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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah PBIS4222/Listening III ini memberikan latihan keterampilan
menyimak (listening skill) agar Anda mampu menyimak dengan cermat
bahasa lisan dalam bahasa Inggris yang meliputi berbagai jenis wacana antara
lain (narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi) dengan bermacam-macam
fungsi (international and transactional), maka mata kuliah ini akan melatih
Anda untuk memiliki keterampilan tingkat lanjut dalam menyimak (advanced
listening skill).
Dengan demikian mata kuliah ini sangat penting karena materi dan
latihan yang diberikan dapat meningkatkan keterampilan berbahasa
khususnya keterampilan menyimak yang sering kali terintegrasi dengan
keterampilan menulis. Keterampilan ini sangat bermanfaat oleh seorang guru
bahasa Inggris dalam menunjang kariernya baik dalam menjalankan tugas
mengajar maupun dalam meningkatkan profesionalitas sebagai guru. dengan
Setelah mengikuti mata kuliah PBIS4222/Listening III, Anda diharapkan
memiliki kemampuan memahami
gagasan pokok wacana lisan dan
mengidentifikasi informasi rinci wacana lisan. Kedua kemampuan tersebut
dapat membantu Anda mempelajari kemampuan menyimak lebih lanjut
dalam bentuk
Kegiatan belajar yang tersaji dalam setiap unit pada setiap modul Anda
memberikan latihan kepada Anda dalam hal berlatih menemukan Listening
for Main Idea dari wacana lisan yang disimak, meletih keterampilan dalam
Listening For Details, berlatih melakukan Reconstructing context, berlatih
memahami isi wacana lisan tentang Describing Objects, memahami makna
isi dari kegiatan menyimak Following Oral Instruction, berlatih membuat
diagram melalui menyimak dalam Developing Diagrams/Charts, berlatih
mengiterpretasi Speaker’s opinion/Attitude, berlatih Identifying People’s
Mood/Tone, dan Completing Notes and making Summary.
1. menemukan main idea dari wacana lisan yang didengarnya
2. memahami informasi rinci dalam konteks pemakaiannya
3. memahami cara melakukan sesuatu dengan mendengarkan perintah lisan
4. menggambarkan object berdasarkan keterangan lisan
5. Membuat diagram berdasarkan keterangan lisan
6. Mengierpretasikan pendapat atau sikap orang lain melalui kegiatan
mendengarkan lisan
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7. Mampu melengkapi catatan dan membuat ringkasan.
Melalui kegiatan berlatih tersebut mahasiswa diharapkan mampu:
Bahan mata kuliah PBIS4222/Listening III tersaji dalam 9 modul yang
dilengkapi dengan CD untuk melatih kemampuan Anda dalam menyimak
bahasa lisan dalam bahasa Inggris. Setiap modul terdiri dari 2-3 unit.
Typescript yang direkam dalam CD juga disertakan dalam setiap modul.
Adapun judul setiap modul antara lain sebagai berikut:
Modul 1 : Listening for Main Idea
Modul 2 : Listening For Details
Modul 3 : Reconstructing context
Modul 4 : Describing Objects
Modul 5 : Following Oral Instruction
Modul 6 : Developing Diagrams/Charts
Modul 7 : Interpreting Speaker’s opinion/Attitude
Modul 8 : Identifying People’s Mood/Tone
Modul 9 : Compliteing Notes and making Summaries
Agar Anda menguasai keterampilan menyimak bahasa lisan dalam
bahasa Inggris dengan baik, maka ikutilah petunjuk belajar berikut.
1. Siapkan modul dan CD player , buku catatan dan alat tulis
2. Ikuti petunjuk kegiatan belajar yang tersaji dalam setiap modul
3. Kerjakan semua latihan yang ada
4. Usahakan jangan membaca kunci jawaban latihan sebelum Anda
mengerjakan
5. Kerjakan Tes Formatif di setiap Unit, lakukan pengecekan hasil jawaban
Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang tersaji di akhir setiap
modul
6. Gambar
berisi perintah untuk memutar CD atau menghentikan CD
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