


Bacalah dengan cepat bagian-
bagian Pendahuluan (preface 
atau foreword), table of 
contents, text, glossary, 
bibliography, index.



1) Membaca memenuhi kebutuhan
pembaca

2) Membaca merupakan proses
berpikir

3) Membaca meliputi 3 tahapan: 
penyiapan diri, pemrosesan
informasi, dan pemahaman atas
bahan bacaan.



4) Pembaca yang efektif adalah
pembaca yang sangat interaktif

5) Banyak permasalah pemahaman
terjadi bukan semata-mata
disebabkan oleh masalah
membaca



6) Pembaca yang baik adalah pembaca
yang sensitif terhadap bahan yang
dibaca.

7) Kecepatan membaca ditentukan oleh
dampak pemahaman atas bacaan.



1) Survey: membaca apa yang 
diperintahkan dengan skimming.

2) Question: membuat pertanyaan atas
bahan yang dibaca

3) Read: membaca lagi
4) Recite: mengutarakan hal-hal yang 

diketahui, dan dicatat/pengutipan.
5) Review: meninjau secara keseluruhan.



a. Menemukan topik yang dibahas
Ajukan pertanyaan mengenai:
1) siapa atau bacaan tentang

apa? 
2) apa yang didiskusikan? dan
3) apa topik dari bacaan

tersebut?



Ajukan pula pertanyaan berikut:
1) Apakah penulis menunjukkan topik dengan

menggunakannya sebagai judul yang dicetak
tebal?

2) Apakah sebuah kata, nama, atau frase dicetak
tebal dalam bacaan?

3) Apakah sebuah kata, nama, atau frase ditulis
berulang-ulang dalam bacaan?



Ajukan pula pertanyaan berikut:
4) Apakah alinea dimulai dengan sebuah kata atau

frase yang kemudian dirujuk untuk
keseluruhan sisa bacaan?

5) Subjek apakah yang secara umum terdapat
dalam kalimat



Mengatasi kesulitan memahami textbook (1)

bila menemukan kata yang tidak dipahami, 
anda perlu melakukan :

– coba gunakan sisa kalimat atau sisa alinea
untuk menemukan arti kata tersebut

– Periksa glossary atau kamus
– Bertanya pada seseorang



2)  bila tidak bisa berkonsentrasi, anda perlu
mengerjakan

– Temukan apa yang mengganggu anda, 
kemudian lakukan upaya tindakan

– Buat keputusan yang jelas untuk
berkonsentrasi atas apa yang dibaca. 



3) bila topik yang dibaca sukar
dipahami karena baru, anda
perlu:

a. Baca ulang bacaan
b. Baca bacaan secara lantang



c. Teruskan membaca untuk melihat bila bacaan
menjadi lebih jelas

d. Baca bahan tambahan atau bahan yang lebih
mudah dengan topik yang sama

e. Tanya seseorang untuk meminta penjelasan
singkat.


