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A. Jenis-Jenis Bacaan 

1.  Bacaan Ilmiah :

 Hasil penelitian atau kajian

 Penyajian narasi menggunakan bahasa yang formal

 Menggunakan istilah-istilah yang bersifat teoretis, 
butuh penjelasan.

2. Bacaan Populer :

 Menyajikan hal-hal yang sedang ngtrend pada saat 
ini

 Bahasa yang digunakan lebih ringan mudah 
dipahami bahkan menggunakan bahasa gaul



3. Bacaan Fiksi :

 Biasanya merupakan karya sastra

 Sajian bahasa mengajak pembaca untuk berimajinasi.



B. Membaca Suatu Keterampilan 

 Membaca adalah suatu keterampilan (skill).

 Keterampilan membaca merupakan salah satu bagian 
dari keterampilan berfikir.

 Keterampilan berfikir adalah keterampilan mengolah 
informasi yang masuk dalam kognisi/otak manusia.

 Kemampuan mengolah informasi sangat ditentukan 
oleh tingkat pengetahuan individu.

 Pengetahuan  individu berpengaruh besar terhadap 
interpretasi hasil bacaan.

 Tingkat pengetahuan individu menentukan kwalitas



interpretasi bacaan.

 Isi materi bacaan pada beberapa buku bisa bersifat 
berjenjang.

 Ada buku yang bersifat dasar atau pengantar dari 
suatu teori dan ada buku yang pembahasannya lebih 
mendalam dari teori sebelumnya. 

 Ada pula buku bacaan yang saling menjelaskan suatu 
teori atau pembahasan.

 Kemampuan membaca suatu teori atau bahasan 
merupakan suatu skill.

 Skill dapat dibentuk melalui suatu proses latihan yang 
terus menerus.

 Keterampilan membaca dapat dilatih melalui 
seringnya banyak membaca.



C. Hal-Hal yang harus diperhatikan 
dalam Membaca

 Pahami judul tulisan atau buku

 Judul yang baik menggambarkan isi bahasan tulisan

 Judul dalam sebuah karya ilmiah hasil penelitian 
dapat merupakan gambaran masalah penelitian.

 Pahami sistematika penulisan atau daftar isi.

 Sistematika penulisan merupakan struktur berfikir 
dari  penulis.

 Sistematika penulisan dapat pula merupakan kerangka 
teori yang digunakan penulis dalam melakukan 
pembahasan masalah.

 Pahami hubungan antar bab



D. Keterampilan Menulis

 Menulis merupakan keterampilan mengungkapkan 
gagasan dalam bentuk tulisan.

 Menulis merupakan bagian dari kemampuan berfikir.

 Tingkat pengetahuan seseorang sangat menetukan 
kwalitas tulisan.

 Kemampuan menulis membutuhkan adanya proses  
latihan yang secara terus menerus.

 Kemampuan menulis karya ilmiah sangat 
berhubungan secara signifikan dengan kemampuan 
membaca.

 Hasil bacaan merupakan bahan utama untuk materi 
tulisan.



E. Hal-hal yang harus diperhatikan 
dalam Menulis

 Pahami tema yang akan ditulis

 Berdasarkan tema buatlah pertanyaan yang 
merupakan masalah yang akan ditulis.

 Berdasarkan masalah rumuskan judul yang akan 
ditulis.

 Apabila judul sudah dirumuskan buatlah sistematika 
pembahasan.

 Secara garis besar sistematika pembahasan dapat 
dibagi dalam 3 bagian yaitu (a) Pendahuluan, (b) 
Pembahasan, (c) Kesimpulan. 



 Pendahuluan merupakan pengantar ke arah 
pemahaman judul dan pembahasan.

 Pembahasan berisi tentang uraian secara deskriptif 
analitis mengenai masalah-masalah yang dibahas 
sesuai dengan judul.

 Dalam pembahasan terdapat sub-sub bagian 
pembahasan yang saling terkait baik secara 
kronologis, tematis, sinergis, kausalitas, dan 
sebagainya.

 Penutup atau kesimpulan merupakan inti jawaban 
terhadap permasalahan yang dibahas bukan 
ringkasan. 


