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Tinjauan Mata Kuliah

uku Materi Pokok (BMP) Bahasa Inggris 1 ini terdiri dari sembilan
modul yang berisi tentang teknik-teknik membaca yang nantinya

diperlukan oleh mahasiswa dalam membaca buku teks berbahasa Inggris.
Pokok-pokok bahasan yang terbagi ke dalam sembilan modul, yaitu:
Modul 1, membahas Synonym dan Antonym, Homonym dan Hyponym,
Modul 2, membahas Word-formation dan Derivation,
Modul 3, membahas References,
Modul 4, membahas Sensitizing,
Modul 5, membahas Previewing,
Modul 6, membahas Anticipation,
Modul 7, membahas Skimming,
Modul 8, membahas Scanning,
Modul 9, membahas Linguistic Response to the Text.

Tujuan dari penyusunan materi BMP Bahasa Inggris 1 ini untuk
membantu Anda dalam memahami teks berbahasa Inggris dengan lebih
mudah. Anda akan dilatih menelaah teks berbahasa Inggris dan juga akan
berlatih mengembangkan atau meningkatkan perbendaharaan kata
(vocabulary). Sehingga setelah mempelajari modul ini kemampuan Anda
dalam berbahasa Inggris, khususnya membaca, menjadi lebih baik.

Menguasai sebuah bahasa tidak bisa instant dan butuh waktu. Materi
yang ada dalam modul ini memberikan penjelasan langkah-langkah teknis
dalam membaca. Oleh karena itu, modul ini lebih menekankan pada latihan-
latihan. Dengan banyak berlatih diharapkan tingkat kemampuan Anda
meningkat.

Agar Anda dapat memahami modul ini dengan baik, pelajarilah tujuan
instruksional khusus setiap modul sehingga dapat diketahui arah yang
dikehendaki modul tersebut. Kemudian, seperti ditegaskan pada setiap
Kegiatan Belajar (KB), kerjakanlah setiap latihan. Evaluasilah setiap kali
Anda selesai mengerjakan latihan. Baca komentar penulis modul pada bagian
akhir dari setiap KB. Dan yang terakhir, kerjakan soal-soal tes formatif.
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Apabila Anda tetap masih tidak dapat mencapai hasil yang maksimal,
tanyakan atau diskusikan dengan teman Anda atau kepada tutor Anda.

Bahan ajar Bahasa Inggris 1 ini diikuti dengan web suplemen (coba klik
(internet): http://e-humaniora.ut.web.id/) dan kaset. Kaset audio berisi uraian
dan contoh-contoh tambahan serta pendalaman untuk melengkapi bahasan
yang telah diberikan dalam modul. Jika Anda menemui kesulitan pada saat
mempelajari materi silakan menghubungi tutor di Tel. (021) 7490941
pesawat 1909/1910.

BMP ini hanya merupakan salah satu sumber informasi. Masih banyak
sumber informasi lainnya baik yang berupa buku, makalah, atau informasi
dari internet yang sebaiknya juga Anda baca agar pemahaman Anda menjadi
lebih komprehensif.

Sebagai penutup, penulis berharap modul ini dapat bermanfaat dan
membantu Anda dalam meningkatkan kemampuan atau keterampilan
berbahasa Inggris, khususnya dalam membaca teks berbahasa Inggris.

Selamat belajar, semoga berhasil!
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