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Tinjauan Mata Kuliah 
   

pakah Anda sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan membaca? 

Kalau Anda belum mengetahuinya, Anda dapat mengikuti penjelasan 

yang ada dalam mata kuliah membaca ini. Berkaitan dengan tujuan 

keingintahuan masalah membaca, maka mata kuliah Membaca 1 yang 

berbobot 2 SKS ini menyajikan enam pokok bahasan, yaitu hakikat dan 

proses membaca, jenis-jenis membaca, langkah-langkah kegiatan membaca, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, membaca intensif 

dan ekstensif, serta pengembangan kemampuan membaca skimming dan 

scanning. Pengkajian terhadap topik-topik tersebut akan sangat bermanfaat 

bagi Anda sebagai guru bahasa Indonesia dalam usaha meningkatkan 

kemampuan Anda dalam berkomunikasi secara lisan. 

Membaca merupakan jendela dunia, yang artinya dari membacalah 

semua informasi di seantero dunia ini dapat ditangkap dan dicerna dengan 

cepat dan mudah. Untuk memiliki kemampuan membaca yang baik 

diperlukan tentang teknik-teknik membaca yang baik. Di samping itu, sangat 

diperlukan latihan-latihan yang cukup sesuai dengan tujuan membaca yang 

dilakukan. 

Setelah mengikuti mata kuliah ini Anda diharapkan memiliki wawasan 

yang luas tentang hakikat dan proses membaca, jenis-jenis membaca, 

langkah-langkah kegiatan membaca, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan membaca, membaca intensif dan ekstensif, serta pengembangan 

kemampuan membaca skimming dan scanning. Secara rinci, tujuan yang 

ingin dicapai yaitu agar Anda dapat: 

1. Menjelaskan hakikat dan proses membaca, 

2. Menjelaskan jenis-jenis membaca, 

3. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan membaca, 

4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca,  

5. Menjelaskan membaca intensif dan ekstensif, 

6. Menjelaskan pengembangan kemampuan membaca skimming dan 

scanning. 
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Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot sks-nya, materi mata 

kuliah ini dituangkan ke dalam enam modul yaitu: 

Modul 1 :  Hakikat dan proses membaca, 

Modul 2 :  Jenis-jenis membaca, 

Modul 3 :  Langkah-langkah kegiatan membaca, 

Modul 4 :  Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, 

Modul 5 :  Membaca intensif dan ekstensif, 

Modul 6 :  Pengembangan kemampuan membaca skimming dan scanning. 

 

Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat Anda capai, Anda diharapkan 

membaca dengan cermat setiap materi yang ada sesuai dengan petunjuk yang 

ada di dalamnya. Jika perlu, Anda dapat berdiskusi dengan sesama teman 

sejawat Anda apabila ada hal-hal yang belum Anda pahami benar, gunakan 

kamus atau glosarium yang tersedia, bila Anda menjumpai kata-kata atau 

istilah yang belum Anda pahami maknanya. 

Untuk menguji pemahaman Anda akan materi yang sedang Anda 

pelajari, cobalah Anda menjawab pertanyaan latihan dan mencocokkan 

jawaban Anda dengan rambu-rambu jawaban yang tersedia. Setelah itu, baca 

rangkuman. Berdasarkan rangkuman itu Anda dapat memahami inti setiap 

materi yang disajikan. Setelah Anda benar-benar memahaminya, kerjakanlah 

tes formatif yang ada. Jika jawaban Anda betul 80% atau lebih, berarti Anda 

sudah memahami materi tersebut. Pada bagian akhir didaftarkan kata-kata 

atau istilah-istilah yang dianggap sulit yang dipakai di dalam uraian. Anda 

dapat melihat kata-kata itu dalam glosarium. 

Satu hal yang sangat penting untuk Anda lakukan, yaitu berlatih 

membaca dari berbagai macam dan bentuk tulisan dalam buku. Tanpa mau 

berlatih atau sering membaca, pengetahuan yang Anda peroleh dari mata 

kuliah ini akan menjadi sangat sia-sia. Mintalah teman Anda kembali untuk 

menjadi pendengar sekaligus memberikan masukan atas latihan yang Anda 

lakukan. Seringlah banyak membaca dan berlatih berbicara, pasti Anda 

berhasil. 

 

Selamat belajar! 
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