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MENGEMBANGKANPEMBELAJARANKETERAMPILAN
MEMBACA MELALUI PENDEKATAI\ PROSES

Developing the reading Skitls though Approach Process

Abd. Halik

Abstract: The process ofReadingApproach seen in term ofits implementation is not

done simulturr.oustyt,rl graarritytypre-reading, while-reading and post-reading'

Besides giving urr"n,-i*iffin'tipi"'t of teachiig reading, the steps can lead.the

teachers to teach r"uai.rg .t iti Uut"A on student cJntered leaming' Students will be

given the widest oppo-tti"1ty to develop their knowledge, attitude, experiment' and

reading skill. Thereb;,t;;";;ofniadingeqgLou:hit:ne of alternatives which

,un u""ur"a to develop and improve the reading skill of students.

Key words : Approach process, pre-reading, whils-reading' post-reading

Kemahirwacanaan memasuki abad teknologi

tan informasi semakin penting dimiliki
setiap warga negara. Kemajuan informasi
lbu*" -Jldui media tulis mengalami

perkembangan yang sangat pesat'.Dengan

iemikian, f,emUlta; aran membaca di sekolah

dasar perlu ditingkatkan efektivitasny a agar

tamatin Sekolah Dasar dapat mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan secara

berkesinambungan.
Namun demikian, B araja

mengungkapkan bahwa keterampilan

rn"ilbu"u tidak mendaPat Perhatian
sebagaimana mestinya dalam pendidikan

sehiigga banyak anggota masyarakat kita

U erpe-nliaikan tetapi memiliki keterampilan

-"tnbrtu yang rendah (dalam Puspita, 1 999:

7). Pembeiaj aran membaca diselenggarakan

di sekola-s"koluh kurang memperhatikan
pendekatan dan kebervariasian strategi

pembelajaran membaca di kelas
bampaknYa, menurut Adam (1995:25)
"banyak sis*u yang tidak tertarik pada

pembelajaran membaca" sehingga tidak

ir"tun jika dalam penelitian yang dilakukan

oleh Al,rhadiah di Sekolah Dasar kelas tinggi
di Jakarta menunjukkan tingkat kemapuan

membaca yang rendah (dalam Puspita,

t9e7).
Kondisi pembelajaran membaca yang

rendah tersebul antara lain disebabkan oleh

pelaksanan pembelajaran yang kurang
memperhatikan prabaca. Siswa. secara

inteiktual dan emosional belum
terkomunikasi dengan materi yang akan

dibaca atau belum siap memasuki proses

membaca, langsung diberi berbagai tugas

oleh guru untuk diselesaikan dalarn kurung

waktu terbatas. Akibaurya, siswa mengalami

berbagai kesulitan menyelesiakan tugas

rnemb-aca. Hal tersebut dapat memicu

penunran tngkat keterampilan membaca

murid di sekolah dasar.

Kondisi pembelajaran membaca di atas

terjadi sebagai kebiasaan pembelajaran

mJmbaca yang berorientasi produk' Untuk

rnengemburrgtuo tingkat -keterampilan
menibaca bagi murid SD pertu diperhatikan

penerapan penerapkan pendekatan proses

talam-pembelajaran membaca' Burn dkk'

(1996:il+ - ZiS) mengemukakan bahwa

':strategi pembelajaran membaca yang

berdasir pendekatan proses Qtrocess
approach) memberikan harapan untuk

meningkatkan pemahaman danketerampilan

membacasiswa
Melalui pendekatan proses, siswa secara

terarah dan bertahap melakukan proses

membaca yakni prabaca, saat baca dan pasca

baca. Dengan prabaca, mengharuskarr guru

memompa 
-minat baca dan mengaktifkan

skemata siswa sebelum mereka diruh
membaca yang sesungguhnya. Saat baca,

mengharapkan guru membimbing dan

eogaiakun- siswa dalam proses membaca,

khirsusnyangy ang mengalami kesulitan pada

bagian tertantu secara tak langasung'

P alcabaca, mengharapkan guru memberikan

berbagai tugas pemahaman, pengembangan

dan aplikasi wawasan.

HAKIKAT DAN TINGKATAN
MEMBACA

Membaca meruPakan suatu kegiatan
yang bertujuan untuk memahami isi bacaan
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melalui kegiatan pengonalan kata demi kata
ata kalimat demi kalimat. Durkin (1989:7)
membaca merupakan kegiatan menenali
kata-kata pengarang dan memahami isinya
sesuai konteks yangada. Untukmemcapai hal
tersebut, pembaca perlu melalakukan
berbagai proses. Kadang-kadang proses harus
dimulai sebelum pembaca membuka buku
dan proses belum berakhir ketika pembaca
telah menutup bukunya . Menwut Person dan

Johnson (dalam Burn dkk, 1996) proses awal
hingga proses akhir merupakan suatu
kesatuan yang utuh meskipun secara lahiriah
tidak tampak keutuhannya.

Antony dkk (dalam Cleary 1993:283)
mengungkapkan bahwa membaca bukan
hanya sekedar melafalkan huruf demi huruf
atau kata demi kata dalam wacana, melainkan
suatu proses menyusun makna melalui
interaksi yang dinamis antara pengetahuan
pembaca yang dimilikinya dengan informasi
yang ada dalam bahasa tulis dan konteks
situasi membaca. Oleh karena itu, Cohrane
(198a:9) menyatakan bahwa membaca
menuntu[..adanya interaksi dinamis danaktif
antara pikiran pembaca dengan pikiran
penulisyangtertuang dalam wacana.

Implementasi pengertian membaca
tersebut memperlakukan pembaca i sebagai
individu yang memiliki berbagai pemahaman,
pengalaman, dan kemampuan belpikir kritis
dan kreatif. Artinya, terwujudnya proses

membaca yang efektif bila siswa
menempatkan dirinya pada posisi yang
seimbang dengan penulis. Dengan begitu,
terwujudlah hakikat dan proses membaca
yang sesungguhnya sebagaimana yang
dikemukakan oleh Cohrain.

Adapun tingkatan membaca menurut
Burn dkk. (1996) menggolongkan pembaca
yang memiliki tingkatan pemahaman rendah
ke dalam kelompok tingkatan literal (ltteral
comprehenston type) sedangkan pembaca
yang memiliki tingkat pemahaman tinggi
digolongkan ke dalam kelompok interperatif
dan kreatif (higer order comprehension type).
Pembaca pada tingkat iiteral hanya dapat
mengnali tulisan sampai pada unsur-unsurnya
seperti huruf, kata, kalimat, paragraf (reading
on the line) sertra pangenalan tulisan secara
logis (sebab akibat) dan mengikuti pentunjuk
terulis dalambacaan.

Pembaca tingkat interpetif memiliki
kernampuan rnembuat interpertasi yang
berbeda dengan bahan yang terlulis (reading

between the line). Pembaca interpretif dapat

menafsirkan inti bahasan, sebab akibat,
maksud penggunaan kata tertentu, alasan
pergarang memilih sesuatu, tujuan,
simpulan, tujuan tertenfu, dan makna bahasa
figuratif.

Pembaca kreatif memiliki kemampuan
memahami jauh lebih banyak daripada yang
iabaca (reading beyond theline). Pembaca
kreatif dapat memprediksi akhir tulisan,
memecahkan problem, meningkatkan
tampilan tulisan, menghasilkan hal-hal yang
baru, dan dapat memvisualkan hasil
membacanya.

PRINSIP PEMBELAJARAN
MEMBACA DISD

Burn dkk (1996.25) mengemukakan
prinsip pembelajaran membaca yang perlu
diperhatikan oleh guru dalam melaksanakan
pembelajaran membaca agar keterampilan
membaca siswa dapat semakin meningkat.
Prinsip tersebut antara lain sebagai berikut.
1) Anak perlu merasa bahwa membaca

merupakan kegiatan Yang
menyenangkan.

Agar siswa dapat merasa bahwa
membaca adalah kegi atan
menyenangkan bukan kegiatan kegiatan
yang membosankan, pembelajaran
membaca harus menerapkan strategi
yang bervariasi sehingga pola
pembelajaran dapat beragam bentuk atau
modelnya.

2) Tidak ada anak yang dapat memahami
seluruh arti kata dalam bacaan

Pada tahap awal pembelajaran,
guru hendaknya mengarahkan siswa
untuk menjelaskan arti kata-kata sulit
dalam bacaan sehingga siswa dapat
memahami isi bacaan dengan lancar dan
tepat.

3) Membaca merupakan suatu kegiatan
yangkompleks

Menjadi pembaca yang idel
berbagai kesulitan yang harus dihadapi.
Untuk itu, peranan bimbingan guru
sangat diperlukan oleh siswa agar
kesulitan itu dapat diatasi secara bertahap
dan tuntas.

4) Membaca pada hakikatnya adalah proses
penyusunanmakna.

Membaca bukan sekedar
memahami gagasan dan idepenulis tetapi
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me-rupakan suatu proses
pengemabangan dan Penghubungan
intaia pengetahuan dan pengalaman diri
sendiri- dengan gagasan penulis menjadi
suatu gagasan yang tebih logis, utuh , dan

bermakna.
5) Membaca berkaitan erat dengan

keterampilan berbahasa lainnYa.
Antara membaca dengan berbicara,

menulis, dan menyimak saling berhu-

bungan erat. Oleh karena itu,
pembelajaran membaca akan lebih
Lrettir j ika dikaitkan dengan
keterampilan berb ahasa I ainnYa.

6) Datam pembelajaran membaca siswa

perlu diberi kesemPatan mencaPai
strkses.

Pengalaman belajar "Pernah

mencapai sukses" dalam membaca

merupikan lokomotif Pendorong
menjadi pembaca yang ideal bagi-siswa
itu 

-sendiri. 
Sebaliknya, pengalaman

belajar Yang "selalu mengalami
kegagalanl dalam Pembelajaran
membaca merupakan bara api yang akan

memnghanguskan semangat untuk
menjadi pembaca yang ideal. Untuk itu,

siswa yang selalu mengalami kegagalan

atau liemilitan dalam membaca perlu

dibimbing oteh guru atau diberi
kesempatan mencapai sukses. Dengan

kesukiesan tersebut, siswa daPat

termotivasi untuk meningkatkan
keterampilan membacanya.

7) Belajar membaca meruPakan suatu

proses yang berkelanjutan.- 
KeteramPilan membaca meliPuti

berbagai tingkatan (literal-kritis-kreatif).
B elaj ar membaca untuk mencapai tingkat

kreatif hanYa daPat terwujud jika
dilaksanakan dalam suatu proses yang

berkesinambungan.
8) Bahan sastra yang digunakan dalam

pembelajaran hendaknYa diPilih
berdasarkan kriteriapemilihanbahan
sastrayang sesuai anak-anak SD.

Teks sastra Yang sesuai tingkat
perkembangan anak meruPakan bahan

pembelajaran Yang efektif untuk
meningkatkan keterampilan membaca

siswa di SD. Sebaliknya, Teks sastra yang

tidak sesuai dengan anak SD justeru akan

menghambat laju Peningkatkan
keterampilan membaca siswa. Oleh
sebab itu, sebelum teks sastra dijadikan

sebagi bahan pembelajaran perlu dipilih
berdasarkan kriteria sastra anak SD agar

bahan sastra tersebut dapat menarik dan

perkembangan intelektual-emosional
siswa.

KedelaPan PrinsiP Pembelajaran
tersebut merupakan rambu-rambu yang

dapat membantu mengarahkan .guru
dalam melaksanakan Pembelajaran
membaca yang dapat memfasilitasi siswa

memahami isi bacaan secara menarik dan

ber-makna. Di samPing itu, dengan

menerapkan prinsip tersebut suasana

kelas menjadi terpusat kepada siswa

(child centered). Dan yang lebih utama,

dapat mengarahkan siswa secara
beitahap membentuk fundamen
ketaramp ilan memb aca yang kokoh'

PENDEru^TAN PROSES (IVIEMBACA)

Dalam Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Belajar Mengajar di SD (1994:a4)

tertcantum pendekatan proses. Hanya saja

jika dicermati, pendekatan tersebut lebih

tepat untuk mata pelajaran IPA . Namun

demikian, bukan berarti bahwa pendekatan

tersebut tidak dapat diterapkan dalam

pembelaj aran bahasa Indnesaia. Pendekatan

keterampilan Proses memitiki tahapan: (1)

,nengamiti, @ mengklasifikasikan, (3)

mengkomuni-kasikan (4) mengukur, (5)

memprediksi, (6) menyimpulkan. Langkah

tersebut berbeda dengan langkah-langkah
Pendekatan Proses dalam pembelajaran

membaca.
Pendekatan proses menurut Burn dkk'

merupakan pendekatan yang terpusat pada

siswi (1996:385). Yakni siswa diberi
kesempatan seluas-luasnYa untuk
menghubungkan pengetahuan, pengalaman,

dan leterampilannya dalam pernbelajaran.

Pendekatan proses dari segi pelaksanaannya,

menurut Aminuddin (1995) tidak
dilaksanakan secara serempak melainkan
secara bertahap, yang meliputi tahap
persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap

iinaat hnjut yang semakna tahap prabaca

(before reading) saat baca (while reading),

dan pascabaca (post reading).
Farris ( 1993) memaParkan

karakteristik pendekatan proses secara

dikotomis dengan pendekatan produk dalam

berbagai aspek sebagai berikut.
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ketermpilan siswa secara bermakna'

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
MEMBACADI SD MELALU
PENDEKATAN RPOSES

Pend ekatanPmsesPendekatan Hasil

marj adi parlisiPar aktif
dalam Pembelajaran

2. Proses nrnrPakar
bryian Penting
pernbelajaran

3. Yang ditekankat
adalah dari ke

kesetrruhaa ke bagiat
(partto whole)

4. Motivasi belajar

bersifa intrinstik
5. Pembelajaran

berdasarkan Pada
pargalamm Y{Ig
relevan dan alamiah

6. Siswa dikelomPokkat
menunr mind dal
pililrantoPik.

7. BersifrtkooPerdif'
8. Siswa menentukan

oililran mderi Yang

;,k"" diPelqiari dar

cara memPelajarinYa-
9. Guru nembimbing

siswa secara tak

largsung dar melaYrri
sebagai fasilitaor.

10. Sastra anakonak dar
krargan siswas$agai
mderi Pengajarar

ll.stenpel Pekujaat
aakanak digunakar
untuk evaluasi

12.Kelas erpusd Pada

l. Anak

menjadi PrtisiPrt
pasif dalam
pembelajaran

2. koduk meruPakan

bagiar Penting
pembelajaran

3. Yang ditekankat
adalah dari bagien ke

keseluruhar (whole

to Part)
4. Motivasi belajar

bersifd ekstinsik
5. kmbelqiarat

berdasarkan uruteol

keteranPilan
berdasakan urutan

keterrnPilal
6. Siswa

dikelomPokkan
berdasarkar
kernanPuan

7. BersifrtkomPetitif
8. Glru menentukal

mderi dan caa
petlyajiannYa

9. Guru membimbing

siswa scara langsung

dm iidbYani secara

otoriter
10.Buku teks sebagai

m*eri Porgajaran.

ll.Pitihar garda, salah

benal tes esai,

digunakan urtuk

evaluasi
l2.Kelas terpusd Pada

l. Anak diharapkrt

PENDEKATAN
PROSES

TA}IAP PASCABA CATAHAP SAAT BACATAITAPPRABACA

l. Penrberian Penanyaan
2. Menceritakankembali
3. Pengembangan Pemahaman
4. PeneraPan

StrategiStratcgi :

L PertanYaan Penu,rtun
l. \atelslqlrguisi

t. Prediksi
2. PertauYaan tujuau

3. Ganrbaran Pcndahuluan
4. Bimbingan antisiPasi

5. Pemetaanmakna

Strategl
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Sebelum membaca bacaan untuk
membantu memahami isi bacaan. Pertanyaan
tersebut tidak perlu dijawab oleh siswa tetapi
sekedar memotivasi siswa membaca secara
terarah. Pertanyaan itu dijawab setelah siswa
membaca bacaan secara saksama. Misalnya
sebelum siswa membaca bacaan "Dr Cipto
Mangunkusumo", guru mengemukakan
sejurnlah pertanyaan tujuan yang berkaitan
dengan isi bacaan.
I ) Di mana Dr. Cipto dilahirkan?
2) KapanDr. Ciptowafat?
3) Sekolah apa saja yang pernah dilulusi Dr.

Cipto?
4) Bagaimanasifat-sifat dr. Cipto?
5) Apa perjuangan Dr Cipto sehingga

dianugrahi pahlawan nasional. ?

Strategi Prediist.
Yakni strategi yang dilakukan untuk

membngkitkan skemata dan minat siswa
membaca,. Prediksi yang diberikan berupa
pertanyaan yang"tidak terlalu sulit" dan
jawabannya tidak mutlak benar. Pertanyaan
prediksi diberikan setelah siswa (a)
mencernati judul bacaan, dan atau (b)
gambar yang berkaitan dengan bacaan , dan
atau (c) membaca sekilas tela bacaan.
Strategi prediksi dilakukan bila guru
menduga t bahwa siswa mempunyai
"skemata (pengetahuan awal) " yang
berkaitan dengan judul .bacaan. Misalnya
"Mendengarkan Penyuluhan tentang
Penyakit Demam Berdarah", :

1) Sebutkan nama nyamuk penyebab
demamberdarah?

2) Apa tanda-tadanya orang yang terkena
gej ala penyakit demam berdarah?

3) Bagaimana mencegah munculnya
penyakit demam berdarah?

S t rategi B imb in g an A nt is ip as

Yakni strategi yang dilakukan dengan
cara memberikan sejumlah pertanyaan
kepada siswa untuk dijawab dengan benar
atau salah sebelum membaca bacaan
Pertanyaan tersebut dijawab tagi setelah
membaca bacaan. Jawaban yang masih salah

setelah membaca bacaan dibahas secara
klasikal&elompok. Misalnya judul "Dr.
Cipto Mangkusumo"

Sebelum Setelah
1. Dr. Cipto

dilahirkan pada
salah satu kota di
JawaBarat.

2. Setelah lulus di
ELS Ambarawa,
Cipto masuk ke
STOVIA

3. Dr Cipto pernah
ditahan di
Bandanaira selama
4tahun.

dan seterusnya.

S trategi G am b ar an P e n d ah u lu an

Yakni strategi yang dilakukan dengan
cara mengemukakan "Gambaran Singkat"
yang berkaitan dengan inti bacaan sebeluni
siswa membaca teks wacana. Ceita yang
disampaikan tidak bersifat tuntas dan
dihentikan bilamana dianggap telah dapat
menimbulkan rasa penasaran bagi siswa
unfuk membaca wacana secara tuntas
Misalnya Judul "Kesabaran Ada Batasnya",
yakni sebagaiberikut.

"S.eorang siswa pindahan kelas V
SD yang bernama Dedet. Dia baik
hati, penyabar tapi jago karate.
Sejak hari pertama, kedua selalu
diganggu oleh Bondan dan
kawan-kawan, seperi bukunya
disembunyikan, bajunya
dilempari lumpur. Pada hari
ketiga, saat akan diganggu lagi,
Dedet marah sekali dan terjadi
perkelahian antara Dedet dengan
Bondan dkk. Apakah Dedet dapat
mengalahkan Bondan dkk, dan
apakah mereka damai kembali,
baca bacaan Kesabaran Ada
B atasnya sampai selesai."

S trategi P e m etaan M akn a

Yakni strategi yang dilakukan sebelum
siswa membaca dengan cara menmpilkan
pemetaan makna atau garis besar teks bacaan
di papan tulis. Dengan adanya peme-taan
makna bacaan diharapkan siswa dapat

sejumlah strategi yang dapt digunakan
dalam pembelajaran prabaca. Strategi
tersebut adalah sebagai berikut.

S trategi Pertany aan Tuj u an
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terbantu dan termotivasi memahami isi Berdarah",yaknisebagaiberilart.

bacaan dengan sungguh-sungguh dan tepat.

Misalnya bacaan "Mendengarkan
Penyuluhan tentang Penyakit Demam

cara pertama

caraGejala awalnya

cara keduaPenyakit Demam

Berdarah
Penyebabnya cara pencegahannya

Tahap Saatbaca (during reading)

Burn , dkk (1996)mengemukakan
beberapa skategi yang dapat diterapkan pada

tahap Jaat baca. Strategi tersebut antara lain
sebagaiberikut.

S tr ategi P ertany a an P enuntu n
Yakni strategi yang dilakukan saat

siswa sedeng membaca dan tidak dapat

menjawab pertanyaan dengan tepat. Caranya

ialah mengajukan pertanyaan lain yang

jawabannya dapat digunakan siswa untuk
menj awab pertanyaan semula. Misalnya:
Guru : Bagaimanakeadaanekonomibangsa

yangdijajah?
Siswa: Semuasiswadiam
Guru : MemberiPertanYaanPenuntun:

"Apakah Penjajah suka menolong
bangsa Yang dij aj alurYa?"

"Apakah pejajah suka membangun
ekonomi bangsa j aj ahannYa?"

"Jika tidak, bagaimana keadaan
ekonomi bangsa Yang dd aj ah ?"

Sa'ategiMetkognitif
Babbs dan Moe menYatakan bahwa

metakognitif mengacu pada pada bagaimana
mengarahkan siswa untuk mampu
memengembangkan kepekaan kesadaran
Intelektualnya sehingga dapat mengontrol
kebenaran pendapatnya dengan
menggunakan pengetahuan dan pengalaman
pribadinya. (dalam Burn, I 996)

Metakonitif merupakan strategi yang

mengarahkan siswa dapat memiliki kesa-

daran dan kmampun mengontrol sendiri taraf
kebenan pendapatnya atau sebaliknya dengan

mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman
belajamya. Misalnya:

Siswa: "Dia (Amir) memiliki sifat
pemberani."

Siswa: "Bertanya pada dirinya 'Apakah
pendapat saya ini benar atau salah?'

Benar karena Pada Paragraf kelima
ada Peristiwa Yarlg
menggambarkan bahwa dia tidak
gentar saat berhadaPan dengan

lawan yang lebih hebat dariPada

dirinya dan tidak ada peristiwa lain
yangberlawanan"

Tahap pascabaca (after reading)

Burns, dkk (1996) mengemukakan

sejumlah strategi yang dapat diterapkan

datam pembelajaran tahap prabaca. Strategi

yang dimaksud sebagai berikut.

Strategi pertanYaan
Pertanyaan yang diberikan pada tahap

pascabaca tingkat kesulitannya lebih tinggi
dibandingkan dengan pertanyaan yang
diberikan pada tahap pembelajaran prabaca.

Pemberian pertanyaan pada tahap pascabaca

berfungsi sebagai penyempurnaan dan
pengembangan pemaharlan siswa terhadap

isi bacaan. Dilihat dari segi bahasanya,
pertanyaan yang digunakan pada ptabaca

bisa sama bisa berbeda. Jika berbeda, pilihan
dan susunannya akan membantu peningkatan

kemampuan berpikir siswa. Misalnya Judul
B acaan "Dr. Cipto Mangunkusumo" :

1) Dr. Cipto dilahirkan dikotamana?
2) Padatahunberapa Dr. Cipto wafat?
3) Kemukkan sifat-sifat Dr Cipto yang perlu

diteladani?
4) Hal-hal apa yang mendorong Dr Cipto

bangkit rnenentang penj aj ah?

5) Uraikan perjuangan Dr. Cipto sehingga
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dianugrahi pahlawan nasional !

S tr ategi Men c erita kan Ke m b ali
Setelah siswa membaca dan menjawab

berbagai pertanyaan, siswa menceritakan
kembali pemahamannya dengan kata kata
sendiri. Agar siswa dapat menceritakan
kembali secara tepat dan runtut, siswa
diarahkan lebih dahulu menyusun
organisasi/kerangka pemahamannya atau
menentukan gagasan pokok setiap paragr af .

S tr ateg i P eng e mb angan P e m ah am an
Setelah siswa membaca dan menjawab

jumlah pertanyaan, guru me-nyampakan
pernyataan atau pertanyaan unhrk dibahas
secara bersama-sama dalam kelas
Pernyataan atau pertanyaan yang diberikan
harus berupa pengembangan dasar-dasar
pemahaman yang telah dimiliki siswa
sebelumnya. Misalnya Judul " Dr. Cipto
Mangunkusumo"
1) Bagaimana sikap Anda jika seandainya

melihat hak asasi saudara sebangsanya
diinjak-injik ?

2) Sifat-sifat kepalawanan apa saja yang
Anda ketahui selain sifat kepahlawanan
yang dimiliki Dr. Cipto?

StrategiAplikasi
Pemahaman yang dimiliki siswa

setelah membaca dan menjawab sejumlah
pertanyaan atau meringkas bacaan , siswa
dihadapkan pada permasalahan ten-tang
penerapan pemahaman mernbacanya dalarn
konteks lain yang aktual. Permasalahan
tersebut dibahas secara kelompok atau
klasikal. Misalnya judul teks bacaan "Dr.

CiptoMangkusumo"
1) Kapan seorang dapat dikatakan pahlawan

nasional?
2) Apakah guruyangbaik dankreatifdapat

diberi gelar pahlawan nasional setelah
meninggal dunia seperti halnya Dr. Cipto
Mangunkusumo?

PENUTUP

Pendekatan proses (membaca)
merupakan pendekatan yang pelaksanaanya
secara bertahap, yakni tahap: prabaca, saat
baca, dan pasca baca. Dengan menerapkan
strategi ptaca, strategi saat baca, dan strategi
pascabaca, tanpa mengabaikan prisip
pernbelajaran rnembacca, murid Sekolah

Peedekatan Proses (Process App
tersebut merupakan salat satu alternatif
dapat diterapkan oleh Guru SD
mengembangkan dan meningka
keterampilan membaca murid
Sekolah.Dasar.
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