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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Appreciation of Literary Works (PBIS4325) terdiri dari 2 sks 

yang berjumlah 6 modul. Setiap modul berisikan penjelasan tentang 

teori, contoh-contoh karya sastra Inggris, Latihan-latihan, Formative Test, 

dan Kunci Jawaban Latihan, dan Key Formative Test. 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk 

menghayati dan menghargai karya-karya sastra Inggris yang berbentuk fiksi, 

nonfiksi, dan puisi. Bahasan tentang fiksi mencakup Short Story dan Novel 

serta elemen-elemennya. Sedangkan karya sastra nonfiksi mencakup biografi, 

autobiografi, dan narasi nonfiksi. Selanjutnya pembahasan tentang puisi 

meliputi bentuk puisi, elemen-elemen puisi, serta bahasa dan gaya bahasa 

yang digunakan dalam puisi. 

Untuk memahami karya-karya sastra Inggris yang berbentuk fiksi 

maupun nonfiksi Anda tidak perlu khawatir dengan kata-kata sulit yang Anda 

jumpai pada cerita tersebut. Hal-hal yang lebih penting dalam membaca fiksi 

maupun narasi nonfiksi adalah memahami keseluruhan cerita secara utuh, 

sehingga dengan sendirinya Anda akan memahami elemen-elemen dari karya 

sastra tersebut. 

Lain halnya dengan karya sastra yang berbentuk puisi. Untuk memahami 

puisi, Anda harus betul-betul memperhatikan makna setiap kata dalam puisi 

tersebut karena puisi sangat sarat dengan makna. Penulis puisi memberikan 

makna yang luas terhadap karya-karyanya. Maka dari itu, kata-kata yang 

digunakan oleh para penulis puisi bukanlah kata-kata yang mempunyai 

pengertian secara harfiah saja namun kata-kata yang mengandung pengertian 

ganda, kiasan atau denotasi. Di samping itu, penulis juga menggunakan 

figurative language atau gaya bahasa, majas atau pencitraan. 

Setelah Anda mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan memperoleh 

pengetahuan tentang karya-karya sastra Inggris yang berbentuk fiksi, 

nonfiksi, dan puisi. Dengan demikian, Anda dapat menghayati dan 

menghargai karya-karya tersebut dengan cara: 

1. mengevaluasi cerita fiksi karya sastra Inggris; 

2. menganalisis elemen-elemen fiksi; 

3. menganalisis cerita nonfiksi bahasa Inggris yang berbentuk narasi; 

4. menganalisis puisi karya sastra Inggris; 
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5. menganalisis bahasa dan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi karya 

sastra Inggris. 

 

Agar tujuan tersebut di atas dapat tercapai maka materi mata kuliah ini 

disajikan dalam 6 modul sebagai berikut. 

Modul 1: Short Story and Novel 

Modul 2: Element of Fiction 1 

Modul 3: Element of Fiction 2 

Modul 4: Nonfiction 

Modul 5: Poetry 

Modul 6: The Language of Poetry 

 

Selamat belajar, semoga Anda selalu sukses! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


