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Tinjauan Mata Kuliah 
 

audara mahasiswa, memasuki era digital information, bentangan informasi 

yang tersaji di sekeliling kita cukup didominasi dengan bahasa 

internasional, yaitu bahasa Inggris. Sebagai tenaga pustakawan, kemampuan 

menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan kepustakaan sehari-hari semakin 

penting untuk dikuasai. Melalui Buku Materi Pokok Bahasa Inggris untuk 

Pustakawan ini, Anda akan memperoleh sajian materi yang memberikan 

kompetensi dasar bahasa Inggris yang dikaitkan dengan bidang kepustakaan 

lengkap dengan aplikasinya.    

Dalam Buku Materi Pokok Bahasa Inggris untuk Pustakawan ini, Anda 

akan mempelajari 9 modul dengan urutan pembahasan sebagai berikut. Modul 1 

mengulas tentang subjek dan predikat dalam kalimat. Pada Modul 2 dibahas 

materi tentang adjective. Selanjutnya, pada Modul 3 Anda akan mempelajari 

bagaimana membuat kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat 

kompleks. Modul 4 mengulas tentang tenses. Pada Modul 6 diulas materi 

tentang passive voice. Akhirnya, pada Modul 7, Modul 8, dan Modul 9, Anda 

akan diajak untuk mengaplikasikan kemampuan berbahasa Inggris pada   

lingkup perpustakaan melalui pembahasan tentang Greeting and Farewell, 

Introduction, Asking and Giving advice and opinion, Modal Auxiliaries, serta 

Gerund and preposition. 

Setiap modul dalam Buku Materi Pokok ini terdiri atas 2 Kegiatan Belajar 

(KB) untuk mendefinisikan pokok bahasan secara lengkap dan rinci. Dalam 

setiap kegiatan belajar disajikan penjelasan yang memudahkan Anda untuk 

belajar secara mandiri dengan memahami materi disertai dengan soal-soal 

latihan, Tes Formatif dan Kunci Jawaban. Akhirnya, kami berharap semoga 

buku ini bisa menjadi bekal bagi Anda untuk memahami bahasa Inggris    

lingkup bidang perpustakaan. Selamat Belajar!  
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Peta Kompetensi 
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1

Mahasiswa dapat menunjukkan 

subjek dan kata kerja dalam suatu 

kalimat

2

Mahasiswa dapat menggunakan 

jenis kata sifat yang tepat dalam 

suatu kalimat 

4

Mahasiswa dapat menjelaskan 

bentuk-bentuk kata benda

3

Mahasiswa dapat membedakan 

kalimat sederhana, kalimat 

majemuk, dan kalimat kompleks

5

Mahasiswa dapat memahami 

bentuk-bentuk tenses dalam 

bahasa Inggris

6

Mahasiswa dapat menggunakan 

kalimat pasif dalam bahasa 

Inggris

8

Mahasiswa dapat  menggunakan 

ungkapan permintaan petunjuk 

dan tempat tertentu dengan 

modal auxiliaries

9

Mahasiswa dapat 

menggunakan bentuk 

gerund and preposition 

untuk percakapan

7

Mahasiswa dapat 

menggunakan kalimat yang 

dipakai untuk greeting and 

farewell, introduction, 

asking and giving advice 

and opinion

Kompetensi Utama:

Mahasiswa dapat 

mengaplikasikan penggunaan 

bahasa Inggris bidang 

perpustakaan

 
  

 


