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Sebagian besar dari kita membaca buku dan menemukan 
kesenangan dalam cerita, penggambaran karakter atau 
deskripsi penulis. Tidak ada yang salah memang dengan hal 
itu, tapi bagaimana jika ada banyak cara membaca daripada 
hanya memahami apa yang tertulis di setiap halaman buku 
yang kita baca?

Ternyata, sering kali ada makna yang lebih dalam pada sebuah 
teks yang kita baca.



Dalam ringkasan buku ini, anda akan dipandu untuk belajar membaca yang 
tersirat dan mendapatkan lebih banyak perspektif baru. Berikut 3 cara untuk 
membantu anda menguasai keahlian membaca:
• Belajar mengingat, simbol, dan pola dari pesan yang disembunyikan dalam 

buku.
• Struktur pencarian.
• Cari pesan umum dalam buku untuk menemukan simbol yang digunakan 

penulis.



Cara #1: gunakan 
ingatan, simbol, dan pola.

Ketika kita membaca buku, terkadang hanya 
memperhatikan tingkat dasar dari cerita saja, 
tanpa menganalisis cerita tersebut. Kita 
mungkin punya buku favorit, membacanya 
lebih dari sekali, tapi dapatkah kita menjelaskan 
tentang isi pesan dari buku tersebut?



Jika kita ingin melampaui dan benar-benar 
menafsirkan atau menganalisis apa yang dibaca, 
ada 3 hal utama yang perlu dilakukan:
Memori/ingatan mengacu pada cara membaca 
dengan menghubungkan ingatan antara buku 
yang sedang dibaca dan yang pernah mereka 
baca sebelumnya.
Mengupas simbol (objek, tempat, bentuk dalam 
cerita), jika kita menafsirkannya, kita akan 
mendapatkan gambaran lengkap dari cerita itu.
Lalu akhirnya melihat pola, terkadang detail dan 
tampaknya tidak berarti, tetapi penulis sering 
menggunakan pola untuk mengkomunikasikan 
pesan tersembunyi.



Cara #2:
struktur pencarian 

Struktur pencarian adalah suatu pola paling 
umum yang diterapkan dalam novel, yang 
dapat ditemukan dalam kehidupan. Struktur 
pencarian dapat disebut juga perjalanan 
tokoh dari sebuah cerita, yang terdiri dari 
seorang pencari, tujuan, alasan untuk 
pergi, tantangan di sepanjang 
perjalanan dan wahyu.



Cara #3: mencari pesan umum dalam 
buku 

Semua buku meminjam ide dari buku lain. Tidak ada karya sastra yang sepenuhnya 
asli. Penulis tidak pernah berhenti meminjam ide satu sama lain, baik itu jelas atau 
halus, disengaja atau tidak disengaja. Interaksi ini disebut intertekstualitas.
Ketika ide yang sama muncul berulang kali, itu akan mengubahnya menjadi simbol. 
Kemudian pembaca dapat menafsirkannya dengan benar, karena simbol yang sama 
berarti ide yang sama. Catatan: membaca secara luas memberikan pembaca 
jangkauan penggambaran cerita, dan memungkinkan dengan tangkas memilih pesan 
umum yang terdapat dalam setiap teks.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam Bahasa arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke-7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke-15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa arab ke bahasa latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
Indonesia. PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan Indonesia tergerak untuk 
menjadi pelopor dalam penerjemahan buku-buku 
kepemimpinan dan menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia 
sehingga semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang 
baik tanpa terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan Indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama pemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● How To Read Literature Like A Professor (Thomas C. Foster)
● https://fourminutebooks.com/how-to-read-literature-like-a-professor-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

https://fourminutebooks.com/how-to-read-literature-like-a-professor-summary/
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