan minat 

siswa terhadap bacaan. 

Implikasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran membaca adalah bahwa 

langkah-langkah dalam proses 

pembelajaran dilaksanakan melalui tahap-

tahap berikut: prabaca, saat-baca, dan 

pascabaca. Pada masing-masing tahap 
pembelajaran, guru perlu memperhatikan 

pengembangan aspek berpikir. Pelaksanaan 

pembelajaran pada setiap tahap ini dapat 

dilakukan secara fleksibel, dalam arti 

bahwa batas-batas antar tahap-tahap 

tersebut bisa jadi tidak jelas.  

Pembelajaran tahap prabaca dengan 

pembangkitan skemata melalui pertanyaan 

guru dan penggunaan media gambar dapat 

meningkatkan kemampuan siswa meng-

ajukan pertanyaan untuk memprediksi isi 
bacaan. Pembelajaran tahap saat-baca 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang isi paragraf, diskusi kelompok, dan 

menanggapi bacaan dapat meningkatkan 

peran siswa sebagai pembaca yang aktif.  

Pengembangan kemampuan berpikir 

melalui kegiatan tahap saat-baca ini tampak 

pada peningkatan kemampuan siswa dalam 

mengemukakan pendapat, mengajukan 

pertanyaan, menanggapi bacaan, serta 

menjawab pertanyaan. Pembelajaran tahap 

pascabaca dengan kegiatan diskusi kelas 
memungkinkan pengembangan 

kemampuan siswa dalam mengemukakan 

pendapat, menanggapi, dan memahami isi 

bacaan.  

Peningkatan kemampuan me-

ngemukakan pendapat dan memahami isi 

bacaan terjadi terutama jika guru 

memberikan motivasi dan penguatan secara 

intensif, sebagaimana dilakukan pada 

siklus III. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

direkomendasikan hal-hal berikut. 

1) Kepala Sekolah hendaknya memberi 

peluang kepada guru untuk me-
nentukan program-program pembel-

ajaran di kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Peluang dimaksud adalah: 

fleksibilitas pengaturan waktu, 

penyediaan buku-buku bacaan, 

penyediaan fasilitas belajar atau 

media, dan pembinaan yang dilakukan 

secara berkesinambungan. 

2) Dalam pembelajaran membaca, guru 

hendaknya menerapkan pembelajaran 

membaca secara kritis khususnya 

untuk kelas-kelas tinggi di SD. 
Implikasi pembelajaran membaca 

kritis ini diwujudkan dalam 

penyusunan rencana pembelajaran, 

meliputi tahap prabaca, saat-baca, dan 

pascabaca, yang diimplementasikan 

dalam proses pembelajaran membaca. 

3) Tujuan dan materi pembelajaran 

membaca perlu disusun berdasarkan 

level kemampuan membaca siswa, 

mulai dari kemampuan yang rendah 

sampai yang tinggi untuk memberi 
peluang keberhasilan bagi semua 

siswa, baik level rendah, sedang, 

maupun tinggi. 

4) Guru hendaknya menguasai 

keterampilan dasar mengajar, khusus-

nya dalam mengajarkan membaca, 

seperti: mengajukan pertanyaan, mem-

beri motivasi, memberi penguatan, 

menciptakan iklim belajar yang 

“bebas” dari tekanan, mengembang-

kan sikap kritis ketika membaca, 

memodelkan membaca, membimbing 
siswa baik secara individual maupun 

kelompok pada tahap pembelajaran 

prabaca, saat-baca, maupun 

pascabaca. 

5) Tolok ukur untuk menentukan 

keberhasilan membaca bukan saja 

dilihat dari produk membaca tetapi 

juga pada proses membaca. Untuk itu, 
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disarankan agar guru melaksanakan 

evaluasi proses dan evaluasi hasil. 

Evaluasi proses dapat dilakukan 

dengan teknik asesmen alternatif 

berupa pengamatan selama pembel-

ajaran berlangsung, serta evaluasi 
hasil dengan melakukan tes setelah 

pembelajaran. 

Jombang, 14-02-2006 (Rev. 23-03-2006) 
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