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Tinjauan Mata Kuliah 
  
  

ata Kuliah Reading 4 (BING 3307) betujuan untuk meningkatkan 
kemampuan Anda – dalam membaca berbagai jenis teks pada tingkat 

lanjut (advanced level). Oleh karena itu Anda baru boleh mengambil mata 
kuliah ini setelah Anda terlebih dahulu lulus mata kuliah Reading 3 (BING 
3305). 

Untuk membantu dan mempermudah Anda dalam mempelajari modul 
ini, Anda perlu menyiapkan kamus monolingual (Inggris-Inggris)  atau 
bilingual Inggris-Indonesia). 

Buku Materi Pokok (BMP) mata kuliah ini terdiri dari 9 modul. Modul 1 
berisi kegiatan belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Anda 
dalam memahami informasi khusus dalam sebuah teks (scanning). 

Pada Modul 2 Anda diperkenalkan dengan sebuah strategi membaca 
yang memungkinkan Anda dapat menebak makna sebuah kata berdasarkan 
konteks (Unknown vocabulary), dimana kata tersebut muncul. Latihan-
latihan pada modul ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah 
perbendaharaan kata Anda, terutama kosakata pada tingkat lanjut. 

Modul 3 berisi latihan-latihan membaca untuk meningkatkan 
kemampuan Anda memahami pokok-pokok pikiran (main ideas) yang 
terdapat dalam berbagai teks. 

Pada Modul 4 disajikan sejumlah kegiatan belajar yang merupakan 
lanjutan dari Modul 3 (ideas).     

Bagaimana Anda dapat memahami gaya penulis dapat Anda pelajari 
dalam Modul 5 ini (Writer’s style). 

Cara pengorganisasian suatu teks (understanding text organization) 
dapat Anda pelajari pada Modul 6. 

Kadang-kadang penulis mempunyai gaya penulisan sendiri yang 
menimbulkan reaksi bermacam-macam terhadap pembacanya (reacting to the 
text). Bagaimana bentuk reaksi tersebut dapat  Anda pelajari dalam Modul 7 
ini. 

Kegiatan belajar pada Modul 8 ini dititikberatkan pada cara 
mengevaluasi suatu teks. 

Modul 9 berisi berbagai latihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
pemahaman Anda terhadap konsep penting dalam bahasa Inggris yaitu 
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inference. Pemahaman yang baik terhadap konsep ini dapat mempermudah 
Anda dalam memahami sebuah bacaan dalam bahasa Inggris. 

Selamat belajar dan bila Anda merasa kesulitan dalam memahami modul 
ini, Anda dapat menghubungi pengampu mata kuliah ini atau penulisnya  di 
UT pusat baik melalui email  era@mail,ut.ac.id atau telpon di (021) 7490941 
pesawat 1909. 


