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A. Mengapa membaca 
buku butuh strategi?



Membaca buku memiliki sejumlah manfaat yang signifikan.

Stimulasi mental 01

Mengurangi stres 02

Menambah pengetahuan 03

Memperbanyak kosakata 04

Memperbaiki memori 05



Membaca buku memiliki sejumlah manfaat yang signifikan.

Keterampilan berpikir analitis06

Meningkatkan konsentrasi07

Keterampilan menulis08

Ketenangan09

Hiburan gratis10



Bagaimana kita bisa menjadi pembaca yang lebih baik?

1
Membacalah sesering 
mungkin.

2
Bacalah apa saja (cerita, 

buku, koran, dll.).

3
Ubahlah kecepatan 
membaca Anda.

Gunakan strategi-strategi 
membaca.

4



B. Strategi apa yang 
bisa kita lakukan?



1. 3M (Meneliti, Membaca, Mencatat)

Strategi membaca yang bisa digunakan 
ketika membaca nonfiksi.

Caranya:
Bagi kertas tulis Anda menjadi dua kolom, 
lalu mulailah meneliti, membaca, dan 
mencatat.



1. 3M (Meneliti, Membaca, Mencatat)

● Meneliti: Baca judul, judul utama, 

subjudul, kata-kata yang dicetak 

tebal dan miring, keterangan 

gambar, dan ringkasannya.

● Membaca: Tulis judul utama dan 

subjudul di kolom sebelah kiri 

kertas Anda sebelum membaca 

setiap bagian.

● Mencatat: Seusai membaca satu 

bagian, tulis kata kunci, frasa, atau 

ide-ide di kolom sebelah kanan di 

samping setiap judul.



2. Pemetaan

Pemetaan adalah strategi membaca untuk 
buku pelajaran.

Caranya:
Tulislah subjek di tengah halaman kertas 
dan gambar sebuah peta tentang apa yang 
sedang Anda baca.



2. Pemetaan

Pemetaan membantu Anda 
melakukan beberapa hal penting:

● Mendapatkan topik utama 

sebelum Anda mulai membaca.

● Fokus pada subjek dan tetap 

konsentrasi selama membaca.

● Meninjau ulang, merangkum, dan 

menggunakan informasi yang 

didapat setelah membaca.



2. Pemetaan



3. TIB (Tahu, Ingin, Belajar)

TIB merupakan strategi yang tepat untuk 
digunakan sendiri atau dengan 
berpasangan.

Caranya:
Bagilah kertas Anda menjadi tiga kolom 
dan tulislah K, W, L di bagian atas masing-
masing kolom.



3. TIB (Tahu, Ingin, Belajar)

Cara menggunakan bagan KWL:

● Tulislah apa yang Anda TAHU di 

kolom "K".

● Isilah kolom "W" dengan apa yang 

Anda ingin pelajari.

● Isilah kolom "L" dengan "Apa yang 

Anda pelajari?"



C. Aplikasi



Aplikasi

Orang Kristen perlu menghargai pentingnya 
membaca buku seumur hidup untuk 
pertumbuhan pribadi dan untuk membangkitkan 
kesukaan membaca pada orang lain (panggilan 
mulia yang pantas mendapatkan waktu, 
perencanaan, dan pandangan ke depan). 
- LIT, Bab 14



Aplikasi

“Sebab, bersama dengan-Mu ada sumber 
kehidupan. Di dalam terang-Mu, kami melihat 
terang.” (Mazmur 36:10)



Aplikasi

Maukah Anda

rutin membaca buku?
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