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Abstrak 

National Institute for Literacy mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk 

membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian 

yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat (Kemdikbud, 2017:15). Pada 

pengembangan literasi, tingkatan membaca yang diharapkan adalah membaca pemahaman. 

Membaca pemahaman dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan membaca yang memberi 

peluang bagi pembaca untuk mengkonstruksi makna lebih dari yang tertulis. Untuk 

mendapatkan makna seperti itu, pembaca dapat mengartikan informasi bacaan dengan 

menambahkan informasi lain yang telah diketahuinya. Burns dkk. (1996:208) 

membedakan tingkatan pemahaman bacaan dalam dua tipe pemahaman. Tipe pertama 

disebut pemahaman literal dan tipe yang kedua disebut pemahaman tingkat tinggi. Untuk 

tipe pemahaman tingkat tinggi, mereka memilahnya lagi menjadi tiga tipe membaca. 

Ketiga tipe membaca yang dimaksud adalah membaca interpretatif, membaca kritis, dan 

membaca kreatif. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa membaca 

pemahaman dapat dikategorikan dalam empat tingkatan pemahaman, yaitu pemahaman 

literal, pemahaman interpretatif, pemahaman kritis, dan pemahaman kreatif. 

 

Pendahuluan 

Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana siswa 

dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku 

sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan siswa, baik di rumah maupun di 

lingkungan sekitarnya untuk menumbuhkan budi pekerti mulia. Literasi pada awalnya 

dimaknai 'keberaksaraan' dan selanjutnya dimaknai 'melek' atau 'keterpahaman'. Pada 

langkah awal, “melek baca dan tulis" ditekankan karena kedua keterampilan berbahasa ini 

merupakan dasar bagi pengembangan melek dalam berbagai hal. 

Literasi berasal dari istilah Latin 'literature' dan bahasa Inggris 'letter'. Literasi 

merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf/aksara yang di dalamnya meliputi 

kemampuan membaca dan menulis. Namun lebih dari itu, makna literasi juga mencakup 

melek visual yang artinya "kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang 

disampaikan secara visual (adegan, video, gambar)." 
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National Institute for Literacy, mendefinisikan literasi sebagai "kemampuan 

individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada 

tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat (Kemdikbud, 

2017:15)." Definisi ini memaknai Literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari 

definisi ini terkandung makna bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang 

dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. 

Pada pengembangan literasi baca tulis, tingkatan membaca yang diharapkan adalah 

membaca pemahaman. Dengan membaca pemahaman siswa dapat menggali informasi dan 

ilmu pengetahuan yang dituangkan penulis dalam tulisannya. Dalam membaca 

pemahaman, peran guru sangat dibutuhkan guna memberikan bimbingan dan arahan 

kepada siswa untuk lebih memahami bacaan yang dihadapi. 

Sejalan dengan program pengembangan literasi, pada kurikulum 2013 aspek 

pembelajaran lebih menekankan pada pendekatan saintifik dan tekstual. Hal ini berarti 

untuk memahami banyak hal yang terjadi di lingkungan siswa dimulai dengan pemahaman 

teks. Dengan membaca pemahaman siswa diharapkan mampu menyelami maksud dan 

gagasan yang dituangkan oleh penulis. Dengan demikian, siswa dianggap telah mampu 

menyerap informasi dan ilmu pengetahuan dari bahan bacaan yang dibacanya. Dengan 

bekal ilmu dan wawasan yang diperoleh dari kegiatan membaca, siswa dapat 

mengembangkan keterampilan berbahasanya yang lain, yang terdekat adalah keterampilan 

menulis. 

 

Hakikat Membaca Pemahaman  

Menurut McNeil (1992:16), membaca pemahaman adalah menemukan informasi 

dari teks, lalu mengkombonasikannya dengan elemen-elemen pengetahuan dan 

pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca ke dalam suatu keutuhan yang baru. 

Pendapat McNeil itu didasarkan pada pandangan interaksi tentang membaca pemahaman. 

Dalam pandangan interaksi, aktivitas membaca seharusnya sampai pada pembentukan 

makna sendiri mengenai apa yang dimaksud oleh teks. Dalam hal ini, pengetahuan dan 

pengalaman pembaca dapat dimanfaatkan untuk menginterpretasikan teks dalam rangka 

membentuk makna.  

Harris dan Sipay (1980:8) menyatakan bahwa membaca yang bertujuan untuk 

memahami merupakan hasil dari interaksi antara persepsi tentang simbol grafis yang 
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merepresentasikan bahasa dan keterampilan bahasa dengan pengetahuan pembaca. Dalam 

proses ini, pembaca mencoba membentuk kembali makna yang dimaksudkan oleh 

penulisnya. Menurut mereka, untuk merespon makna sebagai kegiatan dalam memahami 

bacaan dibutuhkan keterlibatan aktivitas berpikir, mengevaluasi, menilai, membayangkan, 

mempertimbangkan, dan menyelesaikan masalah.  

           Pendapat senada disampaikan oleh Gillet dan Temple (1994:34). Mereka 

menyatakan bahwa proses membaca pemahaman melibatkan pengetahuan latar, 

pengetahuan tentang struktur teks, dan pencarian informasi secara aktif. Lebih jauh, 

mereka  mendefinisikan membaca pemahaman sebagai kegiatan mencari makna secara 

aktif dengan menggunakan pengetahuan tentang dunia dan teks untuk memahami setiap 

hal baru yang dibaca. Definisi itu menyiratkan tiga elemen penting dalam membaca 

pemahaman, yaitu (1) pengetahuan tentang dunia untuk mengerti hal baru, (2) pengenalan 

berbagai struktur teks yang akan dibaca, dan (3) pencarian arti secara aktif.  

Sementara itu, menurut Palinesar dkk. (dalam Farris, 1993:304), membaca 

pemahaman melibatkan tiga hal penting, yaitu (1) proses konstruktif aktif, (2) proses 

berpikir sebelum, selama, atau setelah membaca, dan (3) interaksi antara pembaca, teks, 

dan konteks. Masih berhubungan dengan hal itu, Farris mengutip pendapat Anderson dan 

Armbruster (1984:82) yang menjelaskan bahwa ketika pembaca menginterpretasi sebuah 

teks, dia memanggil pengetahuan yang tersimpan yang berhubungan dengan topik bacaan. 

Pendapat-pendapat itu menyiratkan pemahaman bahwa pada saat membaca, pembaca perlu 

mengkonsentrasikan perhatiannya pada teks.  

Berkaitan dengan kemampuan membaca pemahaman, Bormuth (dalam Harris & 

Sipay, 1980:479) memandangnya sebagai susunan keterampilan pemerolehan pengetahuan 

umum yang membantu seseorang memperoleh dan memperluas informasi sebagai hasil 

dari membaca bahasa cetak. Berkaitan dengan upaya memperluas informasi dalam 

kegiatan membaca pemahaman, Harris dan Sipay mengutip pernyataan Golinkoff (1975-

1976) yang menyebutkan tiga komponen utama yang diperlukan dalam membaca 

pemahaman. Ketiga komponen tersebut ialah (1) menguraikan, (2) memberi makna pada 

kata cetak yang dipikirkan pembaca atau akses leksikal, dan (3) mengorganisasikan bacaan 

yang diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan makna yang lebih besar dari unit yang 

terkecil. 
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Jika dicermati pendapat Golinkoff tersebut, diketahui bahwa sebagian besar ahli 

bahasa hanya memunculkan komponen yang terakhir untuk menjelaskan hakikat membaca 

pemahaman. Pada komponen itu, membaca pemahaman dapat diartikan sebagai bentuk 

kegiatan membaca yang memberi peluang bagi pembaca untuk mengkonstruksi makna 

lebih dari yang tertulis. Untuk mendapatkan makna seperti itu, pembaca dapat mengartikan 

informasi bacaan dengan menambahkan informasi lain yang telah diketahuinya.   

Bormuth (dalam Harris & Sipay, 1980:479) termasuk di antara para pakar yang 

memandang membaca pemahaman setara dengan komponen ketiga dari pernyataan 

Golinkoff tersebut. Menurut Bormuth, membaca pemahaman dipandang sebagai susunan 

keterampilan pemerolehan pengetahuan umum yang membantu seseorang memperoleh dan 

memperluas informasi sebagai hasil dari membaca bahasa tulis. Pemahaman terjadi 

melalui interaksi yang terjadi antara persepsi simbol-simbol grafis dengan keterampilan 

bahasa serta pengetahuan pembaca. Dalam interaksi ini, pembaca berusaha menciptakan 

kembali makna sebagaimana makna yang diinginkan oleh penulis dalam tulisannya. 

 Masih berkaitan dengan kemampuan membaca pemahaman, Rubin (1982: 106) 

menyatakan bahwa membaca pemahaman adalah proses intelektual yang kompleks yang 

mencakup dua kemampuan utama, yaitu penguasaan makna kata dan kemampuan berpikir 

tentang konsep verbal. Pendapat itu memandang bahwa dalam kegiatan membaca 

pemahaman, secara simultan terjadi kosentrasi dua arah dalam pikiran pembaca. Dalam 

melakukan aktivitas membaca, pembaca secara aktif merespon dan mengungkapkan bunyi 

tulisan dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Bersamaan dengan itu, pembaca dituntut 

untuk dapat mengungkapkan makna yang terkandung di dalam teks, yakni makna yang 

ingin disampaikan oleh penulis. 

 Pakar lain yang turut memberikan gagasannya tentang kemampuan membaca 

pemahaman adalah Turner (dalam Alexander, 1988:159) yang menyatakan bahwa 

membaca pemahaman melibatkan penyerapan makna untuk memperoleh makna dari 

bacaan yang dibaca. Menurutnya, seorang pembaca dikatakan dapat memahami isi bacaan 

dengan baik bila dia dapat (1) mengenal kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bacaan dan 

mengetahui maknanya, (2) menghubungkan makna dari pengalaman yang dimiliki dengan 

makna yang ada dalam bacaan, (3) memahami seluruh makna secara kontekstual, dan (4) 

membuat pertimbangan nilai isi bacaan berdasarkan atas pengalaman pembaca. Keempat 

hal yang disebutkan itu, semuanya berkaitan dengan aspek kemampuan pribadi pembaca. 
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Pendapat-pendapat tersebut menyiratkan sebuah anggapan bahwa bahan bacaan 

hanyalah sebagai sarana tertulis untuk memperoleh informasi yang lebih luas. Melalui 

sarana itu, pembaca diharapkan memiliki kemampuan untuk memahaminya. Selanjutnya, 

informasi yang terbentuk dari pemahaman pembaca atas sarana tertulis itu diperluas 

dengan informasi yang telah diketahui oleh pembaca yang bersangkutan. Dengan 

demikian, antara informasi yang diterima melalui bacaan dan informasi lama yang telah 

dimiliki oleh pembaca dapat membentuk pemahaman yang lebih luas. Untuk melakukan 

hal itu, para pakar menekankan pentingnya latar belakang pengetahuan pembaca dalam 

mencari informasi dan memberi makna isi bacaan.  

 

Tingkatan Pemahaman Bacaan          

Burns dkk. (1996:208) membedakan tingkatan pemahaman bacaan dalam dua tipe 

pemahaman. Tipe pertama disebut pemahaman literal dan tipe yang kedua disebut 

pemahaman tingkat tinggi. Untuk tipe pemahaman tingkat tinggi, mereka memilahnya lagi 

menjadi tiga tipe membaca. Ketiga tipe membaca yang dimaksud ialah membaca 

interpretatif, membaca kritis, dan membaca kreatif. Dengan demikian, berdasarkan 

pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa membaca pemahaman dapat dikategorikan 

dalam empat tingkatan pemahaman, yaitu pemahaman literal, pemahaman interpretatif, 

pemahaman kritis, dan pemahaman kreatif.  

Cara Burns dkk. dalam membagi pemahaman bacaan memperlihatkan pandangan 

mereka yang menganggap bahwa terdapat perbedaan signifikan antara jenis pemahaman 

literal dengan tiga jenis pemahaman yang lainnya. Anggapan itu dibuktikan dengan adanya 

dua tipe pemahaman yang lebih besar yang diklasifikasi terlebih dahulu, yakni pemahaman 

literal dan pemahaman tingkat tinggi. Selanjutnya, tiga tingkatan pemahaman yang terakhir 

dikembangkan dari tipe pemahaman tingkat tinggi. Dengan demikian, dalam pandangan 

mereka, pemahaman literal memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari tiga 

kategori pemahaman yang lainnya. 

Masih berkaitan dengan tingkatan pemahaman bacaan, Rubin (1982:107) 

memandang adanya sejumlah tingkatan dalam hirarki berpikir manusia yang menuntut 

pembedaan sejumlah tingkat pemahaman bacaan. Lebih jauh, Rubin menyatakan bahwa 

tingkat pemahaman yang lebih tinggi akan membutuhkan kemampuan berpikir yang lebih 

tinggi pula. Untuk itu, Rubin mendukung adanya pengkategorian tingkatan pemahaman 
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bacaan. Dalam hal ini, dia mendukung kategori pemahaman yang dikemukakan oleh Smith 

(1972:107) yang mengkategorikan pemahaman bacaan atas empat tingkatan. Keempat 

tingkatan pemahaman tersebut, masing-masing dikenal dengan pemahaman literal, 

interpretatif, membaca kritis, dan membaca kreatif.                                                     

Selain Rubin, Harris dan Sipay (1980:480) juga mendukung pembagian tingkatan 

pemahaman yang dilakukan oleh Smith tersebut. Selanjutnya, mereka membandingkan 

antara klasifikasi yang dibuat oleh Smith dengan klasifikasi yang dibuat oleh Herber 

(1970). Bedanya, Herber mengklasifikasikan pemahaman atas tiga level saja, yaitu level 

literal, interpretatif, dan aplikasi. Munculnya level pemahaman aplikasi didasarkan atas 

anggapan bahwa siswa-siswa yang membaca untuk menemukan maksud penulis akan 

berpikir bagaimana menggunakan gagasan-gagasan itu. Kedua jenis aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa tersebut terangkum dalam kegiatan berpikir pada level pemahaman 

aplikasi.                   

Pada prinsipnya, pengategorian pemahaman berdasarkan pendapat-pendapat yang 

telah dipaparkan itu sama, yakni adanya empat tingkatan pemahaman bacaan. Demikian 

pula, hakekat dari keempat tingkatan pemahaman yang dimaksud, para pakar yang 

memiliki aspirasi tentang pengelompokan tersebut memiliki persepsi yang relatif sama. 

Adapun hakikat dari setiap tingkatan pemahaman dan persepsi para pakar pendukungnya 

diuraikan lebih rinci berikut ini.                

 

Pemahaman Literal 

Pemahaman literal merupakan tingkatan pemahaman yang paling rendah di antara 

tingkatan-tingkatan pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli bahasa. Pada tingkat 

pemahaman tersebut, pembaca cukup melihat apa yang tertulis dalam bacaan. Artinya, 

pembaca tidak perlu menghubungkan sesuatu yang terdapat dalam bacaan dengan sesuatu 

di luar bacaan. Dapat dikatakan bahwa pikiran pembaca hanya berada pada satu arah, 

yakni pada rangkaian kata, kalimat, dan paragraf dari teks yang dibacanya. Selanjutnya, 

berkaitan dengan tujuan pembaca, pembaca pada tingkatan ini hanya ingin mengetahui apa 

yang dikatakan oleh rangkaian kata, kalimat, atau paragraf tersebut. 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Rubin. Menurut Rubin (1982:107), 

pemahaman literal membutuhkan tingkat keterampilan berpikir yang lebih rendah daripada 

tingkat keterampilan berpikir pada tingkatan pemahaman lainnya. Menurutnya, 
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pemahaman literal menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan pemahaman dengan 

hanya menggunakan informasi yang disebutkan secara eksplisit. Artinya, pada jenis 

pemahaman tersebut, pembaca hanya diarahkan pada jawaban dengan pertanyaan harfiah 

yang hanya menuntut siswa mengingat apa yang dikatakan teks. Walaupun demikian, 

tingkatan pemahaman literal juga penting dalam memahami isi bacaan secara keseluruhan.   

Pumfrey (1977:131) menyatakan bahwa pemahaman literal menitikberatkan pada 

gagasan-gagasan maupun informasi yang secara eksplisit dinyatakan dalam tulisan. 

Menurut Pumfrey, tujuan maupun pertanyaan-pertanyaan pada tingkat pemahaman literal 

memiliki karakteristik yang dapat diidentifikasi sebagai kegiatan mengenal dan mengingat. 

Hal-hal yang perlu dikenal dan diingat pada tingkat ini adalah (1) mengenal dan mengingat 

detail, (2) mengenal dan mengingat pokok-pokok pikiran, (3) mengenal dan mengingat 

urutan, (4) mengenal dan mengingat perbandingan, (5) mengenal dan mengingat hubungan 

sebab akibat, dan (6) mengenal dan mengingat watak tokoh.  

Bertitik tolak dari pendapat yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman literal adalah pemahaman yang difokuskan pada bagian-bagian yang langsung 

tertulis pada bacaan atau pemahaman bacaan secara tersurat. Pemahaman literal 

melibatkan proses penguasaan informasi dasar dari teks atau penentuan apa yang dikatakan 

oleh penulis, sehingga pelaksanaannya tidak membutuhkan keterampilan berpikir tingkat 

tinggi. Dengan demikian, pemahaman literal tidak cukup digunakan untuk 

mengembangkan pemahaman konsep yang ada dalam teks atau untuk memanfaatkan 

konsep-konsep yang telah dipahami pembaca.         

 Pertanyaan-pertanyaan yang cocok pada tingkat pemahaman ini misalnya 

pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan 

mengapa. Pertanyaan-pertanyaan itu digunakan untuk menemukan informasi dasar yang 

tertulis secara langsung pada bacaan, seperti rincian yang mendukung gagasan utama, 

hubungan sebab akibat, hubungan pertentangan, dan informasi yang tersurat pada kalimat, 

paragraf, bab, atau subbab.     

 

Membaca Interpretatif        

Membaca interpretatif adalah membaca antarbaris untuk membuat inferensi  (Burns 

dkk., 1996:263). Lebih jauh, Burns dkk. menyebutkan beberapa bentuk keterampilan 

pemahaman yang dapat dilakukan dalam membaca interpretatif. Secara garis besar, bentuk 
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keterampilan itu meliputi pembuatan simpulan dan analisis bacaan. Simpulan bacaan, 

misalnya berbentuk gagasan utama, hubungan sebab akibat, dan penginterpretasian bahan 

figuratif. Sementara itu, bentuk analisis bacaan, misalnya menentukan tujuan pengarang 

dalam menulis teks. Untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan itu, Burns dkk. 

menyinggung skemata pembaca. Mereka mengutip pendapat Lange (1981:155) yang 

menyatakan bahwa pembaca akan menghasilkan simpulan sesuai dengan skemata yang 

dimilikinya. Berdasarkan pendapat itu dapat diketahui bahwa pelacakan informasi pada 

tingkatan pemahaman interpretatif banyak dituntun oleh pengetahuan yang tersimpan 

dalam ingatan pembaca atau skemata pembaca.  

Melihat jenis-jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam membaca interpretatif 

tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman isi bacaan pada tingkatan ini merupakan usaha 

pelacakan gagasan yang disampaikan secara tidak langsung dalam bacaan. Kegiatan itu 

hanya dapat dilakukan dengan melibatkan cara berpikir tingkat tinggi. Artinya, pembaca 

dituntut untuk dapat menghubungkan antara informasi yang tersurat dengan sesuatu yang 

tidak tersurat, tetapi masih ada hubungannya dengan tujuan untuk melengkapi atau 

membentuk pemahaman yang tepat.   

Senada dengan pendapat Burns dkk. tersebut, Harris dan Sipay (1980:481) 

mengidentikkan membaca interpretatif dengan inferensi. Menurut mereka, pemahaman 

inferensial memiliki makna yang sama dengan interpretatif. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka pendapat Turner (dalam Alexander, 1988:185) tentang istilah pemahaman 

inferensial sebagai salah satu klasifikasi pemahaman tingkat tinggi dapat digunakan untuk 

menjelaskan hakikat membaca interpretatif. Untuk tipe pemahaman inferensial itu, Turner 

memberi gambaran yang pada intinya adalah adanya usaha pembaca untuk menemukan 

informasi yang tidak dinyatakan secara langsung oleh penulisnya di dalam teks.  

Mencermati pernyataan Turner dapat dikatakan bahwa pada pemahaman 

inferensial, pembaca berpotensi membuat kesalahan dalam menyimpulkan sebuah 

informasi. Kemungkinan lainnya adalah para pembaca akan menarik simpulan yang 

berbeda untuk bagian informasi yang sama pada bacaan. Untuk menghindari terjadinya hal 

demikian diperlukan kemampuan pembaca dalam hal mengenali teks dengan cermat dan 

penafsiran informasi yang terdapat di dalamnya dengan tepat.         

Masih dalam kerangka pikir yang sama, Rubin (1982:107) menyatakan bahwa 

pemahaman interpretatif menuntut kemampuan berpikir yang lebih tinggi karena jawaban 
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dalam kategori interpretatif terkait dengan jawaban yang tidak disebutkan secara langsung. 

Pada tingkatan pemahaman ini, pembaca dituntut untuk aktif menafsirkan makna implisit 

dari sebuah bacaan. Menurut Rubin, aktivitas pembaca pada tingkatan ini meliputi 

penentuan makna kata berdasarkan konteks, penentuan gagasan utama, membuat simpulan, 

membuat generalisasi, menafsirkan hubungan sebab akibat, dan memahami analogi. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua jenis keterampilan 

dalam membaca interpretatif menuntut kemampuan pembaca untuk menyimpulkan 

jawaban dengan cara yang lain dari apa yang tertulis. Dalam membaca interpretatif, 

pembaca memainkan peran yang aktif untuk membangun makna dari apa yang dinyatakan 

dalam teks. Dalam hal ini, pembaca akan membuat simpulan dari informasi yang implisit 

dalam teks yang dikombinasikan dengan pengetahuan latar yang telah dimilikinya.           

 

Membaca Kritis    

 Menurut Burns dkk. (1996:278), membaca kritis adalah mengevaluasi materi 

tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang 

diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan, kesesuaian, dan garis waktu. 

Selanjutnya, Burns dkk. menegaskan bahwa pembaca kritis hendaknya menjadi pembaca 

yang aktif, bertanya, meneliti fakta-fakta, dan menunda penilaiannya sampai ia 

mempertimbangkan isi bacaan secara keseluruhan. Pendapat tersebut, di samping memiliki 

kandungan aktivitas yang dilakukan oleh pembaca, juga mengisyaratkan tanggung jawab 

atas keputusan yang diambil dari isi teks yang dibaca.  

 Pendapat senada disampaikan oleh Robinson (dalam Harris & Smith, 1996: 302) 

yang menyatakan bahwa membaca kritis adalah kemampuan untuk mengaplikasikan 

kriteria yang relevan dalam mengevaluasi materi. Pendapat tersebut menitikberatkan pada 

kegiatan mengevaluasi teks tertulis sebagai kegiatan pokok dalam membaca kritis. 

Sehubungan dengan kegiatan mengevaluasi, kegiatan yang dapat dilakukan, misalnya 

menilai tentang kejujuran, kebenaran, dan nilai dari apa yang dibaca berdasarkan standar 

yang dikembangkan melalui pengalaman terdahulu.  

 Dalam kerangka berpikir yang sama, Harris dan Smith (1986:302) merujuk 

pendapat yang dikemukakan oleh Russel (1956) tentang empat kondisi penting untuk 

membaca kritis, yaitu (1) pengetahuan tentang bidang apa yang dibaca, (2) sikap bertanya 

dan menunda keputusan, (3) penerapan metode analisis logika atau penyelidik-an ilmiah, 
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dan (4) pengambilan tindakan yang sesuai dengan analisis. Kondisi ini menyiratkan 

beberapa hal pokok yang perlu dilakukan oleh pembaca dalam membaca kritis, yakni 

menghubungkan isi bacaan dengan pengetahuan sebelumnya, mempertanyakan apa yang 

dikatakan penulis, menganalisis apa yang tertulis dalam teks, dan menindaklanjuti hasil 

analisis.  

Menurut Rubin (1982:108), pemahaman bacaan pada tingkatan ini melibatkan 

evaluasi, penilaian secara pribadi terhadap keakuratan, nilai, dan kebenaran tentang apa 

yang dibaca. Sementara itu, keterampilan yang dimiliki oleh pembaca kritis antara lain 

adalah kemampuan untuk membedakan antara fantasi dan realitas, serta teknik propaganda. 

Untuk dapat membuat penilaian, pembaca harus dapat mengumpulkan, menginterpretasi, 

mengaplikasi, menganalisis, dan mensintesis informasi. Pembaca pada tingkatan ini akan 

menyikapi isi bacaan berdasarkan penge-tahuannya mengenai informasi yang ada dalam 

bacaan tersebut. 

Di sisi lain, Leo (1994:121) mengemukakan pendapatnya yang menekankan pada 

keaktifan berpikir pembaca ketika dia membaca. Leo menyatakan bahwa pembaca kritis 

adalah pembaca yang berpikir atau pembaca yang tajam perhatiannya. Menurutnya, 

pembaca kritis memiliki karakteristik (1) mempunyai tujuan membaca yang jelas, (2) 

tertarik pada apa yang mereka baca, dan (3) membaca untuk menjawab pertanyaannya 

sendiri, yakni mereka selalu bertanya dalam memahami isi bacaan. Pada bagian lain, dia 

menyatakan bahwa pembaca kritis mengetahui tentang fakta dan opini dalam bacaan. 

Pendapat ini mempertegas bahwa menentukan fakta dan opini dalam bacaan termasuk 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh pembaca kritis. 

Masih dalam kerangka pikir yang sama, Gillet dan Temple (1994:50) mengutip 

pertanyaan pemerintah federal yang menyindir guru agar mengajari anak didik-nya untuk 

kritis terhadap apa yang dibacanya. Pada halaman yang sama, mereka memasukkan 

membaca kritis ke dalam tahap membaca matang (mature reading). Menurut mereka, 

membaca kritis berarti memberi sanggahan terhadap teks atau buku, khususnya membuat 

analisis tentang bias-bias yang tersembunyi di balik baris-baris dalam bacaan. Pada tahap 

matang membaca ditanyakan bagaimana pembaca berpikir tentang apa yang dibaca. Pada 

bagian lain, mereka menyatakan bahwa tujuan akhir dari tahap membaca matang, bukan 

hanya memahami apa yang ditulis oleh orang lain, tetapi juga dapat menemukan 

interpretasi yang menarik dan dapat menyatakan pendirian pembaca secara jelas.   
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Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam membaca kritis 

pembaca menggunakan pengetahuan yang sudah ada untuk menilai isi bacaan, atau 

menelaah informasi yang diperoleh berdasarkan pengalaman terdahulu untuk membuat 

simpulan dan penilaian tentang materi bacaan. Mengingat demikian besar beban pembaca 

kritis, bagi pembaca, kegiatan ini memerlukan ketelitian dan keterlibatan mental secara 

aktif dalam mengambil keputusan.  

Dalam kaitannya dengan pembelajaran di kelas, guru dapat mengarahkan siswa 

untuk menjadi pembaca yang dapat menemukan hal-hal yang dapat dikritisi pada bacaan 

yang dibacanya. Pada tingkatan ini, siswa dapat diberikan kegiatan membaca, misalnya 

menentukan fakta dan opini dalam bacaan. Selanjutnya, dalam kegiatan membaca, guru 

perlu melakukan bimbingan secara maksimal, terutama pada siswa yang belum memiliki 

pengalaman tentang membaca kritis.  

 

Membaca Kreatif 

Membaca kreatif adalah membaca yang melibatkan pencarian makna di balik 

materi yang dinyatakan oleh pengarang. Membaca kreatif melibatkan tingkat pemahaman 

yang paling tinggi. Seperti halnya membaca kritis, membaca kreatif menuntut pembaca 

berpikir dan menggunakan imajinasi ketika dia sedang membaca. Menurut Burns dkk. 

(1996:293), dengan membaca seperti itu, pembaca akan menghasilkan bentuk gagasan-

gagasan baru.  

Pada bagian yang sama, Burns dkk. (1996:293-297) menyebutkan lima macam 

keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh pembaca kreatif. Kelima macam keterampilan 

tersebut ialah (1) memprediksi hasil, (2) memvisualisasikan, (3) memecahkan masalah, (4) 

mengembangkan sajian cerita, dan (5) membuat kreasi baru. Jenis keterampilan pertama 

menuntut pembaca untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Prediksi 

itu dapat dilakukan sebelum atau ketika sedang membaca. Jenis keterampilan yang kedua 

menuntut pembaca untuk menampilkan atau melihat gambaran dalam pikiran dan menarik 

skemata yang ada untuk melengkapinya. Jenis keterampilan yang ketiga menuntut 

pembaca untuk dapat menghubungkan sesuatu yang dibaca dengan pengalaman 

pribadinya, lalu memecahkan masalah yang ditemui dalam cerita pada situasi yang 

berbeda. Jenis keterampilan yang keempat menuntut pembaca untuk dapat melihat 

bagaimana cerita dapat dikembangkan sehingga lebih menarik. Selanjutnya, jenis 
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keterampilan yang terakhir menuntut para pembaca untuk dapat mengembangkan apa yang 

telah dibaca menjadi bentuk baru, misalnya menjadi bentuk kesenian, drama, atau tarian.  

Senada dengan pendapat tersebut, Rubin (1982:108) menyatakan bahwa dalam 

membaca kreatif, pembaca mencoba menemukan solusi atau alternatif baru atas solusi 

yang dikemukakan penulis. Untuk mewujudkan hal itu, dalam membaca kreatif, pembaca 

menggunakan skemata, mengombinasikan pengetahuan latar dengan gagasan dari teks 

untuk menghasilkan respon-respon baru. 

Inti dari membaca kreatif adalah memberikan sumbangan pemikiran untuk 

menyempurnakan, melanjutkan, menambah, atau membuat kreasi baru berdasarkan 

pemahaman pembaca tentang isi bacaan. Dengan sumbangan pemikiran tersebut akan 

terbentuk pola baru dengan tetap mempertahankan inti persoalan bacaan. Jadi, hal penting 

bagi pembaca kreatif adalah kemampuannya untuk menata kembali teks yang ada, 

menyempurnakan, atau mengubahnya menjadi sesuatu yang baru dengan tetap 

mempertahankan ide aslinya. 

 

Penutup 

Sejalan dengan program pengembangan literasi, pada kurikulum 2013 aspek 

pembelajaran lebih menekankan pada pendekatan saintifik dan tekstual. Hal ini berarti 

untuk memahami banyak hal yang terjadi di lingkungan siswa dimulai dengan pemahaman 

teks. Dengan membaca pemahaman siswa diharapkan mampu menyelami maksud dan 

gagasan yang dituangkan oleh penulis. Dengan demikian, siswa dianggap telah mampu 

menyerap informasi dan ilmu pengetahuan dari bahan bacaan yang dibacanya. Dengan 

bekal ilmu dan wawasan yang diperoleh dari kegiatan membaca, siswa dapat 

mengembangkan keterampilan berbahasanya yang lain. 

Pada pengembangan literasi, tingkatan membaca yang diharapkan adalah membaca 

pemahaman. Dengan membaca pemahaman siswa dapat menggali informasi dan ilmu 

pengetahuan yang dituangkan penulis dalam tulisannya. Dalam membaca pemahaman, 

peran guru sangat dibutuhkan guna memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa untuk 

lebih memahami bacaan yang dihadapi. Dengan demikian, kemampuan siswa membaca 

pemahaman merupakan modal awal melaksanakan literasi secara efektif dan efisien. 
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