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Tinjauan Mata Kuliah

S

alah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi.
Seseorang mempelajari bahasa tertentu karena orang tersebut ingin
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dia pelajari. Pendidikan
Bahasa Inggris (PGTK 2204) dirancang untuk memberikan kesempatan
kepada mahasiswa untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa
Inggris sederhana khususnya fungsi-fungsi bahasa yang digunakan dalam
percakapan sehari-hari. Di samping itu, mata kuliah ini juga memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan
berbahasa yang lainnya, yaitu menyimak (listening), membaca (reading), dan
menulis (writing). Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa baik lisan
maupun tulisan, mata kuliah ini memberikan teori-teori gramatika dan katakata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari.
Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, dengan modul yang dikembangkan
sebanyak 9 modul. Modul 1, 2, 3, 5, dan 8 dilengkapi dengan audio kaset
untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan menyimak dan
memahami dialog-dialog sederhana. Oleh sebab itu, mahasiswa dituntut
untuk mempelajari mata kuliah ini dengan menggunakan kedua jenis bahan
ajar yang telah tersedia, yaitu bahan ajar cetak (modul) dan bahan ajar
noncetak (kaset audio). Modul dan kaset audio merupakan satu kesatuan.
Maksudnya, mahasiswa tidak bisa mempelajari modul secara optimal tanpa
mendengarkan kaset audio. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa tidak bisa
memahami mata kuliah ini dengan baik apabila hanya mendengarkan kaset
audio saja.
Pokok-pokok bahasan yang tercakup dalam mata kuliah PGTK 2204
menjadi judul dari setiap modul dengan susunan sebagai berikut.
Modul 1 Introduction.
Modul 2 Citizen and Occupation.
Modul 3 Preposition of Direction and The Degree of Comparison.
Modul 4 Parts of Speech.
Modul 5 My Family and Present Continuous Tense.
Modul 6 Countable and Uncountable Nouns and Simple Present Tense.
Modul 7 Describing Objects and Simple Past Tense.
Modul 8 Present Perfect and Present Perfect Continuous Tense.
Modul 9 Present Future Tense and Modals.
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Setiap modul disusun sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa
memahami materi secara runtut, dimulai dari yang paling mudah hingga yang
dianggap paling sulit. Untuk mempelajari suatu bahasa seseorang harus
sering berlatih agar terbiasa. Oleh sebab itu, mata kuliah ini menuntut
mahasiswa untuk banyak berlatih berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik
secara individual maupun bersama dengan teman sejawatnya. Selanjutnya,
setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat
menggunakan bahasa Inggris sebagai alat untuk berkomunikasi. Di samping
itu, BMP Pendidikan Bahasa Inggris ini dapat mempermudah Anda
mempelajari buku sumber lainnya yang berkaitan dengan tugas Anda sebagai
guru TK.
Petunjuk untuk mempelajari materi mata kuliah PGTK2204
Kemampuan berbahasa mencakup kemampuan membaca, menulis,
menyimak dan bercakap-cakap. Oleh sebab itulah Buku Materi Pokok
PGTK2204 dilengkapi dengan kaset audio yang dibuat dengan tujuan agar
Anda dapat memiliki kompetensi menyimak dan bercakap-cakap dalam
bahasa Inggris sederhana. Agar Anda dapat mempelajari mata kuliah
PGTK2204 ini dengan lebih terarah, maka perhatikan petunjuk berikut.
1. Pelajari dua jenis bahan ajar yang telah tersedia dalam paket bahan ajar
ini, yaitu bahan ajar cetak (modul) dan bahan ajar noncetak (kaset audio).
Isi modul dan isi kaset audio merupakan satu kesatuan dan sebaiknya
Anda mempelajari dengan baik isi kedua bahan ajar tersebut. Jadi, Anda
tidak bisa memahami mata kuliah ini dengan sempurna apabila hanya
membaca bahan ajar cetaknya saja atau mendengarkan kaset audio saja.
2. Isi modul terdiri atas materi pokok, latihan, tes formatif dan
rangkumannya. Pelajari isi modul dan kerjakan setiap latihan dan tes
formatif yang terdapat dalam BMP PGTK2204 ini. Kegiatan-kegiatan
tersebut akan membantu Anda untuk lebih mendalami materi mata kuliah
ini. Selain itu, agar dapat menguasai materi mata kuliah PGTK2204 ini
dengan baik maka sebaiknya Anda banyak latihan berkomunikasi dalam
bahasa Inggris, baik secara individual maupun bersama dengan teman
Anda.
Tips untuk mempermudah Anda mempelajari bahasa Inggris
Bahasa Inggris adalah bahasa pengantar yang digunakan oleh banyak
negara di seluruh dunia. Dengan menguasai bahasa Inggris Anda akan dapat
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memperluas pengetahuan dan diharapkan akan menambah kemajuan Anda.
Mempelajari bahasa Inggris tidaklah sukar. Banyak cara yang dapat Anda
lakukan untuk mempelajari bahasa Inggris. Berikut beberapa tips yang dapat
membantu Anda untuk memahami bahasa Inggris secara mandiri.
1. Untuk memperkaya kosa kata bahasa Inggris Anda, pertama-tama
milikilah buku kamus Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris yang
cukup bagus dan lengkap. Misalnya, karangan Hasan Shadily. Dari buku
kamus tersebut Anda akan mempelajari banyak hal, misalnya makna
kata-kata bahasa Inggris, cara dan aturan pemakaiannya, serta cara
pengucapannya.
2. Untuk mengembangkan kemampuan menyimak atau untuk melatih daya
tangkap atau pendengaran Anda maka banyak-banyaklah mendengarkan
percakapan atau film atau berita dari radio atau TV. Cobalah Anda
mengajak 2 atau 3 orang teman Anda untuk menonton dan
memperhatikan sebuah film berbahasa Inggris dari TV atau bioskop atau
dari CD-CD program pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. CD
bahasa Inggris untuk anak-anak biasanya cukup mudah untuk
dimengerti. Kemudian, cobalah memahami isi cerita film tersebut dari
mendengarkan isi dialog tanpa harus membaca isi teks. Selanjutnya,
diskusikan isi film tadi dengan 2 atau 3 orang teman yang menonton film
tersebut bersama-sama. Lakukan cara ini berkali-kali. Walaupun dengan
cara ini Anda tak dapat memahami seluruh isi cerita film tersebut, Anda
telah membiasakan diri untuk memahami isi cerita dari mendengar dan
mempelajari konteks cerita. Hal ini dapat pula Anda lakukan saat
mendengarkan berita atau percakapan dari radio.
3. Jika Anda menyukai lagu-lagu maka cobalah pula untuk mendengarkan
kata-kata dari sebuah lagu bahasa Inggris. Dengarkan sebuah lagu
berbahasa Inggris beberapa kali. Cobalah pula untuk memahami isi dari
lagu tersebut. Diskusikan dengan teman-teman Anda mengenai isi lagu
tersebut. Biasanya belajar bahasa Inggris dari lagu akan dapat menambah
motivasi Anda untuk mempelajari Bahasa Inggris.
4. Anda dapat pula mempelajari bahasa Inggris dengan cara mendengarkan
kaset-kaset audio atau dengan mempelajari bahasa Inggris via Komputer.
Dengan mendengarkan kaset-kaset bahasa Inggris seperti yang terdapat
dalam paket bahan ajar ini, Anda akan mempelajari cara pengucapan
suatu kata dan intonasi saat mengucapkan suatu kalimat bahasa Inggris.

iv

Ada pula program pembelajaran bahasa Inggris yang dapat Anda lakukan
melalui komputer.
5. Untuk menambah kemampuan Anda dalam membaca suatu buku dalam
bahasa Inggris, cobalah pinjam atau miliki beberapa buku cerita
berbahasa Inggris yang biasanya telah memiliki level tertentu, misalnya
buku cerita untuk level pemula (beginner), menengah (intermediate) atau
level lebih tinggi (advance). Dengan mencoba membaca dan memahami
isi bacaan, Anda akan termotivasi untuk membuka kamus dan
mempelajari dan mengingat kosa kata-kosa kata baru bahasa Inggris.
Catat kalimat atau kata-kata yang belum Anda pahami. Carilah dalam
kamus bahasa Inggris Anda tentang kata atau kalimat-kalimat tersebut
atau hubungi atau telepon tutor Anda.
6. Untuk melatih kemampuan Anda dalam mengucapkan kata-kata atau
kalimat dalam bahasa Inggris, buatlah sebuah kelompok dan cobalah
berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris
selama 5 jam seminggu atau lebih. Buatlah tanya jawab sederhana dalam
bahasa Inggris dengan teman-teman Anda. Lakukan latihan ini sesering
mungkin sehingga Anda tak mengalami rasa kaku saat mengucapkan
kata atau kalimat dalam bahasa Inggris.
7. Semua kegiatan di atas sebaiknya dilakukan sesering mungkin agar Anda
dan teman-teman Anda terbiasa dan merasa membutuhkan bahasa
Inggris. Jangan lupa penguasaan bahasa Inggris adalah kunci untuk
membuka dunia, Anda akan mudah mempelajari bahasa Inggris jika
Anda dapat memotivasi diri dan tekun belajar dan berusaha.

v

Peta Kompetensi
Pendidikan Bahasa Inggris/PGTK 2204

TIU Mata kuliah: Menggunakan bahasa Inggris secara sederhana

Mengungkapkan kembali kalimat dalam bahasa Inggris secara lisan/tertulis 5

Bercakap-cakap
menggunakan bahasa
Inggris sederhana
Kompetensi 1

Menyimak percakapan
yang menggunakan
bahasa Inggris
sederhana
Kompetensi 2

Membaca tulisan
berbahasa Inggris
sederhana
Kompetensi 3

Menulis kalimat dan
paragraf menggunakan
bahasa Inggris
sederhana
Kompetensi 4
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Dari gambar peta kompetensi di atas dapat diartikan bahwa BMP
Pendidikan Bahasa Inggris untuk mahasiswa D-II PGTK ini bertujuan akhir
agar Anda mahasiswa D-II PGTK mempunyai kemampuan untuk
menggunakan bahasa Inggris secara sederhana, setelah sebelumnya Anda
dapat:
1. bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris yang sederhana
(kompetensi 1);
2. menyimak percakapan yang menggunakan bahasa Inggris sederhana
(kompetensi 2);
3. membaca tulisan berbahasa Inggris sederhana (kompetensi 3);
4. menulis kalimat dan paragraf berbahasa Inggris sederhana
(kompetensi 4);
5. mengungkapkan kembali kalimat dalam bahasa Inggris secara
lisan/tertulis (kompetensi 5).
Selamat belajar, semoga berhasil, sukses untuk Anda.
Ingatlah, memahami bahasa Inggris berarti Anda selangkah lebih maju
dari hari kemarin dan Anda siap berkomunikasi dengan dunia.

