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New Zealand Culture Company Limited Petunjuk Perpus untuk Program ABC  1,2,3 Mengulang Membaca Bersuara bagi Dewasa

Mengucapkan terima kasih yang berlipat atas kerja sama pihak-pihak yang membantu

1. Perpustakaan Kita Atas lingkungan mereka yang hangat, pegawai yang ringan tangan dan banyaknya pilihan buku-
buku berkualitas. Terima kasih khusus kepada Library Advisor Multicultural Services, manajer 
perpustakaan serta seluruh pegawai yang memungkinkan program kami berjalan lancar.

2. Pembaca Relawan & Atas waktu mereka yang berharga dan keterbukaan jiwa dengan menawarkan pembelajaran dan 
perhatian satu-lawan-satu yang intensif, serta dengan membuka hati mereka untuk belajar tentang 
budaya lain.

Pembaca Pembelajar Bahasa Atas semangat mereka merengkuh bahasa Inggris dan budaya Selandia Baru.

3. Para Penyandang Dana Atas kerja sama dan kedermawanan mereka: Community Organisation Grants Scheme (COGS);  
Massey Matters (Waitakere City); Lotteries.
Atas dana yang digunakan untuk mencetak

• Jurnal Kete-Community yang kami cetak secara berkala.
• Petunjuk dan catatan kerja untuk perpustakaan, Pembaca Relawan, dan Pembelajar Bahasa.
• Semua bahan cetak pendukung yang kami hasilkan dan fotokopi seperti lembaran absensi, 

lembaran membaca bersuara, dokumen pelatihan, lembaran informasi dll. Lebih banyaknya 
dana membuat kami mampu mendirikan perpustakaan baru yang disertai bet nama, kamera, 
peralatan audio, dan tas perpustakaan serta biaya sewa ruangan jika tidak ada perpustakaan 
sebagai tempat kami bekerja. 
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Tentang 
Mengulang membaca bersuara untuk dewasa
Culture  Company  Reading4U  Inc.  menghadirkan  beragam  budaya  bersama  di  perpustakaan  demi  keuntungan  bersama  melalui
Program Mengulang Membaca Bersuara ABC 1,2,3 bagi Dewasa.  CCR4U dijalankan oleh para Relawan yang memberikan
sumbangan dengan berbagai macam cara seperti:

 Menjadi  Anggota  Badan  Usaha  bergaji.  Penggalangan  dana.  Mengerjakan  tugas  administrasi  dan  telepon  sebagai
Anggota Badan Usaha.
 Menjadi relawan untuk menerjemahkan secara tulisan maupun lisan/ membaca/  menyusun, mengetik,  mengedit,  dan
menyatukan Jurnal Kete-Community.

Mengulang  Membaca  Bersuara  adalah  sebuah  metode  berdasarkan  pada  penelitian  ilmiah  yang  mendukung  kemanjuran  metode
membaca secara luas:

1. Semua Pembelajar  Bahasa,  baik orang dewasa,  bayi,  anak-anak,  siswa sekolah menengah maupun mahasiswa,  baik belajar
bahasa ibu ataupun bahasa asing, pasti mendapat manfaat dari membaca secara luas.

2. Walaupun tanpa bahasa seseorang dapat belajar suatu bahasa dengan memulai dari satu-kata satu-halaman dalam buku dan
berkembang lebih lanjut langkah demi langkah.

3. Mendengar  & mengucapkan.   Walaupun seseorang dapat membaca bahasa Inggris  tertulis  tingkat  universitas,  tidak berarti
bahwa mereka bisa menangkap bahasa Inggris lisan, memahami bahasa Inggris sehari-hari atau merangkai kalimat dalam bahasa
Inggris  lisan  agar  dipahami  orang  lain.  Membaca  bersuara  bersama  satu-lawan-satu  sangat  membantu  mengembangkan
ketrampilan ini.
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Tentang bahasa yang digunakan dalam mengulang membaca bersuara bersama bagi dewasa           

Kami tidak mengajarkan kita membaca bersama 

Program Mengulang Membaca Bersuara adalah sebuah proyek masyarakat. Oleh karena itu kami sangat berhati-hati akan bahasa yang
kami gunakan untuk menjelaskan apa yang kami lakukan. Sebagai contoh, kami tidak mengajarkan, kita membaca. Karena ketrampilan
dasar yang digunakan adalah membaca dan berbicara CCR4U Inc. mampu mengumpulkan sumber daya manusia secara lebih luas dari
yang dapat kami lakukan bila kami sekedar mencari guru.

Para Relawan Pembaca dan Pembaca Pembelajar Bahasa datang untuk saling belajar

Program Mengulang Membaca Bersuara ABC 1,2,3 bagi Dewasa mempertemukan Relawan Pembaca dan Pembaca Pembelajar Bahasa.
Mereka tidak kami sebut guru dan murid karena kita semua saling belajar tentang budaya dan diri kita dalam proses membaca bersama ini.

Belajar  adalah  sebuah  kegiatan  dinamis  dan  bersemangat.  Agar  dapat  tetap  belajar  sebagai  orang  dewasa  kita  berbuat  seakan
memperpanjang masa kecil kita saat belajar merupakan sesuatu yang menyenangkan dan tanpa usaha. Sebagai anak kecil mungkin kita
pernah bermain sendiri, tetapi tidak jarang juga kita berkumpul bersama untuk bermain. Berkumpul bersama dengan beragam perbedaan
yang kita miliki adalah sesuatu yang tak terduga dan mendebarkan. Ketika kita mengulang membaca bersama, para Relawan Pembaca
dapat menikmati belajar tentang orang dari budaya lain sama seperti halnya para Pembaca Pembelajar Bahasa menikmati membaca buku.

Sumber daya berkelanjutan

Badan usaha Culture Company Reading4U memulai tugasnya di Waitakere karena memahami komitmen dewan perwakilannya terhadap
isu keberkelanjutan. Seiring dengan komitmen ini, kami mempersilahkan Anda untuk menyimpan kertas apapun yang kami berikan pada
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Anda, kami ingin Anda menyimpannya jika Anda menginginkannya. Namun, jika Anda tidak ingin menyimpan kertas, kami sarankan
agar kertas tersebut dikembalikan kepada kami supaya dapat dipergunakan lagi. Bila Anda dapat memikirkan suatu cara lain yang dapat
membantu  kita  bekerja dengan menghemat  dan menghormati  sumber  daya  rapuh bumi  atau sumber  daya  ekonomi global  kita  yang
terbatas, silahkan sampaikan pandangan Anda kepada kami.

Bersama kita dapat memajukan masyarakat berkelanjutan

Kami  juga  mendukung  masyarakat,  yaitu  masyarakat  yang  berkelanjutan.  Keberkelanjutan  berkaitan  dengan  membangun  proses
pertumbuhan dan pembelajaran yang berlanjut. Keberkelanjutan berarti sesuatu yang dapat kita lakukan secara berlanjut tanpa ada biaya
tambahan. Keberkelanjutan berarti diri kita mampu menggunakan sumber daya yang telah kita miliki secara lebih produktif.  Dengan
mempertemukan orang bersama untuk saling membaca kita dapat memanfaatkan sumber daya perpustakaan kita. Dengan mengajak orang
bergiat dalam masyarakat melalui perpustakaan kita dapat membangun masyarakat kita bersama meskipun kita tak saling kenal. Melalui
mengulang membaca bersuara bersama dengan cara yang teratur seperti ini, orang dapat saling memahami dan membangun hubungan
antar masyarakat yang lebih baik.                                                                                                   

1.  Langkah satu dari metode 1,2,3 adalah menyimak Relawan Pembaca

Langkah satu adalah Relawan Pembaca membaca kepada Pembaca Pembelajar Bahasa dan Pembaca Pembelajar Bahasa menyimak pada 
Relawan Pembaca.

Dengan kata  lain,  Pembaca  Pembelajar  Bahasa  menyimak pada Pembaca  Relawan.  Pembaca Relawan membaca  kepada Pembaca
Pembelajar Bahasa. Saat pembacaan pertama, Pembaca Pembelajar Bahasa mungkin akan menyela dan bertanya untuk memahami atau
memastikan isi bacaan. Jika ini terjadi dua atau tiga kali per halaman, sebaiknya memilih kembali buku yang lebih mudah dan memulai
lagi prosesnya dari awal. 
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Ketika Pembaca Pembelajar Bahasa merasa yakin dapat memahami isi buku tersebut, mereka boleh meminta Pembaca relawan untuk
membacakan buku itu sekali lagi. Ini akan memastikan bahwa Pembaca Pembelajar Bahasa dapat memahami arti dan rasa daripada buku
tersebut saat dibacakan kepada mereka tanpa jeda. Waktu ini dapat digunakan oleh Pembaca Pembelajar Bahasa untuk menyimak suara
dan aliran bahasa yang dibacakan oleh seorang penutur asli. 

Proses  menyimak pada/ membaca  kepada dilakukan untuk mendayagunakan mata, telinga, dan pikiran supaya berkoordinasi di saat
yang  bersamaan  sehingga  membaca  menjadi  sebuah  pengalaman  internal,  bukan  sekedar  mengulang  hafalan  tanpa  pikiran.  Itulah
mengapa sangat penting buku yang dipakai tidak terlalu sulit.  Setelah Pembaca Pembelajar Bahasa mencapai tahap ini, proses ini dapat
dilakukan berulang kali seperlunya sampai berhasil,  maka disilahkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu membaca bersama
berpasangan. 

2.  Langkah dua dari metode 1,2,3 adalah Pembaca Relawan membaca bersama Pembaca Pembelajar Bahasa

Kegiatan membaca bersama berpasangan dinilai berhasil ketika Pembaca Pembelajar Bahasa merasa mereka dapat  membaca bersama
(tidak sekedar mengikuti) penutur asli. Kegiatan ini juga dilakukan berulang kali sebanyak yang diperlukan sampai Pembaca Pembelajar
Bahasa merasa percaya diri  dengan kemampuannya.  Oleh sebab itu, si Pembaca Pembelajar Bahasa,  bukan Pembaca Relawan, yang
memutuskan kapan mereka siap melangkah ke jenjang berikutnya. Supaya mereka dapat menjadi Pembaca mandiri dengan menggunakan
proses ini, penting dicamkan bahwa cara pembelajaran yang dipakai disetir oleh murid bukan guru.

3.  Langkah tiga dari metode 1,2,3 adalah membaca sendiri

Langkah ketiga adalah ketika Pembaca Pembelajar Bahasa  membaca sendiri dengan pengawasan dari Pembaca Relawan yang dapat
memastikan dan membenarkan cara pengucapannya dll. Sebagaimana langkah yang lain, pembacaan sendiri ini dapat diulang sesering
mungkin seperlunya si Pembaca Pembelajar Bahasa, sampai ia mampu mengulang proses ini secara mandiri tanpa pengawasan. 
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Menggunakan perpustakaan

Berkumpul menjadi kelompok bersama

Bila ada ruang tersedia, kita berkumpul menjadi kelompok bersama di awal dan akhir pertemuan kita bersama. Dalam kesempatan ini kita
bisa berbagi pengalaman dan saling membantu,  khususnya bagi para penerjemah dan pembantu yang lain.  Memiliki tanggung jawab
(melalui para Relawan), untuk memastikan agar masing-masing peserta mengetahui  di mana pintu keluar darurat berada,  seandainya
mereka perlu melakukan tindakan evakuasi.

Selain itu, penting untuk diingat agar kelompok kita tidak mengganggu pengguna perpustakaan yang lain. Jika karena alasan tertentu
jumlah kelompok menjadi terlalu besar atau tidak praktis, maka berdasarkan peraturan kita diminta untuk melanjutkan bekerja satu-lawan-
satu dan tidak berkumpul.

Seorang Relawan membaca kepada kelompok

Saat  kelompok  ingin  turut  serta  mengulang  sebuah  cerita  bersama  baris  demi  baris  dengan  menggunakan  naskah  tertulis,  CCR4U
bersikeras agar selalu menaati peraturan hak cipta yang berlaku. Dalam hal mengulang membaca bersama sebuah naskah, CCR4U hanya
mengijinkan penggunaan cerita-cerita tertulis pribadi kami sendiri yang ada dalam Jurnal Kete-Community milik CCR4U.

Jika seorang pustakawan yang membaca kepada kita sebagai kelompok, ada kemungkinan peraturannya berbeda.
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Membaca satu-lawan-satu

Salah satu kegiatan utama dari Program Mengulang Membaca Bersuara adalah membaca satu-lawan-satu. Kegiatan ini dapat dilakukan
dengan tenang di seluruh ruangan perpustakaan dengan selalu bekerja sama dengan petugas perpustakaan.

Pemahaman budaya bekerja melalui langkah mengubah sikap, mengganti tempat hingga berbagi tempat

Program Mengulang Membaca Bersuara ABC 1,2,3 bagi Dewasa juga membantu mendukung pemahaman budaya bagi Pembaca 
maupun Relawan. Sumbangan pada Jurnal Kete-Community secara khusus berguna untuk menumbuhkan pemahaman budaya dalam 
masyarakat. Masyarakat yang telah mencapai tahap pemahaman budaya adalah masyarakat yang cakap. Masyarakat yang cakap mengerti 
bagaimana cara bersatu dan meraih kemajuan. Masyarakat yang cakap adalah masyarakat yang percaya diri. Masyarakat yang percaya diri
tahu kemajuan akan dicapai bila mereka bersatu. 

Tentang Pustakawan

Pustakawan adalah orang yang sangat terlatih, dan dia ada untuk membantu Anda dengan banyak hal termasuk membuat kartu perpus, 
menemukan buku, dan menyarankan bahan bacaan bagi Anda. 

Menemukan buku untuk mendukung pembelajaran bahasa

Belajar dalam keadaan santai

Culture Company Reading4U menganjurkan Pembaca Pembelajar Bahasa untuk belajar dengan santai supaya pembelajaran dapat diserap
dengan  lebih  lancar  oleh  otak.  Kami  sarankan  membaca  buku  yang  mudah  dibaca,  dengan  kata-kata  yang  berada  dalam  lingkup
pemahaman Pembaca.  Membaca buku bergambar untuk anak-anak (satu kalimat,  satu halaman) adalah permulaan yang bagus. Buku
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bergambar tersedia dalam berbagai tingkatan bahasa. Bagaimana tatanan bahasa pembicaraan sehari-hari dapat dengan cepat diketahui
oleh seorang Pembaca Pembelajar Bahasa melalui buku-buku ini. Gambar membantu melihat pikiran orang lain dan menjembatani celah
komunikasi. Ceritanya menghadirkan konteks berharga tentang bagaimana cara berpikir budaya lain.  

Belajar langkah-demi-langkah 

Buku  anak-anak  umumnya  tidak  menggunakan  tingkatan  bahasa  jadi  kami  menyarankan  kepada  Pembaca  Pembelajar  Bahasa  agar
mengambilnya satu per satu, membukanya dan melihat apakah buku itu cocok untuk mereka. Proses ini sangat berguna meski memakan
waktu. Buku-buku dwibahasa sangat membantu untuk dipakai pada tahap ini.

Melampaui langkah bahasa pertama

Saat  Pembaca Pembelajar  Bahasa merasa  nyaman dan terbiasa  dengan buku bergambar  anak-anak. CCR4U Inc.  menganjurkan agar
beralih ke buku anak-anak lain langkah-demi-langkah. Pilihlah buku dengan topik yang ingin dibaca oleh Pembaca Pembelajar Bahasa
dalam bahasa ibu mereka, contohnya memasak, ilmu pengetahuan, puisi, fiksi dll.

Buku dengan bermacam tingkatan bahasa

Buku  New Reader  (Pembaca  Pemula),  pada  tingkatan  yang  sangat  rendah,  dapat  mengandung  bahasa  buatan  sehingga bahasa  yang
dipakai tidak sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Namun ada baiknya memakai buku-
buku tersebut karena semakin tinggi tingkatannya, pembicaraan/ dialog di dalamnya menjadi sangat berguna.

Buku  New Readers yang nonfiksi  seringkali  mengandung terlalu  banyak  kosakata baru dan kalimat  baku.  Meskipun demikian,  jika
Pembaca Pembelajar Bahasa akrab dengan topik-topik nonfiksi dalam bahasa ibu mereka, maka buku-buku tersebut layak dicoba.
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Pada dasarnya kami menganjurkan para Pembaca Pembelajar Bahasa untuk membaca buku yang sama seperti orang lain (bahasa asli)
secepat mungkin supaya gaya bahasa mereka menjadi lebih alami (dapat dikenali di lingkungan sekitar). 

Bagian multibudaya

Bagian multibudaya berguna dalam menawarkan 

 Dukungan kamus 
bergambar 

 buku dalam bahasa ibu

 Buku kecil  New Reader  yang memiliki tingkatan kesulitan dan jumlah kata yang digunakan.
Buku-buku ini bertanda NR.

 CD yang disertai buku–membaca buku dengan bersuara pada tingkat kecepatan yang berbeda–
penting  untuk  memulai  pada  kecepatan  rendah,  mengulang  dan  meningkatkan  kecepatan
seiring dengan meningkatnya kemampuan dan rasa percaya diri Pembaca.  

Progam bahasa

Perpustakaan memiliki beberapa program bahasa lengkap yang mengandung latihan dan kaset atau CD. Gaya belajar terstruktur seperti ini
sangat menarik bagi beberapa Pembaca Pembelajar  Bahasa.  Anjurkan Pembaca Pembelajar Bahasa untuk melihat  di  bagian nonfiksi
dalam perpus pada nomor 400an, tempat semua buku bahasa tersimpan. Mintalah bantuan dari Pustakawan. Relawan dapat membantu
Pembaca Pembelajar Bahasa untuk mengetahui kata-kata yang perlu mereka pakai untuk meminta tolong kepada pustakawan.
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Buku bergambar

Buku bergambar dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Buku-buku tersebut khususnya berguna untuk menggambarkan
arti secara budaya dari kata-kata yang dapat mendukung arti dalam kamus. Buku bergambar bisa mengandung sedikit atau banyak kata.
Buku bergambar tersedia dalam tingkatan bahasa yang rendah dan tinggi.

Memupuk ketrampilan di perpustakaan dengan memakai sumber buku audio & CD

Di bagian multibudaya terdapat buku-buku yang secara khusus dimuat dalam CD (yaitu buku disertai CD) guna melatih ketrampilan
melafal dan menyimak. 

Buku audio tersedia di berbagai bagian dalam perpustakaan, misalnya CD di sampul belakang buku anak, kaset dengan buku teks belajar
bahasa, buku bagi tunarungu. Pupuklah ketrampilan menggunakan perpustakaan untuk memakai buku audio dengan tingkatan bahasa
yang sesuai sebagai sumber belajar; buku-buku tersebut bagus meski sekedar menyimaknya. Buku-buku tersebut dapat lebih bermanfaat
jika dapat dicocokkan antara suara dan kata tertulis, yaitu menyimak melihat bersamaan dan membaca bersuara. 

Film/ gambar hidup

Film tersedia untuk disewa dan berguna untuk melatih menyimak dan melihat bahasa dipakai dalam konteks. Ketahuilah bahwa film dapat
ditonton dan dinikmati meskipun si Pembaca Pembelajar Bahasa tidak bisa mengerti semua kata-katanya. Pembaca Pembelajar Bahasa
dapat  mengulang menonton seperti  mengulang membaca guna memperkuat  pemahaman dan pembelajaran.  Film juga berguna untuk
mengenal logat-logat yang berbeda.
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