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Abstrak.Membaca merupakan kemampuan dasar utama pembelajaran bahasa. Kemampuan 

membaca akan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan dan memahami bacaan yang 

ada dalam mata pelajaran. Dalam proses ini akan bermanfaat bagi pertumbuhan dan 

perkembangan berfikir nalar, sosial dan emosionalnya. Membaca diakui sebagai keterampilan 

dasar pada hampir semua mata pelajaran. Kebanyakan siswa berhasil belajar membaca 

sepanjang sekolah dasar, dan menjadi landasan keberhasilan dalam pemahaman membaca 

tingkat tinggi yang diharapkan saat sekolah menegah dan sekolah tinggi (Silliman, 2004). PALS 

(Peer Assisted Learning Strategies) dapat menjadi salah satu strategi pendidikan yang efisien di 

mana siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan metode rekan sebaya.  

Kata Kunci : membaca, PALS (Peer Assisted Learning Strategies) 

 

A. Latar Belakang 

Masa pertengahan dan akhir anak-anak 

(middle and late childhood) ialah periode 

perkembangan yang merentang dari usia kira-

kira 6 hingga 11 tahun, yang kira-kira setara 

dengan tahun-tahun sekolah dasar; peride ini 

kadang-kadang disebut “tahun-tahun sekolah 

dasar.” Keterampilan-keterampilan 

fundamental seperti membaca, menulis, dan 

berhitung telah dikuasai (Santrock, 2002). 

Mengacu pada teori kognitif Piaget, 

pemikiran anak-anak usia sekolah dasar 

masuk dalam tahap pemikiran konkret 

operasional (concrete operational thought), 

yaitu masa di mana aktivitas mental anak 

terfokus pada objek-objek yang nyata atau 

pada berbagai kejadian yang pernah 

dialaminya (Desmita, 2012).  

Ketika anak-anak dalam masa 

pertengahan dan akhir anak-anak, 

berlangsung perubahan-perubahan di dalam 

perbendaharaan kata dan tata bahasa mereka. 

Salah satunya adalah membaca. Membaca 

sangat berperan penting dalam dunia bahasa 

mereka. Santrock (2012) menyatakan bahwa 

membaca menjadi suatu keterampilan khusus 

selama tahun-tahun sekolah dasar. Tidak 

berkompeten membaca membuat anak sangat 

rugi di dalam pergaulan dengan teman-teman 

sebayanya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Progres 

in Inernational Reading Literacy Study 

(PIRLS) (dalam LPMP Jawa Tengah, 2015) 

mengungkapkan bahwa lemahnya 

kemampuan membaca siswa kelas IV SD/MI 

ditujukkan dengan rata-rata anak Indonesia 

yang berada pada urutan keempat dari bawah 

dari 45 negara dunia. 

Laporan dari Organisasi kerjasama dan 

pengembangan ekonomi (OECD) melalui 

PISA Tahun 2009 yang berhubungan dengan 

kemampuan dalam literasi sains, membaca, 
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matematika menempatkan Indonesia pada 

urutan ke-57 dari 65 negara. Dibandingkan 

negara-negara Asia lainnya, Indonesia 

termasuk dalam urutan di bawah. Sementara 

untuk tahun 2012 Indonesia tetap pada urutan 

ke 64 dari 65 negara (PISA, 2010; OECD, 

2013 dalam Odja & Payu, 2014).. 

Burns, dkk (1996 dalam Bupu, 2013) 

mengemukakan bahwa kemampuan membaca 

merupakan sesuatu yang vital dalam suatu 

masyarakat terpelajar. Namun anak-anak 

yang tidak memahami pentingnya membaca 

tidak akan termotivasi untuk belajar, belajar 

membaca merupakan usaha untuk terus 

menerus dan anak-anak yang melihat 

tingginya nilai dalam membaca. Kemampuan 

membaca merupakan tuntutan realitas 

masyarakat pada zaman sekarang. Dengan 

informasi yang disediakan diberbagai media 

cetak maupun elektronik, membaca 

menimbulkan rasa keingintahuan seseorang 

terhadap masalah, informasi dari berbagai 

bentang budaya yang ada di dunia ini, peserta 

didik diharapkan menyadari akan pentingnya 

membaca untuk dirinya sendiri terutama 

informasi atau peluang untuk masa depannya 

kelak (Bupu, 2013).  

Tutor teman sebaya (Peers Learning) 

mengacu pada metode pembelajaran yang 

menggunakan pasangan siswa yang 

berprestasi dengan siswa yang memiliki 

kemampuan rendah dalam kelas yang 

mendapatkan pengawasan dari guru. Terdapat 

istilah “bimbingan” dan “mentoring” yang 

digunakan oleh guru untuk menjaga 

hubungan, mendukung dan mendorong tutee 

(Nguyen, 2013). 

Calhoon dan Fuchs (2003) dalam 

penelitiannya mengenai pengaruh PALS dan 

CMB untuk kinerja siswa ABK pada 

pelajaran matematika menunjukkan bahwa 

siswa menyukai metode PALS, merasa 

bahwa metode PALS membantu mereka 

dalam meningkatkan keterampilan 

matematika dan berkeinginan untuk dapat 

berpartisipasi dalam metode PALS. 

Pada penelitian Moradi (2014) 

melakukan uji eksperimen untuk 

membandingkan metode PALS dengan 

metode konvensional dalam penguasaan 

kosakata dan tata bahasa pada 60 siswa. 

Dalam menguji pengaruh PALS di sekolah 

bimbingan di Iran menunjukkan bahwa siswa 

yang di berikan metode PALS memberikan 

keuntungan yang lebih dalam penguasaan 

kosakata dan tata bahasa dibandingkan 

dengan metode kooperasional.  

Terdapat penelitian yang telah 

menemukan bahwa PALS (Peer Assisted 

Learning Strategies) dapat meningkatkan 

pemahaman bacaan dan kelancaran membaca 

oral bagi siswa dengan dan tanpa kesulitan 

belajar di kelas 2-6 (Fuchs et al., 2001 dalam 

Swan, 2014). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Swan (2014) menunjukkan 

bahwa siswa yang berpartisipasi dalam PALS 

tidak secara substansial meningkat kelancaran 

membaca atau pemahamannya jika dianalisis 

berdasarkan poin data yang tidak tumpang 

tindih. Meskipun demikian, dua dari tiga 

siswa menunjukkan peningkatan kemampuan 

membaca sehingga mereka tidak lagi dalam 

kategori beriko pada akhir penelitian. 

Menurut Tice (2014) salah satu dasar 

teoritis untuk semua jenis peer teaching dan 

learning adalah cooperative learning. 

Perspektif yang mengarahkan penelitian dan 

pengembangan cooperative learning adalah 

interaksi sosial, perkembangan kognitif dan 

teori-teori perilaku belajar.  

Pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi pembelajaran berbasis fakta yang 

memperkenalkann sosialisasi dan 

pembelajaran aktif di berbagai bidang studi 

(Ladyshewsky, 2000 dalam Tice, 2014). 

Johnson, Johnson, dan Holubec (1998, dalam 

Tice, 2014) mengulas lebih dari 500 studi 

mengenai pembelajaran kooperatif dan 
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menemukan bukti bahwa hasil prestasi 

belajar yang lebih tinggi dalam pembelajaran 

kooperatif terhadap pendekatan kompetitif 

atau individualistik. 

Menurut Ladyshewsky (2000, dalam 

Tice, 2014) pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi yang baik untuk 

meningkatkan hasil pendidikan dan sangat 

berguna untuk mengembangkan kompetensi 

dalam pemecahan masalah dan motorik 

kinerja verbal dan spasial. 

 

B. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan pada rumusan masalah 

diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah 

Peer-Assisted Learning Srategies (PALS)  

dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pada anak. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini dapat 

memberikan gambaran bahwa Peer-Assisted 

Learning Srategies (PALS)  dapat digunakan 

sebagai metode dalam meningkatkan 

kemampuan membaca pada anak. Dan dapat 

digunakan sebagai referensi dalam penelitian 

dan artikel ilmiah di bidang pendidikan yang 

akan datang 

 

D. Kajian Teori 

1. Membaca 

Membaca merupakan kemampuan 

yang harus dipelajari melalui proses yang 

panjang bukan karena kemasakan 

(Bannatyne, 1976; Dardjowidjojo, 2003). 

Coltheart (dalam Snowling dan Hulme, 2005) 

mengungkapkan bahwa membaca adalah 

memproses informasi, mentransformasi 

tulisan ke dalam suara atau tulisan ke dalam 

arti. Klein, dkk (1996 dalam Rahim, 2006) 

mengemukakan bahwa definisi membaca 

mencakup: (1) membaca merupakan suatu 

proses, (2) membaca adalah strategis, dan (3) 

membaca merupakan interaktif. 

Membaca (reading) merupakan 

kemampuan untuk memahami diskursus 

tertulis. Membaca membutuhkan penguasaan 

aturan dasar dalam fonologi, morfologi, 

sintaksis, dan semantik. Ketika siswa hanya 

bisa membaca kata tanpa memahami 

maknanya, maka ia belum bisa dikatakan 

membaca (Santrock, 2011). Finochiaro dan 

Bonono (1973, dalam Pandawa, 2009) 

menyatakan bahwa membaca adalah proses 

memetik serta memahami arti atau makna 

yang terkandung dalam bahasa tulis. 

Thorndike (dalam Pandawa, dkk, 2009) 

berpendapat bahwa membaca merupakan 

proses berpikir atau bernalar. 

Menurut Tampubolon (dalam Syamsi, 

2006), kemampun membaca ialah kecepatan 

membaca dan pemahaman isi secara 

keseluruhan. Siswa yang memiliki 

kemampuan membaca yang memadai akan 

mampu menyerap berbagai informasi yang 

dibutuhkan. Stahl (2002 dalam Santrock, 

2011) menyatakan ada tiga tujuan utama 

dalam membaca, yaitu mengenali kata-kata 

secara otomatis, memahami bacaan serta 

menjadi termotivasi untuk membaca dan 

menghargai kegiatan membaca. Ketiga tujuan 

tersebut salig berhubungan satu sama lain. 

Apabila siswa tidak dapat mengenali kata-

kata secara otomatis, maka pemahaman 

mereka terhadap bacaan juga akan terhambat. 

Bila siswa-siswa tidak dapat memahami 

bacaan, maka mereka tidak akan termotivasi 

untuk membacanya. 

The National Reading Panel (2000 

dalam Lerner, 2003) menemukan tiga 

komponen besar dari membaca yaitu 

kemampuan mengenal kata menggunakan 

dekoding fonik (word recogniton), 

kelancaran (fluency), dan pemahaman bacaan 

(reading comprehension). Individu 

memerlukan beberapa keterampilan dalam 

pengenalan kata. Keterampilan paling dasar 

adalah pengetahuan mengani fonik, dan 
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setelahnya mulai mengenal kata-kata umum 

(sight word). Keterampilan untuk melihat 

konteks dari suatu kata dan analisis struktural 

juga membantu individu tersebut untuk 

mengidentifikasi kata dengan mudah. 

Berdasarkan teori Piaget tentang 

perkembangan kognitif, Chall (Thorne, 1991) 

mengemukakan ada enam tingkat proses 

belajar membaca, yakni: 

1) Tahap 0. Tahap Pra-Membaca 

(Sekolah pra TK, usia 6 tahun). 

Selama tahap ini, anak-anak 

mengembangkan keterampilan 

dasar (bahasa, visual, visual 

motorik dan keterampilan persepsii 

pendengaran) yang diperlukan 

pada awal membaca.  

2) Tahap 1. Membaca Awal atau 

Tahap Dekoding (Kelas 1-2, usia 

6-7 tahun) . Dalam tahap ini, aspek 

penting adalah belajar memahami 

pesan / korespondensi suara dan 

terbiasa dengan bagian yang sesuai 

dari kata-kata yang diucapkan.  

3) Tahap 2. Konfirmasi, Kelancaran. 

(Kelas 2-3, usia 7-8 tahun). 

Konsolidasi apa yang telah 

dipelajari terjadi pada tahap ini. Isi 

dari apa yang biasa dibaca, karena 

itu perhatian dapat difokuskan 

pada kata-kata yang dicetak.  

4) Tahap 3. Membaca untuk Belajar. 

(Kelas 4-8, usia 9-13 tahun). 

Pembaca di tahap ini membaca 

untuk mendapatkan pengetahuan 

dan informasi.  

5) Tahap 4. Pandangan Majemuk. 

(Sekolah menengah, usia 14-18 

tahun). Tahap ini melibatkan lebih 

dari satu sudut pandang. Hal ini 

disebut dengan kemampuan untuk 

memahami tambahan fakta dan 

konsep dengan pengetahuan yang 

mereka peroleh sebelumnya.  

6) Tahap 5. Membangun Sudut 

Pandang yang Lebih Luas. (Usia 

18 tahun ke atas). Ini adalah tahap 

yang paling matang. Pada tahap ini 

pembaca tahu apa yang harus 

dibaca dan apa yang tidak harus 

dibaca.  

Menurut Pandawa, dkk (2009) ada 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

proses pemahaman. Faktor-faktor tersebut 

adalah: 1) faktor kognitif, 2) faktor afektif, 3) 

faktor teks bacaan,dan 4) faktor penguasaan 

bahasa. Faktor yang pertama berkaitan 

dengan pengetahuan, pengalaman, dan 

tingkat kecerdasan (kemampuan berpikir) 

seseorang. Faktor kedua berkaitan dengan 

kondisi emosional, sikap, dan situasi. Faktor 

ketiga berkaitan dengan tingkat kesukaran 

dan keterbacaan suatu bacaan yang 

dipengaruhi oleh pilihan kata, struktur, isi 

bacaan, dan penggunaan bahasanya. 

Selanjutnya faktor terakhir berkaitan dengan 

tingkat kemampuan berbahasa yang berkaitan 

dengan penguasaan perbendaharaan kata, 

struktur, dan unsur-unsur kewacanaan. 

2. Peer Learning Strategies 

Menurut Topping (2005) peer learning 

dapat didefinisikan sebagai cara memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan melalui 

keaktifan dan saling mendukung antara satu 

dengan yang lainnya. Metode ini melibatkan 

kelompok sosial antara siswa yang belajar 

sendiri tanpa guru yang membantu dalam 

proses belajar. Terdapat beberapa model dari 

peer learning, yaitu: 
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Tabel 2.1 

Model Peer Learning 

Model Deskripsi 

Classwide peer tutoring (CWPT) Dikembangkan oleh Delquadri et al. pada tahun 

1986 di Juniper Gardens Project, Kansas. Siswa di 

seluruh kelas yang dipasangkan dengan masing-

masing guru dan tutee yang bekerja sama dalam 

tugas-tugas yang terstruktur oleh guru selama 30 

menit per hari. 

Setelah 10 menit dari bimbingan, peran dibalik. 

Setiap angka dua biasanya ditugaskan untuk salah 

satu dari dua tim yang bersaing untuk mendapatkan 

poin untuk menilai tugas, atau untuk peran mereka 

sebagai guru atau tutee. 

Peer-assisted learning strategies 

(PALS) 

Sebuah versi modifikasi dari CWPT dikembangkan 

oleh Fuchs et al (1997). Siswa dibagi menjadi siswa 

yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan 

kemampuan pasangan yang lebih rendah. Dalam 

membaca dengan metode PALS, siswa bergiliran 

membaca dengan siswa yang lebih pandai akan 

menjadi pembaca pertama. Langkah-langkah untuk 

membaca dengan metode PALS termasuk rekan 

membaca, meringkas paragraf, memprediksi 

selanjutnya dan menceritakan kembali. PALS dalam 

matematika mencakup dua prosedur pembinaan dan 

praktek. 

Reciprocal peer tutoring (reverse 

role tutoring) 

Awalnya dikembangkan untuk pasang siswa 

sekolah dasar perkotaan yang memiliki nilai rendah 

oleh Fantuzzo et al (1992). Sebuah strategi 

pembelajaran kolaboratif di mana siswa bergantian 

antara peran guru dan tutee. RPT menggabungkan 

pasangan usia yang sama kemampuan yang sama 

dan menggunakan metode pengelolaan diri dan 

kelompok kontinjensi reward saling tergantung 

untuk mempromosikan compentecy akademik dan 

sosial. 

Cross-age peer tutoring 

 

Para diad guru-tutee adalah siswa dari berbagai usia 

dan kelas. Siswa yang lebih tua di kelas yang lebih 

tinggi dicocokkan dengan siswa yang lebih muda di 

kelas yang lebih rendah. 

[Dalam Showunmi. What is the effectiveness of peer-tutoring programs on improving the classroom, 

social and affective behaviours of pupils with social, emotional and behavioural difficulties] 
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Tutor teman sebaya adalah strategi mediasi 

pembelajaran dengan rekan yang biasanya 

melibatkan siswa dalam hubungan belajar dan 

belajar mengajar satu sama lain (Goodlad & 

Hirst, 1989 dalam Showunmi). Nguyen (2012) 

menyatakan bahwa peer learning merupakan 

metode pembelajaran yang terdiri dari 

pasangan siswa yang kemampuan baik dengan 

siswa yang memiliki kemampuan yang rendah 

di dalam kelas maupun di luar kelas. Istilah 

“bimbingan” dan “mentoring” digunakan 

dalam metode ini, guru juga berpean dalam 

menjaga hubungan antar siswa dan 

mendukung siswa yang dibimbing (tutee). 

 

3. Peer Assisted Learning Strategies 

PALS (peer assisted learning 

strategies) dikembangkan berdasarkan CWPT 

(classwide peer tutoring) yang dibuat oleh 

Delquardi, dkk di Juniper Gardens (Delquardi 

et al., 1986 dalam Calhoon & Fuchs, 2003). 

Topping et al telah memperkenalkan PALS 

(peer assisted learning strategies) sebagai 

metode pengajaran yang inovatif untuk 

pertama kalinya pada tahun 1998 (Topping, 

1998 dalam Abedini, dkk, 2013). PALS adalah 

sebuah pendekatan untuk mendukung 

pembelajaran siswa yang digunakan sebagai 

suplemen untuk praktek pedagogis yang ada, 

dimana siswa lebih berpengalaman mentor dan 

mendukung siswa yang masuk dalam mata 

pelajaran tertentu (Wadoodi & Cosby, 2002 

dalam Edwards & Bone, 2012) 

Dalam melakukan PALS di Kelas 2 

sampai 6, guru menerapkan tiga sesi dengan 

durasi 35 menit setiap minggu dengan semua 

anak di kelas (dalam D. Fuchs, Fuchs, & 

Burish, 2000; D. Fuchs, Fuchs, Thompson, Al 

Otaiba, Yen, & Yang, 2000 dalam Fuchs & 

Fuchs 2005). Metode PALS dalam 

prosedurnya terdapat beberapa serangkaian 

kegiatan yang dapat membantu anak dalam 

membaca. Fuchs, dkk (2001) menjelaskan ada 

3 aktivitas dalam PALS yakni: 

a) Rekan membaca. Kegiatan PALS 

yang pertama dilakukan setiap hari 

dalam membaca berpasangan, 

dengan menceritakan kembali. 

Kami memilih membaca berpsangan 

sebagai komponen PALS karena 

kegiatan sebelumnya menunjukkan 

bahwa hal tersebut dapat 

meningkatkan akurasi dan 

kelancaran dalam membaca. 

Dengan membaca berpasangan, 

setiap siswa akan membaca selama 

5 menit dari teks yang berhubungan, 

untuk keselurahan membaca lisan 

10 menit. 

b) Menyingkat atau meringkas 

paragraf. Kegiatan kedua PALS 

yakni menyingkat atau meringkas 

paragraf, dirancang untuk 

mengembangkan pemahaman 

melalui kesimpulan dan identifikasi 

ide pokok. Kami mengembangkan 

kegiatan ini karena pembaca 

membutuhkan untuk (a) memantau 

pemahaman dan membuat penilaian 

dalam pemilihan dan pengurangan 

informasi secara tekstual; (b) 

mengalokasikan bagian perhatian 

penting dan memastikan bahwa 

siswa telah memahaminya; dan 

menguraikan informasi dalam teks. 

c) Menyampaikan prediksi. Kegiatan 

terakhir adalah menyampaikan 

prediksi berikutnya, memperluas 

ringkasan paragraf menjadi bagian 

yang lebih luas dari teks dan 

menuntut siswa untuk merumuskan 

dan konfirmasi prediksi. 

 

4. Teori yang Mendasari Peer Assisted 

Learning Strategies 

Teori dasar tutor teman sebaya dapat 

ditelusuri kembali ke teori perkembangan 

kognitif dan sosial budaya. (Topping & Ehly, 

1998a; Foot & Howe, 1998; Topping & Ehly, 
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2001 dalam Showunmi). Namun hal itu juga 

mengacu pada teori-teori pembelajaran sosial 

motivasi dan kohesi sosial (Slavin, 1996; 

Maheady & Gard, 2010; O'Donnell & King, 

1999; O'Donnell & O'Kelly, 1994 dalam 

Showunmi). 

Teoretisi perkembangan seperti 

Vygotsky dan Piaget menempatkan interaksi 

sosial di tengah-tengah teori perkembangan 

kognitif mereka. Vygotsky menyatakan 

hipotesisnya bahwa rekan interaksi sosial 

dipenuhi dengan pertukaran informasi yang 

berharga dan keterampilan di mana anak-anak 

menyesuaikan kognisi mereka melalui 

berhubungan dengan orang lain yang berada 

pada tingkat perkembangan mereka yang 

belum mungkin mencerminkan perbedaan 

bahasa, gaya perilaku, dan perspektif. Dari 

perspektif Piaget, interaksi ini melibatkan 

pemeriksaan intens dan pemeriksaan ulang 

kompetensi sendiri seseorang, yang mengarah 

ke tingkat yang lebih tinggi dari penalaran dan 

pembelajaran dan internalisasi tujuan 

akademik (dalam Rohrbeck, 2003). 

Vygotsky menetapkan bahwa interaksi 

sosial memainkan peran penting dalam 

pengembangan kognisi (Vygotsky, 1986). 

Dukungan belajar dari rekan-rekan di 

"komunitas praktek", sebagai akibatnya, 

memberikan kesempatan bagi praktisi pemula 

untuk merenungkan proposisi pengetahuan 

(fakta dan konsep), pengetahuan kerajinan 

profesional (belajar dari pengalaman, 

keterampilan), dan pengetahuan pribadi ( 

frame yang unik acuan dan self) (Donaghy, 

Carey & Beeman, 1998 dalam Dahlan bin 

Ibrahim, 2011). 

Jenis cooperative learning seperti peer 

assited learning baik untuk mata pelajaran 

yang mengharuskan siswa untuk 

mengembangkan keterampilan yang 

membutuhkan panduan ketangkasan, 

pengetahuan dan penalaran klinis (Ashgar 

2010, Ladyshewsky, 2000 dalam Tice, 2014). 

Melibatkan semua rekan dalam belajar dan 

para ahli (kecuali guru) yang bekerja sama 

untuk belajar dan meningkatkan keterampilan 

melalui observasi, evaluasi dan umpan balik 

(Himes & Rivert, 2012 dalam Tice, 2014). 

Wentzel (1999) dan rekan-rekannya 

telah menemukan bahwa hubungan sosial 

siswa dengan teman sebaya sangat penting 

dalam mempengaruhi motivasi siswa dan 

keberhasilan akademis. Ketika pengaruh sosial 

memberikan siswa dengan makna yang 

konsisten tentang pentingnya keberhasilan 

akademis, siswa lebih mungkin untuk 

menginternalisasi nilai-nilai ini dan mengejar 

tujuan akademik yang positif. Sebaliknya, 

nilai-nilai yang sering kongruen dan tuntutan 

ditempatkan pada siswa di seluruh pengaturan 

sebaya dan sekolah, dapat berkontribusi untuk 

tidak sejalan dengan sekolah (dalam Rohrbeck, 

2003). 

 

E. Analisis Kritis 

Membaca merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap 

siswa. Agar kegiatan belajar mengajar berjalan 

dengan baik siswa diharuskan dapat membaca 

sesuai dengan tahapannya. Membaca dianggap 

sebagai kemampuan dasar yang hampir ada 

pada semua mata pelajaran sehingga jika tidak 

dapat menyelesaikan tahap ini maka ia akan 

mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar 

mengajar dan prestasi belajarnya karena tidak 

dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Sepanjang sekolah siswa akan membaca dan 

diharapkan siswa memiliki kemampuan 

membaca yang meningkat seiring dengan 

tingginya pendidikannya.   

PALS merupakan salah satu metode 

cooperative learning yang mana melibatkan 
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interaksi antara pasangan membaca dalam 

proses pembelajarannya dan berpusat pada 

kemampuan membaca dan berhitung. 

Vygotsky (1986) menetapkan bahwa interaksi 

sosial memainkan peran penting dalam 

pengembangan kognisi. Jenis cooperative 

learning seperti peer assited learning baik 

untuk mata pelajaran yang mengharuskan 

siswa untuk mengembangkan keterampilan 

yang membutuhkan panduan ketangkasan, 

pengetahuan dan penalaran (Ashgar 2010, 

Ladyshewsky, 2000 dalam Tice, 2014). 

Melibatkan semua rekan dalam belajar dan 

para ahli (kecuali guru) yang bekerja sama 

untuk belajar dan meningkatkan keterampilan 

melalui observasi, evaluasi dan umpan balik 

(Himes & Rivert, 2012 dalam Tice, 2014).  

Menggunakan rekan sebaya sebagai 

agen dalam proses pembelajaran akan secara 

tidak langsung dapat meningkatkan 

pembelajaran siswa. Sesama siswa akan saling 

dapat menjelaskan dan mengajarkan konsep 

satu sama lain. Memberikan siswa kesempatan 

untuk terlibat dalam pengajaran timbal balik 

akan memberikan keuntungan kognitif bagi 

siswa. Selain itu, hubungan rekan 

menumbuhkan motivasi akademik dan sosial 

untuk belajar. Di sepanjang sekolah siswa 

akan interaksi sosial dengan teman sebaya 

yang akan memberikan kesempatan pada 

anak-anak untuk belajar dalam berbagai 

interaksi sosial. Metode pembelajaran 

membaca dengan PALS memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk dapat belajar dari 

rekannya yang memiliki kemampuan lebih 

tanpa campur tangan guru.  

 

F. Kesimpulan 

Membaca adalah kemampuan dasar 

yang harus dimiliki oleh setiap siswa sehingga 

siswa dapat mengikuti kegiatan belajar 

mengajar berjalan dengan baik karena jika 

tidak dapat menyelesaikan tahap ini maka ia 

akan mengalami kesulitan dalam kegiatan 

belajar mengajar dan prestasi belajarnya 

karena tidak dapat menyelesaikan tugas yang 

diberikan. PALS merupakan salah satu 

cooperative learning yang menggunakan 

teman sebaya sebagai agen dalam proses 

pembelajaran tanpa bantuan peran guru. 

Interaksi timbal balik antar pasangan siswa 

secara tidak langsung akan menumbuhkan 

motivasi akademik dan sosial dalam belajar 

dan berperan penting dalam mengembangkan 

kemampuan kognisi siswa. Kegiatan dalam 

PALS akan membantu siswa untuk belajar 

membaca sesuai tahapan yang dibutuhkan oleh 

siswa. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abedini, Mohammadreza., Mortazavi, 

Fathieh., Javadinia, Seyed Alireza & 

Moonaghi, Hossein Karimi. (2013). A 

New Teaching Approach in Basic 

Sciences: Peer Assisted Learning.  

World Conference on Educational 

Technology Researches – 

WCETR2012: Procedia – Social and 

Behavioral Sciences 83, pg. 39 – 43. 

Bupu, Lusia. (2013). Peningkatan 

Kemampuan Membaca 

MenggunakanMetode Latihan di 

Kelas II Sekolah Dasar Negeri 06 

Anjongan. Artikel. Pontianak: 

Universitas TanjungPura. 

Calhoon, Mary B & Fuchs, Lynn S.  (2003). 

The Effects of Peer-Assisted Learning 

Strategies and Curriculum-Based 

Measurement on the Mathematics 

Performance of Secondary Students 

with Disabilities. Remedial and 



 

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL 
“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal” 

 

 

241 
 

 

 

 

iSBN : 978-602-71716-2-6 
 

Special Education, 24 (4), pg. 235-

245. 

Dahlan bin Ibrahim, Prof. Dr. Mohamed & 

Aaijaz, Dr. Naila PhD, MBA. (2011). 

Dynamics of Peer Assisted Learning 

and Teaching at An Entrepreneurial 

University: An Experience to Share. 

International Journal of Humanities 

and Social Science 1 (12), pg 93-99.. 

Desmita, M. Si., Dra. (2012). Psikologi 

Perkembangan Peserta Didik. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

Offset. 

Edwards, Susan & Bone, Jane. (2012). 

Integrating Peer Assisted Learning 

and eLearning: Using Innovative 

Pedagogies to Support Learning and 

Teaching in Higher Education 

Settings. Australia Journal of Teacher 

Education Vol 37 (5). 

Fuchs, Douglas, dkk. (2001). Peer-Assieted 

Learning Strategies in Reading: 

Extensions for Kindergarten, First 

Grade, and High School. Remedial 

and Special Education, 22 (1), pg. 15-

21. 

Fuchs, Douglas & Fuchs, Lynn S. (2005). Peer 

Assited Learning Strategies: 

Promoting Word Recognition, 

Fluency, and reading Comprehension 

in Young Children. The Journal of 

Special Education Vol. 39 (1), pg. 34-

44. 

Kemampuan Membaca Anak Masih Rendah. 

(2015, Januari). LPMP Indonesia 

Jawa Tengah [online] . (Diakses pada 

tanggal 23 Januari 2015 dari 

http://www.lpmpjateng.go.id/web/inde

x.php/arsip/berita/212-kemampuan-

membaca-anak-indonesia-masih-

rendah). 

Lerner, J.W. (2003). Learning Disabilities: 

Theories, Diagnosis, And Teaching 

Startegies ( 9th Edition). Boston: 

Houghton Mifflin Company. 

Moradi, Mahdi. (2014). Peer Assisted 

Learning in Iranian Guidance Schools 

and the Studnets’ Grammar and 

Vocabulary Achievement. Journal of 

Literature, Language and Linguistics-

An Open Access International Journal, 

4. 

Nguyen, Michelle. (2013). Peer Tutoring as a 

Strategy to Promote Academic 

Success. United States; Duke 

University, Durham. 

Odja, Abdul Haris & Payu, Citron. (2014). 

Analisis Kemampuan Awal Literasi 

Sains Siswa Pada Konsep IPA. 

Prosiding Seminar Nasional Kimia: 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas 

Negeri Surabaya. 

Pandawa, N., Nairudin, Sakdiyah, M. (2009). 

Pelajaran Membaca. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, 

Direktoral Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenga Kependidikan, 

Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Bahasa. 

Rohrbeck, Cynthia A., Fantuzzo John W., 

Ginsburg-Block, Marika D., & Miller, 

Traci R. (2003). Peer-Assisted 

Learning Intervension With 

Elementary School Students: A Meta-

Analytic Review. Journal of 

Educational Psychology, 95 (2) pg. 

240-257. 

Santrock, John W. (2002). Life-Span 

Development: Perkembangan Masa 

Hidup Jilid 1 (Edisi 5). Jakarta: 

Penerbit Erlangga.  

Santrock, J. W. (2011). Educational 

Psychology Fifth Edition. New York: 

McGraw Hill. 

 

http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/berita/212-kemampuan-membaca-anak-indonesia-masih-rendah
http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/berita/212-kemampuan-membaca-anak-indonesia-masih-rendah
http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/berita/212-kemampuan-membaca-anak-indonesia-masih-rendah
http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/berita/212-kemampuan-membaca-anak-indonesia-masih-rendah


 

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL 
“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal” 

 

 

242 
 

 

 

 

iSBN : 978-602-71716-2-6 
 

Silliman, Elaine R., & Wilkinson, Louise C. 

(eds.). (2004). Language and Literacy 

Learning in School. New York: The 

Guilford Press. 

Showunmi, Bisi. What is the Effectiveness of 

Peer-Tutoring Programs on 

Improving the Classroom, Social and 

Affective Behaviours of Pupils with 

Social, Emotional and Behavioural 

Difficulties?. Doctorate in Educational 

and Child Psychology. 

Swan, Meaghan Opuda. 2014. Effect of Peer 

Tutoring on the Reading Fluency and 

Comprehension of Seventh Grade 

Students. United States; University of 

Southern Maine. 

Thorne, C. (1991). Study of Beginning 

Reading in Lima. Nijmegen, The 

Netherlands: Drukkerij QUICKPRINT 

BV. 

Tice, Maria. (2014). Building Collaboration 

and Competence: Peer Assisted 

Learning and the Interprofessional 

Education of Allied Health Students. 

Mater of Arts/Science in Bursing 

Scholarly Projects. St. Catherine 

University, Sophia (5). 

Topping, Keith. J. (2005). Trends in Peer 

Learning. Educational Psychology, 25 

(6), pg. 631-645.


