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Abstract
This paper was prepared to describe the quality improvement process and learning
outcomes through reading prequestion manufacture on prereading activities undertaken
in the form of classroom action research with three cycles. The results of the
implementation of the action shows there is an increasing percentage of students who
can make prequestion, doing intensive reading properly, correctly answered at least
70% of reading matter, and demonstrate an active attitude and motivated for learning.
Procedures for effective learning is that students read at a glance, making inquiries
with question words 5W + 1H, remember the question, intensive reading text to find the
answers, and then formulate a response in writing or verbally. In the early stages or
exercise, manufacture prequestion more effective if done in groups (2). From the
research it can be stated that by making prequestion first, students are more ready to
undertake the activity of reading because there are goals to be achieved, namely finding
the answer to the prequestion.
Kata kunci: membaca intensif, kegiatan prabaca, pembuatan prequestion atau
pertanyaan awal

A. Pendahuluan
Pada era globalisasi ini, kemampuan memahami suatu teks tertulis merupakan salah
satu keterampilan yang mutlak diperlukan agar tidak tertinggal informasi, mengingat aktivitas
membaca dapat diibaratkan sebagai “pembuka jendela dunia” yang berkontribusi besar untuk
meningkatkan kualitas diri. Hal ini dapat dikaitkan dengan majunya bidang teknologi informasi
dan komunikasi yang begitu pesat sehingga segala peristiwa yang tengah terjadi di tempat jauh
pun dengan mudah dan cepat dapat diikuti melalui kegiatan membaca. Tentu saja, untuk
meresepsi semua informasi tersebut diperlukan kemampuan memahami teks tulis secara
memadai. Maksudnya, isi teks yang dibaca dapat dipahami sesuai dengan maksud penulisnya.
Akan tetapi, kemampuan membaca warga masyarakat kita, termasuk para siswa kelas VIII C
SMP Penda (Pendidikan Daerah) Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, sebuah sekolah swasta
di kawasan pedesaan, masih memprihatinkan.
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Berdasarkan diskusi dengan dua guru Bahasa Indonesia diperoleh informasi bahwa
selama ini pembelajaran membaca dilakukan tanpa melalui tahap prabaca. Artinya siswa tidak
diberi kesempatan melakukan aktivitas membaca melalui proses yang seharusnya, yaitu ada
tahap prabaca lebih dahulu, kemudian tahap membaca, baru tahap pascabaca. Itu berarti kegiatan
membaca yang dilalui siswa selama ini adalah langsung pada tahap membaca dan diikuti tahap
pascabaca sehingga tidak ada kegiatan mengaktivasi pengetahuan awal siswa dan tanpa memiliki
tujuan yang jelas dalam membaca. Oleh karena itu, mereka memberikan porsi perhatian yang
sama pada semua bagian bacaan sehingga selain waktu yang dibutuhkan untuk membaca lebih
lama, juga kesulitan dalam mengidentifikasi gagasan utama.
Prabaca merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum

aktivitas membaca

sesungguhnya (kegiatan inti membaca) dengan tujuan memperoleh gambaran awal

guna

membangun skemata tentang isi bacaan. Menurut Porter (Frase, Patrick, & Schumer, 2000:52),
melalui prabaca, siswa dapat mengaktivasi pengetahuan awalnya dalam rangka merekonstruksi
pemahaman baru (sejalan dengan prinsip-prinsip dalam pembelajaran konstruktivistis). Jadi,
pelaksanaan prabaca penting dilatihkan kepada siswa sebelum mereka diberi tugas membaca
agar kemampuannya dalam memahami suatu teks dapat meningkat. Oleh karena itu, untuk
mengatasi masalah kesulitan membaca telah dilakukan penelitian tindakan kelas dan tujuan
penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan kualitas proses (aktivitas dan
motivasi) siswadalampembelajaranmembacaintensif dan kemampuan memahami bacaan siswa
kelas VIII C SMP Penda Mojogedang melalui pengadaan prequestion atau pertanyaan awal
pada kegiatan prabaca.
Untuk mengaktivasi pengetahuan awal,

ada beberapa strategi yang dapat

diterapkan, yakni melalui pemberian gambaran awal, pembuatan peta semantik, diskusi kelas,
dramatisasi, serta pembuatan prequestion atau pertanyaan awal (Frase, Patrick, & Schumer,
2000:53). Teknik pelaksanaan prabaca dengan pemberian gambaran awal dilakukan dengan guru
memberi gambaran secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Prabaca dengan pembuatan
peta semantik yakni guru menuliskan kata atau frase kunci yang terdapat dalam teks dan
ditemukan dari kegiatan membaca sekilas, kemudian membuat hubungan-hubungan yang logis
antara kata atau frase tersebut. Prabaca dengan diskusi kelas dilakukan dengan membicarakan
berbagai hal mengenai topik utama dalam teks, baik secara klasikal maupun kelompok. Prabaca
dengan dramatisasi berarti memeragakan apa yang ada dalam teks. Adapun prabaca dengan
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pembuatan pertanyaan awal dilakukan dengan membuat pertanyaan untuk dijawab melalui
membaca teks secara intensif. Dari berbagai strategi tersebut, guru dan peneliti memilih
pembuatan pertanyaan awal dengan alasan strategi tersebut dapat dilakukan siswa secara
mandiri, sedangkan yang lainnya cenderung bergantung pada peran guru atau orang lain. Selain
itu, strategi yang lain memerlukan waktu lebih lama dalam pelaksanaannya.
Prequestionadalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dari (1) hasil membaca judul
serta sub-subjudul dan atau (2) hasil membaca sekilas sebagian atau seluruh teks,yangakan
dijawab melalui aktivitas membaca secara intensif (Shanahan, 1997:241). Dengan demikian,
pembaca dapat memberikan porsi perhatian yang berbeda pada bagian-bagian teks. Tentunya
fokus perhatian akan lebih banyak diarahkan pada bagian yang berkaitan dengan pertanyaan.
Oleh karenanya, hasil penelitian Keally, Bakriwala, dan Sheridan (2003) menunjukkan bahwa
pengadaan pertanyaan awal pada kegiatan prabaca paling mudah diterapkan dalam pembelajaran
membaca dan efektif dalam meningkatkan kemampuan memahami bacaan pada siswa yang
mengalami kesulitan membedakan gagasan utama dan pendukung. Adapun tipe pertanyaan yang
biasa digunakan adalah pertanyaan berpola lima W satu H (what, who, when, where, why, dan
how) yang dibuat siswa di bawah bimbingan guru, namun pertanyaan tersebut lebih banyak
mengarah pada aspek pemahaman, bukan pengetahuan atau ingatan faktual. Misalnya, pada
artikel berjudul The New Star karya G. Wells dibuat pertanyaan awal sebagai berikut: what
made the new star, where that star was heading, dan why the star became brighter and
brighter(Bernhardt, 1991: 62).

B. Data Peningkatan Kualitas Pembelajaran
Hasil pelaksanaan tiga siklus penelitian dapat dibuat rekapitulasi capaiannya pada
tabel 1.
Tabel 1: Rekapitulasi ketercapaian indikator penelitian pada 3 siklus tindakan

Indikator
Siklus I

Persentase capaian
Siklus II Siklus III

Siswa yang mempu merumuskan pertanyaan awal dengan
45%
kata tanya 5W + 1 H dari hasil membaca sekilas teks
Siswa yang mampu melakukan aktivitas membaca intensif 47,5%
secara benar
Siswa yang aktif dan antusias dalam pembelajaran membaca 50%
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Siswa yang mampu memahami isi bacaan (mengerjakan
70% soal bacaan secara benar)

50%

77.5%

82,5%

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada siklus I ketercapaian indikator pertama
merupakan yang paling rendah, yakni persentase siswa yang mampu membuat pertanyaan awal
dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Hanya ada 45% (18
orang) yang dapat membuat pertanyaan awal di atastingkat ingatan yang relevan dengan isi
teks. Sebagian besar siswa hanya membuat pertanyaan tingkat ingatan (apa, siapa, dan di mana)
karena pembuatan prequestion atau pertanyaan awal hanya didasarkan pada judul dan subjudul
dalam teks. Akan tetapi, pada siklus II

persentase siswa yang mampu membuat pertanyaan

awal hingga tingkat pemahaman meningkat, bahkan pada siklus III mencapai hampir 2 kali lipat
dari siklus I setelah pembuatannya dilakukan di bawah bimbingan guru dan berkelompok 2
orang.
Peningkatan persentase ketercapaian pada indikator kedua menunjukkan yang paling
rendah dibandingkan tiga indikator lain, yakni

sebagian siswa belum mampu melakukan

aktivitas membaca intensif secara benar karena perhatian mereka tidak sepenuhnya terfokus
pada teks selama membaca. Mereka sesekali membaca pertanyaan awal yang dicatatnya,
kemudian melanjutkan aktivitas membacanya atau setelah melihat catatan. sebagian siswa ada
kalanya juga membaca mundur. Karena itu, pada siklus II mereka diminta mengingat-ingat
pertanyaan awalnya sebelum membaca teks secara intensif dan guru melakukan pemantauan
lebih intensif terhadap perilaku membaca siswa. Secara keseluruhan, dari data pada tabel 2 dapat
dinyatakan bahwa terjadi peningkatan persentase ketercapaian pada keempat indikator dalam
penelitian ini (dari siklus I hingga siklus III). Peningkatan tertinggi adalah pada indikator
pertama dan ketiga, yaitu bertambahnya jumlah siswa yang mampu merumuskan pertanyaan
awal dari hasil membaca sekilas isi teks

dan yang mampu memahami isi bacaan. Untuk

indikator pertama, yang bisa membuat pertanyaan awalpada siklus I hanya 47,5% siswa (19
orang), namun pada siklus III sudah mencapai 80% (32 orang). Untuk indikator ketiga, yang
mampu menjawab 70% soal bacaan dengan benar pada siklus I hanya 50% (20 orang), tetapi
pada siklus III menjadi 82,5% (33 orang).
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C. Bimbingan Pembuatan Prequestion pada Siswa
Dari hasil pelaksanaan tindakan siklus I,

sebagian besar siswa hanya membuat

pertanyaan awal yang bersifat ingatan dari membaca judul dan subjudul dalam teks. Tentu saja
hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan penelitian tindakan ini, yakni mengarah pada pemahaman
bacaan sehingga pertanyaan awal yang dirumuskan mestinya pada tingkatan pemahaman. Ini
sejalan dengan pendapatThalheimer (2003:5) bahwa pemakaian pertanyaan prabaca akan lebih
bermanfaat jika mencakup pertanyaan level lebih tinggi, yaitu dari tipe pemahaman dan aplikasi,
dan pertanyaan yang penting secara struktural. Dinyatakannya siswa akan memperoleh
keuntungan yang besar dari pertanyaan semacam itu. Adapun pembagian tipe-tipe pertanyan
tersebut mengacu pada Bloom yang membedakannya sebagai berikut: (1) tipe ingatan, (2)
pemahaman, (3) aplikasi, (4) analisis, (5) sintesis, dan (6) evaluasi (Bloom, et al.,1984). Oleh
karenanya, pada penelitian ini siswa didorong untuk membuat pertanyaan awal paling tidak pada
tingkat pemahaman.
Pertanyaan pada prabaca yang disusun siswa secara mandiri umumnya lebih mengarah
pada tipe ingatan atau pada fakta-fakta yang sangat mudah untuk dijawab (Dole, Valencia, Greer,
& Waldrop, 1991:157). Hal tersebut juga terjadi pada subjek penelitian ini. Pada siklus I, ketika
siswa membuat pertanyaan awal secara mandiri terhadap teks tentang biografi tokoh, hasilnya
sebagian besar pertanyaan yang dibuat mengarah pada tingkat ingatan, yakni menanyakan hal
yang umum mengenai tokoh yang dibicarakan dalam teks dengan kata tanya siapa, di mana, dan
kapan. Oleh karenanya, kalimat tanya yang dibuat adalah Siapakah Iwan Fals? Di mana dia
pertama kali menyanyi? Kapan mulai menjadi penyani? Akan tetapi, setelah siswa menyusunnya
dengan bimbingan guru dan bersama temannya (siklus II dan III), terjadi peningkatan kualitas
pertanyaan yang dibuatnya, yakni sudah banyak yang bertipe pemahaman. Fenomena tersebut
selaras dengan temuan Readence, Moore, & Rickelman (2000: 67) bahwa untuk mencegah hal
itu, guru harus memberikan bimbingan dengan cara meminta siswa membuat pertanyaan yang
menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Misalnya pada siklus II, dari judul bacaan
“Politik Uang pada Pileg”, dapat dibuat pertanyaan: Bagaimana hal itu dilakukan?Mengapa
caleg melakukan hal itu?Bagaimana dampak terhadap kinerjanya kalau caleg tersebut terpilih?
Selain dengan bimbingan guru, pembuatan pertanyaan awal yang bersama teman juga
terbukti lebih baik daripada dibuat secara mandiri. Sebagaimana yang dilakukan pada siklus II
dan III, siswa membaca sekilas dan membuat pertanyaan awal dalam kelompok kecil, yaitu
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terdiri atas 2 orang. Sebagai upaya menumbuhkembangkan suatu keterampilan, pembelajaran
membaca akan efektif apabila didukung oleh faktor-faktor baik, yang berasal dari dalam diri
sendiri maupun dari luar siswa. Faktor dari dalam diri siswa yang dapat mendorong siswa aktif
membaca adalah tumbuhnya motivasi. Ini dapat dibangkitkan dengan cara pemberian
pembelajaran membaca yang menarik sehingga dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa.
Mengenai hal ini, dari hasil penelitian Guthrie, Laurel, Stephen, & Nicole (2007) diperoleh
fakta bahwa mengondisikan siswa untuk berbagi bacaan sekaligus memberi komentar terhadap
bacaan tersebut dengan temannya dapat meningkatkan motivasi dalam pembelajaran membaca.
D. Pembuatan Prequestion Sebagai Latihan Berpikir Kritis
Dengan memperhatikan data pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa seiring dengan
meningkatnya persentase siswa yang mampu membuat pertanyaan awal menunjukkan adanya
peningkatan persentase siswa yang mampu memahami bacaan, yakni yang memperoleh nilai tes
minimal 70. Selain itu, hasil pembandingan data pada indikator pertama dan ketiga untuk setiap
siswa menunjukkan

adanya korelasi antara keberhasilan dalam membuat pertanyaan awal

dengan tingkat pemahaman terhadap isi bacaan. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Dole,
Valencia, Greer, & Waldrop (1991) yang melakukan pengujian terhadap efek bacaan yang pada
bagian awalnya diberi pertanyaan awal dengan yang tidak diberi terhadap tingkat pemahaman
siswa dan ditemukan para siswa yang diberi bacaan dengan pertanyaan awallebih tinggi tingkat
pemahamannya. Selain itu, juga dengan kajian Hartley & Davies (2006) dan Pressley, Wood,
Woloshyn,Martin, King, &Deborah (2001: 100) terhadap dua kelompok siswa yang diberi teks
dengan tingkat kesulitan tinggi, namun hanya satu kelompok yang diberi pertanyaan awal,
menunjukkan tingkat pemahaman lebih tinggi pada kelompok itu
Pertanyaan awal yang diadakan pada tahap prabaca dapat membantu siswa untuk
memfokuskan perhatiannya pada informasi-informasi yang ditargetkan oleh pertanyaan itu
selama membaca. Misalnya sebelum pelaksanaan tahap inti membaca teks tentang “dinosaurus”,
diadakan perumusan pertanyaan “bagaimana dinosaurus punah”, “mengapa kerangkanya banyak
ditemukan di wilayah kutub utara”, sehingga siswa memberi perhatian lebih banyak terhadap
materi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Ini sesuai dengan hasil penelitian Wright dan
Kendall (Thalheimer, 2003:10) yang menemukan bahwa pengadaan pertanyaan awaldapat
meningkatkan hasil belajar membaca yang dicapai siswa antara 15 hingga 20%. Adapun kajian
Devine (1993) menemukan pertanyaan awal yang diadakan dalam pembelajaran membaca teks
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yang sulit, menghasilkan peningkatan hasil belajar membaca. Selain itu, hasil eksperimen
Rickards (1976) menemukan bahwa pertanyaan awal yang bersifat umum dan difokuskan pada
informasi yang benar-benar penting atau utama secara signifikan dapat mengembangkan
pemahaman siswa Bahkan, Bangert-Drowns, Kulik, & Morgan (1991) menemukan pengadaan
pertanyaan awal dapat meningkatkan hasil belajar membaca hingga 40%.
Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan kegiatan membaca yang
sesungguhnya, memungkinkan siswa untuk melakukan aktivasi pikirannya sehingga mereka
berada dalam kondisi lebih siap untuk meresepsi isi teks yang dibacanya.. Sebagaimana
dinyatakan oleh Harvey & Goudvis, 2007:82) bahwa dengan melatih siswa membuat pertanyaan
sebelum membaca secara intensif suatu teks merupakan cara untuk mengondisikan mereka
menjadi pembaca yang senantiasa berpikir kritis dan mandiri. Hal itu disebabkan aktivitas
merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong siswa untuk mengaktivasi pengetahuan
awalnya, melakukan prediksi-prediksi, juga mengaktivasi rasa ingin tahunya tentang isi teks.
Fenomena tersebut juga terjadi pada subjek penelitian ini, yakni pada siklus II dan III sebagian
siswa (lebih dari 40%) membuat pertanyaan awal lebih banyak dari yang diminta guru karena
topik bacaannya merupakan hal baru dan relevan dengan lingkungan mereka (budidaya tanaman
yang menguntungkan, yaitu straberi, anthurium, dan durian). Pertanyaan yang banyak itu tidak
hanya merefleksikan kurangnya pengetahuan siswa tentang topik dalam teks, tetapi juga
merefleksikan rasa ingin tahu yang besar terhadap isi teks tersebut. Karena itulah, pada siklus II
dan III berupaya membaca dengan sungguh-sungguh isi teks dalam mendapatkan informasi atau
jawaban terhadap pertanyaan awal sehingga sesekali perlu membaca pertanyaan yang ditulisnya
untuk mengecek pertanyaan yang sudah ditemukan jawabannya dan yang belum. Meskipun
demikian, sebagian besar siswa dapat menjawab 70% soal bacaan secara tepat. Hal ini dapat
dikaitkan dengan penelitian Watts & Anderson (2001) yang menemukan bahwa dengan
dirumuskannya pertanyaan awal oleh siswa, ternyata respon yang baik tidak hanya diberikan
siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan awal, tetapi juga pada
pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul dalam pikirannya

SEMINAR NASIONAL UPT PERPUSTAKAAN UNS TAHUN 2015

73

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

E. Pembuatan Prequestion dalam Proses Membaca
Hasil tindakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran membaca dengan
melatih siswa melakukan aktivitas membaca yang diawali dengan tahap prabaca, kemudian tahap
membaca secara intensif, baru dilanjutkan dengan tahap pascabaca dapat meningkatkan kualitas
proses dan hasil pembelajaran tersebut.

Ini berarti, dalam pembelajaran membaca yang

bertujuan menumbuhkembangkan suatu keterampilan, yaitu keterampilan membaca, yang
dipentingkan bukan hanya cara pelajaran tersebut diajarkan, tetapi juga “cara pelajar menguasai
keterampilan”. Dengan demikian, tindakan inovatif dalam pembelajaran membaca mengandung
pengertian “cara atau prosedur pembelajaran membaca yang memungkinkan siswa dapat berlatih
membaca melalui proses yang benar”.
Menurut Tompkins dan Hoskisson, dalam penerapannya, proses pada pembelajaran
membaca mencakup tahap-tahap prabaca, membaca, merespon, menggali teks, dan memperluas
interpretasi (1995:32-56). Adapun Horowitz merinci fase-fase dalam proses membaca meliputi
survey, question, read, dan recite (1996: 141). Ini berarti proses yang harus ditempuh adalah
melakukan membaca sekilas dahulu, membuat pertanyaan-pertanyaan, membaca secara intensif,
kemudian menyampaikan isi bacaan. Tahapan yang hampir sama dirumuskan oleh Francis P.
Robinson (Ackersold & Field, 1997: 23), yaitu survey, question, read, recite/recall, dan review
atau diistilahkan dengan SQ3R. Bedanya, ada tahap review, yaitu kegiatan mengulangi atau
menelusuri kembali bagian-bagian tertentu dalam teks guna mendapatkan hal-hal penting yang
seharusnya diingat. Jika diperhatikan, ketiga model pembagian tahap-tahap tersebut sama, yang
pada intinya mencakup tahap prabaca, membaca, dan pascabaca. Pembagian tahap seperti ini
pun dilakukan oleh Urquhart & Weir (1998).
F. Simpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa (1) pembuatan prequestion pada kegiatan
prabaca dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam pembelajaran membaca
intensif, (2) pembuatan prequestion dapat meningkatkan kemampuan memahami bacaan pada
siswa; (3) pembuatan prequestiondapat dilakukan secara efektif bila didasarkan dari hasil
membaca sekilas isi teks, bukan hanya membaca judul dan subjudul teks; dan (4) pembuatan
prequestionyang dilakukan di bawah bimbingan guru dan atau bersama-sama teman yang setara
kemampuannya memungkinkan dihasilkannya pertanyaan awal yang relevan dengan isi teks dan
mencapai tingkat pemahaman.
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