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Tinjauan Mata Kuliah 
   

elah banyak buku yang diterbitkan dan telah banyak naskah yang 

diproduksi. Semua itu adalah kewajiban bagi kita semua untuk 

memahami salah satu bacaan  tersebut. Memahami bacaan diperlukan sebuah 

keahlian. Adapun keahlian tersebut tidak didapatkan dengan sekali membaca. 

Perlu berkali-kali untuk dapat mengasah kemampuan itu. Pemahaman yang 

telah diperoleh dapat dituliskan kembali dalam bentuk rangkuman yang 

berupa abstrak, ringkasan, saduran, sinopsis, transkrip dan sebagainya.  

Berkenaan dengan itu maka salah satu tujuan diberikannya mata kuliah 

Merangkum Artikel kepada mahasiswa adalah agar mahasiswa dapat 

memahami dan merangkum buku, teks, atau naskah. 

 Tujuan dari penyusunan materi BMP Bahasa Indonesia Merangkum ini 

adalah mencerahkan wawasan mahasiswa tentang cara memahami suatu 

artikel lalu menuangkan ke dalam sebuah replika tulisan yang lebih ringkas 

dan padat tanpa mengurangi ide asli pengarang, sehingga diharapkan 

mahasiswa akan mempunyai kemampuan dalam meringkas artikel dengan 

berbagai jenisnya. 

BMP Bahasa Indonesia Merangkum ini terbagi atas sembilan modul. 

Modul 1 berisi uraian  tentang pengenalan pertama mengenai merangkum 

yang terdiri dari pengertian, manfaat, tujuan serta macam-macam 

merangkum, dilanjutkan dengan cara membaca cepat dan peta konsep. Modul 

2 berisi uraian tentang bagian-bagian alinea, topik, dan tema. Modul 3 berisi 

uraian  unsur paragraf terdiri dari gagasan utama serta bentuk hubungan 

paragraf. Modul 4 berisi uraian tentang struktur makro yang menjelaskan 

struktur makna yang mewakili makna secara keseluruhan teks. Modul 5 

berisi uraian tentang bentuk wacana argumentasi dan eksposisi. Modul 6 

berisi uraian tentang teks instruksi dengan opsi dan tanpa opsi, Modul 7 

berisi uraian tentang karya sastra dan karya ilmiah. Modul 8 berisi tentang 

merangkum karya sastra, dan Modul 9 berisi tentang merangkum karya 

ilmiah. 

Setelah mempelajari materi BMP ini diharapkan mahasiswa akan 

mempunyai kompetensi tertentu. Susunan materi modul beserta kompetensi 
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yang harus dikuasai mahasiswa dapat dilihat pada bagan Analisis 

Instruksional berikut ini. 

 
Peta Kompetensi 

Bahasa Indonesia Merangkum/BING4213/3 SKS 
 

 
 

Keterangan: 

TIU: Mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan merangkum artikel.  

TIK: mahasiswa diharapkan mampu: 

1. menjelaskan pengertian, manfaat, tujuan, jenis merangkum serta 

membaca cepat dengan SQ3R serta peta konsep; 

2. menjelaskan bagian-bagian alinea serta topik dan tema; 

3. menentukan gagasan utama dan bentuk hubungan paragraf; 

4. merangkum teks dengan struktur makro; 

5. merangkum wacana argumentasi dan eksposisi; 

6. merangkum teks intruksi dengan opsi dan tanpa opsi; 

7. menjelaskan karakteristik karya sastra dan karya ilmiah; serta 

8. merangkum karya sastra; 

9. merangkum karya ilmiah. 
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Pencapaian kompetensi akan lebih mudah Saudara peroleh apabila Saudara 

mengikuti petunjuk belajar berikut ini. 

1. Pertama-tama yang harus Saudara lakukan adalah mempelajari semua 

materi modul secara mandiri dan seksama. 

2. Untuk memudahkan Saudara mengingat maka beri tanda (misalnya 

dengan stabilo) pada pengertian-pengertian yang Saudara anggap 

penting. 

3. Di samping itu, untuk mengintegrasikan pengetahuan yang sudah 

Saudara miliki sebelum membaca modul ini dengan uraian yang sedang 

Saudara pelajari maka berilah catatan-catatan tambahan baik yang berupa 

informasi tambahan ataupun kritikan dan pertanyaan yang nantinya dapat 

Saudara gunakan sebagai bahan diskusi dengan tutor atau dengan teman-

teman Saudara. 

4. Untuk mengefektifkan belajar Saudara, baca kembali untuk kedua 

kalinya dan buatlah ringkasan. 

5. Apabila Saudara menjumpai contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi yang 

ada dalam uraian maka cobalah untuk mencari contoh lainnya yang 

relevan. Dengan demikian, maka Saudara tidak hanya mampu 

memahami konsep-konsep yang diuraikan, melainkan juga mampu 

menjelaskan konsep-konsep tersebut berdasarkan contoh-contoh atau 

ilustrasi-ilustrasi yang Saudara buat sendiri. 

6. Jangan pernah lupa setelah Saudara selesai mempelajari uraian maka 

bacalah rangkuman, kerjakan tugas (yang ada dalam uraian), soal latihan 

dan tes formatif. Hal ini penting, untuk mengukur tingkat pemahaman 

Saudara atas materi yang sudah Saudara pelajari. 

7. Setelah Saudara mengerjakan semuanya secara mandiri, maka bawalah 

apa yang sudah Saudara pelajari tersebut ke dalam forum diskusi 

kelompok. Diskusi kelompok ini berguna sebagai media untuk saling 

berbagi informasi, memperjelas apa yang kurang jelas, dan 

memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan. Apabila Saudara 

menginginkan hasil diskusi yang maksimal maka jangan pernah mulai 

berdiskusi sebelum semua anggota telah selesai mempelajari materi yang 

akan didiskusikan. 
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8. Apabila bahan ajar ini diikuti dengan suplemennya, baik yang berupa 

suplemen web, audio, video, CAI, atau yang lainnya maka pelajari juga 

suplemen tersebut dan jadikan juga materi dalam suplemen tersebut 

sebagai bahan diskusi. 

 

BMP ini hanya merupakan salah satu sumber informasi. Masih banyak 

sumber informasi lainnya baik yang berupa buku, makalah, atau informasi 

dalam internet yang sebaiknya juga Saudara baca agar pemahaman Saudara 

menjadi lebih komprehensif. 

 

Selamat belajar, Semoga Saudara berhasil! 


