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Abstract
One of the very important skills in English is reading. This language skill is needed by the students in the
way of enriching their knowledge by comprehending a lot of information written in English. Unfortunately,
most of Indonesian junior high school students are still low quality of comprehending written English.
Paying attention to the scores of English National Examination are around 4 and 5. There are, actually,
several components which make good quality of education in a school. One of them is good instructional
process. For this purpose, the writer motivated to comprehend deeply the process of instruction in the
class, especially in a very important aspect in English reading instructional process. This research
objective is to get deeply comprehensive understanding of English reading instructional process in the
class that can increase students reading competence in English especially at SMPIT Al-Huda Bekasi. The
result of research shows that English reading instruction in eighth year students of SMPIT Al-Huda runs
well. It can facilitate the students develop their reading competence according to their academic needs that
is to understand English text. The competence can be possessed by using many kinds of text, applying three
reading procedures; pre-reading, whilst reading, and post reading. These procedures facilitate the students
to be able to use interactive process.
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PENDAHULUAN
Perubahan kurikulum pendidikan di
Indonesia
setiap
periodenya
merupakan
penyempurnaan
dari
kurikulum
periode
sebelumnya.
Hal
ini
diadakan
untuk
meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ilmu
dan Teknologi serta Informasi di era globalisasi
berkembang dan berubah dengan sangat cepat.
Sehubungan dengan globalisasi maka
suatu negara perlu mengantisipasi tantangan
yang ada sebagai akibat munculnya era
globalisasi. Knuth (2004) menyebut persaingan
era globalisasi sebagai persaingan era Informasi.
Kemampuan mengakses dan menyeleksi
informasi yang cepat dan akurat menjadi
persyaratan dasar untuk dapat survive dalam era
globalisasi.
Keterampilan mengakses informasi
melalui media cetak atau dikenal dengan
keterampilan membaca merupakan salah satu
keterampilan yang penting dimiliki oleh generasi
bangsa.
Sayangnya
kemampuan
tentang
keterampilan membaca di Indonesia masih
memprihatinkan. Menurut hasil penelitian
Internasional Association for Educational
Achievemnet (IAEA, 1992) dari 30 negara,
kemampuan membaca siswa-siswa menengah di

Indonesia menempati urutan ke 28. Menurut
Suroso (2007:11) Salah satu penyebab
rendahnya kemampuan membaca tersebut karena
belum adanya pembinaan minat baca serta teknik
pembelajaran membaca yang baik di sekolahsekolah. Padahal kemampuan berkomunikasi
bahasa Inggris dengan menangkap dan
memahami secara tertulis melalui kegiatan
membaca sangat diperlukan oleh pelajar
Indonesia.
Untuk itu dalam pembelajaran bahasa
Inggris di sekolah, siswa harus diberi banyak
kesempatan dan latihan untuk melakukan
kegiatan membaca. Dalam hal ini, peran guru
sebagai pengelola kelas dan fasilitator penting
sekali, dalam arti guru dituntut untuk
menciptakan situasi pembelajaran bahasa Inggris
yang aktif yang banyak memberikan kesempatan
kepada siswa untuk praktik sehingga siswa
memiliki ketrampilan membaca dalam bahasa
Inggris.
Dalam mengajar Bahasa Inggris, guru
perlu menerapkan model-model pengajaran yang
lebih baik dan tepat dalam usaha membantu
siswa memahami dan menguasai Bahasa Inggris.
Tetapi perlu digarisbawahi bahwa sebuah
pengajaran yang baik tidak cukup hanya untuk
mendapatkan hasil belajar siswa yang optimal,
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karena seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi
dan Rohani bahwa yang menjadi salah satu
masalah
yang
dihadapi
guru
untuk
menyelenggarakan pengajaran adalah bagaimana
memotivasi dan menumbuhkan minat dalam diri
perserta didik. Secara efektif keberhasilan suatu
pengajaran sangat dipengaruhi oleh adanya
penyediaan motivasi/dorongan dari dalam diri
siswa untuk mempelajari bahasa Inggris, sering
ditemui beberapa kesukaran yang dialami
seorang guru untuk memotivasi para peserta
didik adalah karena tidak adanya alat, metode
atau teknik tertentu yang dapat memotivasi
peserta didik dengan cara yang sama atau hasil
yang sama. Dari sini dapat dilihat bahwa
motivasi belajar dan sebuah model pengajaran
sangat berkaitan erat satu sama lain karena
beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi
adalah juga melalui cara mengajar yang
bervariasi, mengadakan pengulangan informasi,
memberikan stimulus baru dan lain sebagainya.
Secara umum peserta didik akan terangsang
untuk belajar (terlibat aktif dalam pengajaran)
apabila ia melihat bahwa situasi pengajaran
cenderung
memuaskan
dirinya
sesuai
kebutuhannya.
Kemamampuan berkomunikasi bahasa
Inggris dengan menangkap dan memahami
informasi secara tertulis dengan melalui kegiatan
membaca sangat diperlukan oleh pelajar
Indonesia. Keterampilan membaca sebagai salah
satu jenis keterampilan yang bermanfaat untuk
mengembangkan potensi diri kepada siswa pada
khususnya dan manusia pada umumnya. Namun
kenyataan khususnya bagi pelajar-pelajar
Indonesia masih memiliki kemampuan yang
rendah. Hal ini terbukti dari nilai ujian akhir
tamatan SMP dan SMU yang masih rendah.
Sekolah-sekolah di luar Jawa masih ditemukan
nilai berkisar di bawah 6. Beberapa sekolah
unggulan di Jakarta dan beberapa kota besar di
Indonesia sudah memperoleh nilai di atas 6 tetapi
jumlahnya masih sangat kecil.
Berdasarkan Permasalahan di atas,
penulis merasa tertarik untuk mengamati proses
pembelajaran membaca bahasa Inggris di SMPIT
Al-Huda Jatimakmur Pondok Gede Bekasi.
LANDASAN TEORETIS
Pengertian Membaca
Menurut David (1995:1), membaca
adalah suatu proses yang digunakan oleh
seseorang untuk memperoleh pesan yang
disampaikan oleh penulis tanpa batas dan ruang.
Dalam pengertian ini membaca merupakan
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aktivitas kegiatan dalam upaya menangkap
informasi yang ada pada teks. Selanjutnya Flood
dan Laap (1981: 350) menyatakan bahwa
membaca adalah suatu proses berpikir yang
mana pembaca menjadi partisipan aktif.
Pembaca tidak saja memperhatikan simbolsimbol tertulis secara harfiah tetapi juga
menghubungkan antara konsep-konsep yang
dimiliki
oleh
seorang
pembaca,
baik
pengetahuannya
maupun
pengalaman
pragmatisnya terhadap simbol-simbol tersebut.
Sejalan dengan pendapat ini, Harjono (1988:49)
mengemukakan bahwa membaca bukan sekedar
menyaurakan lambang-lambang bunyi atau
mentransfer teks-teks tertulis ke dalam bahasa
lisan melainkan juga melibatkan pengingatan
kembali, penalaran, penerapan dan pemecahan
masalah. Membaca merupakan suatu aktivitas
komunikatif dimana ada hubungan timbal-balik
antara si pembaca dan isi teks. Dengan demikian
taraf pendidikan, intelegensi, sikap, motivasi dan
kemampuan berbahasa akan menentukan proses
penyerapan bahan bacaan. Berdasarkan pendapat
ini makna jika ada dua pembaca membaca suatu
teks yang sama dapat saja memperolah makna
yang berbeda tergantung dari latar belakang
pengetahuan dan pengalaman masing-masing
pembaca.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas,
dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan
kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan
informasi faktual yang dapat mengambangkan
kemampuan intelektual. Hal ini sejalan dengan
pandangan S. Nababan (1998:164-165) yang
mengatakan bahwa tujuan orang membaca
adalah (1) untuk mengerti dan memahami isi
yang terkandung di dalam satu bacaan seefisian
mungkin, (2) untuk mencapai informasi yang
kognitif dan intelektual, referensial dan faktual
serta efektif dan emosional.
Berdasarkan beberapa pendapat tentang
pengertian membaca di atas, maka dapat
diperoleh bahwa tujuan membaca adalah (1)
untuk
memperoleh
informasi/pesan,
(2)
berkomunikasi dengan penulis, (3) mengerti,
memahami teks, (4) membentuk makna teks, dan
(5) menghimpun makna.
Seorang sebelum membaca sesuatu
tentu muncul terlebih dahulu dalam pikiran
adalah pertanyaan seperti: ini teks apa, apa yang
diungkapkan dalam teks atau tulisan ini, atau apa
maksud pernyaan dalam tulisan ini. Kemudian
yang berangkutan dapat memunculkan pradugapraduga isi teks. Dan selanjutnya melakukan
kegiatan
membaca
untuk
mendapatkan
kepastian. Dan untuk mendapatkan informasi
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secara kontekstual memerlukan kegiatan
mengimpun makna dari satu makna ke makna
yang lain.

minat, menimbulkan alasan perlunya membaca
teks
sangat
penting
dilakukan
dalam
pembelajaran membaca kepada siswa.

Prosedur Kegiatan Pembelajaran Membaca
Bahasa Inggris

2. Kegiatan Waktu Membaca
Menurut Baldwin (2000:21) Kegiatan
tahap membaca (whilst reading) adalah kegiatan
membaca untuk mengembangkan keterampilan
membaca. Intinya ialah agar siswa memiliki
kompetensi membaca baik memahami atau
menangkap/membangun Informasi dalam teks.
Berdasarkan pernyataan di atas dapat
disimpulkan bahwa tahap waktu membaca
adalah kegiatan yang mempersoalkan bagaimana
siswa memahami teks yang sedang dibaca.
Bagaimana siswa mendapatkan Informasi baik
bersifat tersurat dan tersirat. Bagaimana siswa
mendapatkan Informasi dengan cepat dan lain
sebagainya.

Sehubungan
dengan
tujuan
pembelajaran membaca bahasa Inggris yakni
sebagai kegiatan membantu/memfasilitasi siswa
supaya mereka memperoleh bekal kemampuan
membaca teks bahasa Inggris dengan melibatkan
segala otensi yang dimiliki siswa secara aktif
sehingga apa yang tertera dalam teks-teks yang
dipaparkan oleh penulis dapat diperoleh oleh
siswa.
Dalam
pembelajaran
membaca,
sebagaimana dikemukakan oleh Fachrurrazy
(2000:103) pembelajaran bahasa, mengusulkan
prosedur kegiatan pembelajaran membaca
dengan tiga tahapan pembelajaran membaca
yakni 1) kegiatan pra-membaca, 2)kegiatan
waktu membaca, dan 3) kegiatan pascamembaca.
Masing-masing tahapan akan diuraikan
di bawah ini serta pentingnya masing-masing
tahapan dalam mengembangkan kompetensi
membaca.
1. Kegiatan Pra-Membaca
Terdapat banyak cara yang dapat
dilakukan oleh guru sebelum siswa membaca
teks. Kegiatan ini disebut kegiatan pra-membaca.
Kegiatan ini menurut Dutta (1994: 39) dapat
dilakukan antara lain: a) kegiatan warming-up
kepada siswa, b) membantu menumbuhkan
kepercayaan diri siswa, c) memfokuskan
perhatian siswa kepada tema atau topic bacaan,
dan d) membangkitkan minat siswa pada bacaan.
Menurut
Williamson
(1988:7-8)
kegiatan pra-membaca dilakukan dengan
pertanyaan-pertanyaan baik berbentuk lisan
maupun tulisan yang akan dicari siswa pada
waktu membaca, selian itu juga dapat dilakukan
dengan menulis pengalaman masing-masing
tentang apa yang mereka ketahui tentang topic.
Siswa dapat menyusun kalimat-kalimat atau
paragraph selama 10 atau 15 menit tanpa
memperdulikan masalah tata bahasa. Kegiatan
ini dimaksudkan untuk mengungkapkan ide-ide
tentang pengalaman siswa yang berhubungan
dengan topik.
Dari keterangan di atas, dapat
disimpulkan bahwa kegaitan pra-membaca yang
berkualitas yakni dapat mengaktifkan latar
belakang pengalaman/pengetahuan, membuat

3. Kegiatan Pasca Membaca
Pasca-membaca
(post
reading)
merupakan kegaitan tahap akhir pembelajaran
membaca. Kegiatan ini dapat diisi dengan
menghubungkan apa yang telah dibaca dengan
pengalaman riil siswa. Dapat juga dimasukkan
bagaimana pendapat siswa tentang isi bacaan
apakah mereka setuju, tidak setuju, senang atau
tidak senang dan apa alasannya.
Kegiatan pasca-membaca menurut
William
(1983:13)
merupakan
kegiatan
tambahan untuk menambah minat dan
pemahaman yang diperoleh pada kegiatan waktu
membaca. Ini dapat dilakukan antara lain
dengan: 1) kerja kelompok membahas
pertanyaan pemahaman pilihan ganda, 2)
berganti peran yakni bertanya atau menulis
pertanyaan tentang Informasi yang ada dalam
teks. Pertanyaan dapat ditujukan kepada guru
atau sesama siswa atau juga untuk dijawab
sendiri.
Memperhatikan apa yang dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi kegiatan
pasaca-membaca
ini
benar-benar
sangat
bermanfaat bagi perkembangan pembelajaran
membaca siswa. Bila kita pahami keterampilan
membaca sebagai suatu keterampilan yang
kompleks tentu keterampilan ini tidak akan
mungkin diperoleh secara instant (sekejap)
Siswa perlu belajar dan berlatih secara terus
menerus supaya mencapai kemampuan yang
diinginkan.

Metode
Metode yang digunakan adalah studi
lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan

Proceeding SNIT 2011: hal. C-3

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011
dilakukan di SMPIT Al-Huda Bekasi pada kelas
VIII yang berumlah 60 siswa.
Pengumpulan data dilaksanakan dengan
teknik pengamatan terhadap apa yang digunakan
dan apa yang dilakukan, wawancara, dan analisis
dokumen.
Langkah-langkah penelitian dimulai
pada tahap pra-lapangan/persiapan, menentukan
tempat
penelitian,
mengurus
izin,
mengumpulkan informasi awal, mengumpulkan
data, dan menganalisis data.

Mereka hanya membaca teks tersebut di dalam
kelas. Sehingga walaupun mereka telah memiliki
buku, belum tentu mereka membaca buku
tersebut. Menurut guru bidang studi, memang
tidak ada pemberian tugas kepada siswa untuk
membaca buku di rumah, Karena sekolah ini
adalah full days school dimana siswa mulai
masuk sekolah pukul 07.15 dan pulang pukul
16.00. jadi guru tidak mau membebani siswa
diluar kelas. Yang ada hanya memberikan
himbauan.

HASIL

B. Analisis Data Penelitian
Secara umum prosedur pembelajaran
membaca Bahasa Inggris sama dengan
pembelajaran mata pelajaran lain yakni terdiri
dari tiga tahapan kegiatan. Ketiga tahapan
pembelajaran tersebut adalah tahap awal
pembelajaran, tahap inti pembelajaran dan tahap
akhir pembelajaran. Yang termasuk tahap awal
adalah tahap pembelajaran yang berhubungan
dengan persiapan belajar, seperti mengecek
kehadiran siswa, berdoa, mempersiapkan alatalat pembelajaran dan pengecekan kesiapan
belajar siswa. Tahap inti pembelajaran adalah
tahap pembelajaran yang langsung berhubungan
dengan suatu materi pembelajaran tertentu.
Sedangkan tahap akhir pembelajaran yakni
menjelang bel berbunyi sebagai akhir
pembelajaran, yang didisi dengan kegiatan
absensi, pemberian tugas lanjutan atau nasihatnasihat, dan ucapan terima kasih.
Tahap awal dan akhir pembelajaran
merupan ciri umum yang tidak memberikan ciri
khusus pada pembelajaran membaca bahasa
Inggris. Oleh sebab itu kedua tahap pembelajaran
ini tidak akan dibahas disini. Yang akan dibahas
lebih lanjut adalah tahap inti pembelajaran
membaca. Dan kegiatan yang dilakukan dalam
setiap tahapan inti pembelajaran membaca
adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembelajaran membaca bahasa Inggris di kelas
VIII SMPIT Al-Huda berlangsung dengan baik
dan dapat meningkatkan kemampuan membaca
akademik yakni memahami teks bahasa Inggris
di lingkungan akademik. Kemampuan membaca
tersebut diperoleh dari penggunaan teks yang
sesuai dengan kemampuan siswa, menggunakan
prosedur membaca pra membaca, waktu
membaca, dan pasca-membaca yang dapat
memfasilitasi siswa menggunakan pendekatan
membaca secara interaktif.
PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data Penelitian
Hasil penelitian ini meliputi hasil
penelitian yang di SMPIT Al-Huda Bekasi.
Penelitian dilakukan di kelas VIII (Al-Maidah)
yang berjumlah 30 orang. Penulis duduk di
belakang pada saat penelitian dilaksanakan.
Kegiatan penelitian kelas dilakukan untuk
mengetahui proses pembelajaran membaca dan
untuk evaluasi kemampuan siswa. Adapun
indikator yang dievaluasi terhadap kemampuan
membaca (reading) siswa adalah siswa dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan essay yang
berjumlah 7 (tujuh) pertanyaan tentang bacaan
secara tertulis dalam waktu 15 menit. Dalam
kegiatan penelitian di kelas, catatan lapangan
(field note) dilakukan oleh penulis untuk
mengetahui proses pembelajaran.
Kegiatan
pemantauan
di
kelas
dilakukan pada saat pembelajaran membaca
(Reading) dengan tema "Rock Music” dimana
waktu pertemuannya adalah 2x40 menit per
pertemuan.
Teks yang dibaca siswa di kelas adalah
teks yang telah dimiliki siswa. Dengan demikian
siswa dapat membaca teks terlebih dahulu
sebelum mereka membaca di kelas. Hanya saja
tidak nampak pengecekan kegiatan membaca di
luar kelas, misalnya tugas membaca di rumah.
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a. Tahap Pra-membaca
Berdasarkan hasil penelitian di kelas
diperoleh bahwa tahap pra-membaca dilakukan
sebelum siswa membaca teks. Kegiatan ini diisi
dengan tanya jawab antara guru dan siswa secara
lisan dan tertulis, baik ditujukan secara umum
kepada siswa, maupun secara individu. Sebagai
contoh pada pembelajaran denga topik bacaan
”Rock Music” guru memulai dengan menulis
satu persatu pertanyaan: “Do you like music?”,
“What kind of music do you like?”, “Do you like
rock music?” di papan tulis. Dengan pertanyaan
itu siswa memberikan jawaban yang bervariasi
yang secara umum dan bertujuan menggiring
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siswa pada suatu permasalahan yang akan
dipelajari.
Analisis:
Kegiatan
pra-membaca
dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan
antara guru dan siswa. Guru bertanya secara
lisan atau menulis pertanyaan di papan tulis dan
kemudian siswa memberikan jawaban secara
lisan. Kegiatan ini bagus sekali dan sangat
bermanfaat dilaksanakan untuk membangun
pengetahuan awal siswa terhadap suatu topik
teks atau pokok bahasan yang akan dipelajari
siswa pada tahap kegiatan waktu membaca.
b. Tahap Kegiatan Membaca
Sesudah
kegiatan
pra-membaca,
kegiatan dilanjutkan dengan membaca teks. Pada
tahap kegiatan membaca ini siswa belajar
bagaimana membaca yang baik, yakni
memahami teks yang dilakukan dengan
membaca nyaring. Kegiatan membaca nyaring
dilakukan
dengan
terlebih
dahulu
mempersilahkan siswa yang berinisiatif mau
membaca dan dilanjutkan dengan menunjuk
siswa-siswa lainnya secara bergilir. Setelah
kegiatan membaca nyaring, guru bertanya
apakah siswa sudah mengerti maksud yang
terkandung dalam teks. Guru juga bertanya
apakah ada kata-kata yang masih belum
diketahui maknanya oleh siswa. Kegiatan
selanjutnya adalah guru memberikan tugas
kepada siswa untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang ada di buku pelajaran. Untuk
menjawab pertanyaan yang jumlahnya 7
pertanyaan essay dan guru memberikan waktu
selama 15 menit. Setelah siswa selesai
mengerjakan tugas, guru membahas jawabannya.
Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa
sebagian besar siswa mengerti tentang teks dan
dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan
baik.
Analisis: Bentuk kegiatan pada tahap
ini merupakan penyelesaian tugas. Tujuan utama
pada tahap ini adalah membaca teks untuk
meningkatkan keterampilan membaca siswa
yakni bagaimana memahami atau membangun
makna teks dengan baik. Oleh karena tugas-tugas
pada tahap ini berkaitan dengan pemahaman teks
yang dibaca, maka semua tugas-tugas yang
dikerjakan siswa berhubungan langsung dengan
teks.
Semua kegiatan dalam tahap ini
dilakukan dengan membaca nyaring. Kegiatan
membaca disertai dengan usaha pemahaman
tentang isi teks, misalnya dengan adanya
pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman isi
bacaan. Walaupun disertai dengan pertanyaan-

pertanyaan untuk memahami isi teks, tetapi
karena guru hanya melakukan kegiatan membaca
nyaring, tampaknya siswa hanya berkonsentrasi
pada bagaimana mengucapkan teks dengan baik
pada waktu membaca di depan guru dan temantemannya. Untuk itu sebaiknya pada tahap ini,
sebelum memberikan pertanyaan-pertanyaan,
guru juga memberikan kesempatan kepada siswa
untuk melakukan membaca diam. Dalam
membaca diam usaha kegiatan pemahaman
terhadap teks akan lebih mudah karena siswa
tidak harus konsentrasi pada bagaimana harus
mengucapkan teks dengan baik di depan guru
dan teman-temannya.
c. Tahap Kegiatan Pasca-Membaca
Tahap pembelajaran membaca pada
kegiatan pasca-membaca dilakukan di kelas
dengan menulis dan berbicara. Kegiatan menulis
dan berbicara dalam tahap ini merupakan
kelanjutan dari tahap kegiatan membaca. Jika
pada tahap kegiatan membaca, kegiatan
berkaitan langsung dengan isi teks, maka pada
tahap pasca-membaca tidak berkaitan langsung
dengan isi teks. Pokok kegiatan pada tahap
pasca-membaca adalah sebagai aplikasi atau
penggunaan
pengetahuan/Informasi
yang
diperoleh dari teks yang telah dibaca kedalam
lingkup kehidupan mereka.
Kegiatan pembelajaran pada pascamembaca dilakukan dengan dua cara yakni
menulis dan berdiskusi/membaca hasilnya.
Kegiatan yang dilakukan dengan menulis adalah
dengan cara siswa menulis jawaban dalam buku
atau kertas. Berdiskusi yang dilakukan adalah
pertama dengan secara acak (random) siswa
ditunjuk untuk membacakan jawaban dari tugas
yang telah diberikan dan selanjutnya guru
mendiskusikan dengan siswa yang lain dan
menanyakan pendapat mereka tentang jawaban
tersebut.
Analisis: Kegiatan pasca-membaca
merupakan kegiatan pengembangan. Pada tahap
ini SMPIT Al-Huda Bekasi telah melakukan
kegiatan pembelajaran dengan memberikan
kegiatan siswa mengembangkan Informasi atau
pengetahuan yang diperoleh dari teks yang telah
dibaca ke dalam pengetahuan siswa di luar teks.
Dengan demikian pengetahuan yang diperoleh
akan lebih bermanfaat karena dapat diaplikasikan
dalam kehidupan siswa sesuai dengan gaya
bahasa, pengalaman serta kepentingan siswa.
Secara
keseluruhan,
hasil
penelitian/observasi dapat disimpulkan dalam
tabel Evaluasi yang disadur dari Tierney
(1980:15-18):
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No.
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10

Indikator
Apakah Materi yang disajikan sesuai dengan level siswa?
Apakah guru memberikan kesempatan siswa untuk membaca diam (silent
reading)?
Apakah guru mengarahkan siswa untuk bertanya?
Apakah guru bertanya kepada banyak siswa (berganti-ganti siswa)?
Apakah guru berusaha untuk membuat siswa memprediksi isi teks?
Apakah guru mengarahkan siswa untuk membaca teks sampai selesai?
Apakah guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas sampai
selesai dengan baik?
Apakah guru membahas bersama jawaban-jawaban siswa?
Apakah guru membandingkan isi teks dengan realitas keadaan sekarang
ini?
Apakah guru mengajar sesuai dengan waktu yang telah direncanakan?

C. Evaluasi Hasil Penelitian
Pembelajaran membaca Bahasa Inggris di
kelas VIII SMPIT Al-Huda Bekasi telah
menunjukkan adanya konsistensi penggunaan
teks-teks bahasa Inggris yang ditulis oleh
penutur asli. Ini memberikan keyakinan adanya
peluang jaminan ketepatan dari teks-teks yang
diberikan sesuai dengan penulisan bahasa Inggris
yang benar. Hanya saja, ada seorang siswa yang
mengaku belum memahami teks secara memadai
yakni hanya 40% dan ada pula siswa yang
mengaku telah mengetahui arti kata-kata yang
ada di dalam teks tetapi belum paham akan
isinya. Ini berarti bahwa guru kelas VIII SMPIT
Al-Huda perlu mengupayakan perlakuan yang
berbeda antara siswa-siswa yang ada supaya
sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka.
Apa yang dilakukan guru SMPIT Al-Huda
dalam pembelajaran membaca dengan menyuruh
siswa membaca nyaring memiliki kelamahan,
dimana hanya akan menghasilkan siswa
membaca dengan lafal yang benar dan lancar.
Karena pada waktu siswa membaca teks dengan
nyaring, siswa hanya berkonsentrasi pada baik
dan lancarnya lafal dan hanya sedikit
perhatiannya pada makna. Untuk itu, jika tujuan
pembelajaran membaca bahasa Inggris supaya
mahasiswa memahami teks-teks bahasa asing
dengan tepat maka guru juga harus menerapkan
sistim membaca diam.
Proses pembelajaran membaca bahasa
Inggris di SMPIT Al-Huda secara keseluruhan
sudah sesuai dengan prosedur pembelajaran
membaca. Kegiatan pembelajaran terdiri dari
tiga tahap, yakni tahap kegiatan pra-membaca,
tahap kegiatan waktu membaca, dan tahap
kegiatan pasca-membaca. Walaupun masingmasing tahapan kegiatan memiliki fungsi
masing-masing yang berbeda, tetapi semua
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Yes
√

No
√

√
√
√
√
√
√
√
√

tahapan kegiatan mengarah pada pencapaian
kompetensi yang telah ditentukan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dari
pembelajaran membaca bahasa Inggris di kelas
VIII SMPIT Al-Huda Pondok gede Bekasi dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran membaca
bahasa Inggris di kelas VIII SMPIT Al-Huda
berlangsung
dengan
baik
dan
dapat
meningkatkan kemampuan membaca akademik
yakni memahami teks bahasa Inggris di
lingkungan akademik. Kemampuan membaca
tersebut diperoleh dari penggunaan teks yang
sesuai dengan kemampuan siswa, menggunakan
prosedur membaca pra membaca, waktu
membaca, dan pasca-membaca yang dapat
memfasilitasi siswa menggunakan pendekatan
membaca interaktif.
Beberapa hambatan tercapainya tujuan
membaca disebabkan oleh siswa yang belum
menyadari
fungsinya
sebagai
subjek
pembelajaran. Sebagai akibatnya mereka masih
menunggu disuruh untuk melakukan segala
kegiatan pembelajaran. Beberapa penyebab hal
ini berasal dari guru yang tidak menjelaskan
tujuan pembelajaran dengan baik, kegiatan
membaca masih menggunakan keterampilan
mekanik yakni membaca nyaring, fungsi setiap
kegiatan yang dikerjakan belum diketahui siswa
serta penilaian yang kurang dipahami oleh siswa.
Saran
Berdasarkan hasil temuan penelitian
maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Guru-guru membaca harus menjelaskan
tujuan pembelajaran membaca bahasa
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2.

3.

4.

kepada siswa serta manfaat dan bagaimana
mencapainya.
Kunci keberhasilan pembelajaran membaca
adalah siswa harus banyak membaca.
Dengan demikian, guru sebaiknya dapat
memotivasi siswa tentang perlunya banyak
membaca baik di kelas maupun di luar kelas.
Siswa-siswa harus menyadari bahwa
keberhasilan dalam belajar bukan hanya
menjadi tanggung jawab guru tetapi
sebagian besar ditentukan oleh siswa-siswa
itu sendiri.
Orang tua siswa harus memahami bahwa
anak-anak mereka dapat membaca dengan
baik jika mereka banyak membaca. Oleh
sebab itu, perlu membantu anak-anaknya
dan memberikan motivasi untuk banyak
membaca dengan menyiapkan buku-buku
yang bermanfaat.
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