
 
 

1 



..

WRITING/MENULIS

Writing (menulis) adalah suatu kegiatan yang akan melibatkan kemampuan anda

memproduksibahasadalambentuk tulis (writtenform).Tentu saja kegiatanini tidak terlepas

pada kemampuananda dalam membaca teks bacaan yang ada, karena dengan hasil bacaan

anda selamaini akan memudahkanandauntukmengembangkantopiktulisanyang akan anda

tulis. Jadi untukkegiatanini kita akan melibatkandua bentukketerampilan(integratedskills)

dalam bahasa Inggris yaitu keterampilanmenulis (writing skills) dan membaca (reading

skills).

Menulis dalam bahasa inggris tentu saja memilikikaidah yang hampir sarna dengan

cara menulis dalam bahasa Indonesia. Kaidah atau langkah-Iangkahyang ada dimulai

dengan:

a. Pemilihantopik (pick a new topic)
b. Pengembangantopik (topicdevelopment)
c. Pengembanganparagrap(paragraphdevelopment)

Pemilihan topik bisa anda lakukan secara bebas, kecuali topik-topik yang telah

ditentukanmisalnyadalamujian atau tes. Topik yang andapilih hendaknyamerupakantopik

yang anda pahami dan memilikipengetahuantentang topik tersebut. Mengapa? Karena hal

tersebutakanmemudahkanandadalammengembangkantopiktersebut.

Mengembangkantopik bisa anda lakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan

cara membandingkan (paragraph development by comparison), menceritakan (paragraph

development by naration), memaparkan (paragraph development by describe),

mendefinisikan (paragraph development by defmition) dan masih ada beberapa cara

pengembanganparagrapyang lain.

Disetiapparagrapakanterdiridari 3 bagianyang akanmenjadipengembang paragrap

tersebut.Tiga bagianyang dimaksuditu adalah:

1. Kalimatpembuka(openingsentence)
2. Kalimatpendukung(supportingsentence)
3. Kalimatpenutup(closingsentence)

Untuk kegiatan tutorial online pertama ini anda akan diberikan batasan pada

pengembanganpenulisandalamkalimat,belurndalambentukparagrap.Disetiapsatukalimat

dalam bahasa Inggris akan terdiri dari subjek (subject), predikat (predicate), dan objek

(object). Juga bisa anda lengkapidengan kata keterangan (adverbs),baikketerangan waktu
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(present, past,future), keterangan tempat (adverb of place) atau kata keterangan ftekuensi

(ftequency).

MENUL/S KAL/MAT (SENTENCE)

Anda tentu sudah mengenaliapa itu subjek dalam sebuah kalimat. Subjek (subject)

adalah posisi kata sebagai pelaku. Biasanya setelah subjek akan diikuti oleh kata predikat

(predicate),barukemudian akan diakhiri dengan objek (object)juga bisa ditambah dengan

kata keterangan(adverbs),contohnya:

I

~
SUBJECT

gave him
~

PREDICATE

a book
~

OBJECT

yesterday
~

ADVERBS

Saudara mahasiswa anda akan diminta untuk membuat kalimat. Kalimat dalam

bahasa Inggrisjuga memiliki pola-pola tersendiri (structure). Saya yakin anda masih ingat

dengan structure english languages yang sudah anda peroleh dalam kegiatan tutorial

tatapmuka pertama dan kedua (paOObahan ajar unit 1 sub unit 1, 2 dan 3). Untuk

mengingatkanandakembalistructuretersebutaOOlah:

Simplepresenttenses (subject+verbl(s/es)+objectcomplement)

Present continous tense (Subject + tobe +verbl +Ing + object complement)

Simple past tense (subject + tobe (were/was) + object + adverbs)

Silahkan buka bahan ajar anOO!Bagaimana halamannya sudah ditemukan? Silahkan anda

membacanya untuk mengingat-ingat kembali materi structure anda...

Nah, sekarang anda akan lebih mudah dalam menyusun kalimat. Apakah anOOsiap

dengan latihan pertama... pasti siap! Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaanbacaan

TANATORAJApadahal4latihan 1.

MENUL/S FORMAT B/ODATA

Selanjutnya anda akan menulis format bioOOta.Untuk menulis format biodata

sebaiknya anda memahamidulu apa yang menjadi isi atau bagian sebuah format biodata.

Silahkan anOOmelihat hal 6 unit 3 sub unit 1, pada bagian ini format biodata ditampilkan

dengan pola yang sederhana. Langkah-Iangkahyang perlu anda lakukan adalah dengan

memahamiapa yang ada dalamformatbiodatatersebut.
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Pada umumnya format biodata akan berisi data pribadi, misalnya; nama (name),

tempat lahir (place of birth), tanggallahir (date of birth), usia (age),jenis kelamin (gender),

pekeIjaan (occupation),kebangsaan(nationality),daerah (regional), dan masih banyak lagi

kelengkapanformat lainnya. Tentu saja untuk mengisinya harus sesuai dengan informasi

data pribadi anda masing-masing,nah tentu lebih mudah! It's more easier to fulfill your

personal data.OK

Selanjutnya,silakan Anda baca bahan ajar yang Anda pegang dengan seksama, kemudian

kerjakanlahtugas berikut:

1. Pilihlahsatu topik bebas,kemudianmulailahmenulistiga kalimatdenganpola Simple

past tense.yangterdiri dari Kalimatpembuka(openingsentence),Kalimatpendukung

(supportingsentence),danKalimatpenutup(closingsentence)

2. Isilahformatbio data dibawahini:

Name

From

Age

Occupation:

Nationality :

Selanjutnya, untuk mengetahui benar atau tidaknya jawaban Anda silakan kirim

kembali jawaban tersebut melalui fasilitas yang ada atau jika Anda ada kendala dengan

penerapanpola kalimat (structure)tulis sajajawaban atau pertanyaantentangkesulitanAnda

pada selembar kertas kemudian kirimkan melalui nomor atau melalui alamat e-mail yang

tersedia.

Saudara mahasiswa,jika ada sesuatu materi yang belum atau kurangjelas dan ingin Anda

tanyakan,gunakanlahsarana iniuntukmenyampaikanpermasalahanAndatersebut.

Sebagai informasi bahwa materi ini sangat penting Anda kuasai karena merupakan dasar

untuk mempelajari materi yang terdapat pada bahan ajar pada unit-unit berikutnya serta

merupakansalah satubentukketerampilanbahasa(writingskills)yang hams anda miliki.

Selamat belajar! Good luck and see you in another activity!
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Materi Inisiasi Tutorial On-Line II

Writing (Menulis)
Hello students, now we meet in second online tutorial. Saudara mahasiswa sekalian,

sekarang kita bertemu dalam tutorial online kedua untuk mata kuliah Bahasa Inggris, dalam

tutorial online kedua ini tutor anda akan memandu saudara-saudara. Untuk inisiasi kedua ini

materi yang akan didiskusikan adalah materi yang ada pada Unit 3 sub unit 2. Seperti yang anda

ketahui sebelumnya dalam unit ini kita akan membicarakan tentang beberapa kegiatan, seperti

membaca dan menulis paragrap, menulis ulang paragrap, membaca beberapa wacana, menjawab

pertanyaan berdasarkan wacana yang ada, serta menulis format biodata.

Sub unit 2 dari Unit 3 dalam bahan ajar ini tetap fokus pada kompetensi kemampuan

mahasiswa dalam menulis paagrap dalam bahasa Inggris. Tentu saja kemampuan lain juga

menjadi hal yang penting, yaitu:

1. Mampu meningkatkan dan menguasai kosa kata (vocabulary)

2. Mampu membuat dan menulis kalimat bahasa Inggris dengan baik dan benar
3. Mampu melengkapi kalimat yang belum sempurna
4. Mampu membuat kalimat dan menulis ulang paragrap
5. Mampu mengisi biodata yang secara lengkap

Setelah mengikuti inisiasi tutorial online kedua, anda mampu menulis paragraph dalam
bahasa Inggris. Agar tutorial ini beJjalan dengan baik jangan lupa anda menyertakan bahan ajar
bahasa Inggris anda, dan juga kamus bahasa Inggris sehingga kegiatan ini lebih beJjalan dengan
baik. Sehingga pada akhir bagian akhir kegiatan saudara-saudara mahasiswa dapat
menyelesaikan tugas yang ada dalam modul dan web. So, we can start now...

Percakapan (dialog)

Pada awal materi unit 3 sub unit 2 anda bisa melihat sebuah percakapan (dialog) antara

Roni dan Anton. Silahkan anda membacanya kembali... Bagaimana sudah selesai membacanya?

Perhatikan ada beberapa kata dan istilah yang digunakan dalam dialog tersebut. Istilah atau kata-

kata yang digunakan dapat anda temukan dalam bahan ajar unit 3 su unit 2 hal 8. Ingat, pada

Unit 3 hal yang ditekankan pada menulis bukan pada percakapan, diharapkan dengan contoh

percakapan (dialog) yang ada akan membantu anda dalam menulis.
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Percakapan adalah sebuah kegiatan yang memiliki strategi-strategi yang digunakan dalam

mengambil bagian dalam suatu percakapan. Asumsi-asumsi tersebut mencakup pula prinsip-

prinsip kerjasama percakap~ strategi untuk merealisasikan tindak tutur, pasangan

berdamping~ pembukaan dan penutupan, pemilihan topik, pengambilan giliran berbicara, dan

taktik-taktik pembetulan.

Dari beberapa asumsi yang disebutkan diatas tentang percakapan anda dapat melihat,

pemilihan topik juga menjadi salah satunya. Hal ini tentu saja sarna ketika anOOakan menulis

(anda masih ingat dengan inisiasi tutorial online pertama). Menulis dalam bahasa Inggris

memiliki kaidah atau langkah-Iangkah, dimulai dengan:

a. Pemilihan topik (pick a new topic)
b. Pengembangan topik (topic development)
c. Pengembangan paragrap (paragraph development)

Selanjutnya, silakan AnOObaca bahan ajar yang AnOOpegang dengan seksama, kemudian

kerjakanlah tugas berikut:

1. Pilihlah satu topik bebas, kemudian mulailah menulis sebuah percakapan singkat (dialog)

antara tiga orang. AnOOboleh melihat contoh percakapan yang ada dala unit 3 sub unit 2

ini. AnOOOOpatmemilih pola kalimat yang akan anOOgunakan; Present Tense atau Past

Tense paOOunit 1.

2. Selesaikanlah tugas paOOlatihan 1,2 dan 3 pada unit 3 subunit 2.

Untuk mengetahui benar atau tidaknya jawaban AnOOsilakan kirim kembali jawaban tersebut

melalui fasilitas yang ada ataujika AnOOaOOkendala dengan penerapan pola kalimat (structure)

tulis saja jawaban atau pertanyaan tentang kesulitan AnOOpada selembar kertas kemudian

kirimkan melalui nomor atau melalui alamat e-mail yang tersedia.

Saudara mahasiswa, jika aOOmateri yang belum atau kurang jelas dan ingin AnOOtanyakan,

gunakanlah sarana ini untuk menyampaikan permasalahan AnOOtersebut.

Sebagai informasi bahwa materi ini sangat penting AnOOkuasai karena merupakan OOsaruntuk

mempelajari materi yang terOOpatpaOObahan ajar pada unit-unit berikutnya serta merupakan

salah satu bentuk keterampilan bahasa (writing skills) yang hams anOOmiliki.

Selamat belajar! Good luck and see you in another activity!
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Materi Inisiasi Tutorial On-Line IV

Menyimak (Listening)
Hello students, nice to see you again. . This is the fourth online tutorial. Hallo Saudara

mahasiswa sekalian, menyenangkan sekali dapat bertemu kembali dengan anda. lni adalah

pertemuan on-line pertama pertama untuk mata kuliah Bahasa Inggris, dalam lnisiasi tutorial

online yang keempat ini tutor anda akan memandu saudara-saudara. Kali ini materi yang akan

didiskusikan adalah materi yang ada pada Unit 4 yaitu Metode Menyimak (listening).

Seperti yang anda ketahui dalam unit 4 terdiri atas 2 subunit yaitu:

1. Sub Unit 1: Wacana Tourist in Indonesia, dengan topik Indonesia, adapun kegiatan yang

akan dilakukan; a) membaca wacana b) menyimak wacana c) menulis jawaban

pertanyaan

2. Sub Unit 2: Wacana Myfamily, dengan kegiatan a) menyimak wacana b) menulis ulang

paragrap c) menulis jawaban pertanyaan

Untuk kegiatan tutorial keempat ini akan dibatasi hanya pada penggunaan metode menyimak

pada material wacana Touris in Indonesia. Tentu material yang disajikan melalui media

Audio/Audio Visual. Kemampuan yang diharapkan anda peroleh secara menyeluruh adalah

sebagai berikut:

1. Mampu meningkatkan dan menguasai kosa kata (vocabulary) bahasa Inggris melalui

wacana Tourist in Indonesia

2. Mampu menyimak bacaan dan dialog

3. Mampu menyimak bacaan melalui taperecorder (media Audio)

4. Mampu membuat kalimat dan menulis ulang paragrap

5. Mampu mengerjakan tugas-tugas latihan dengan ketepatan paling kurang 80%

Setelah mengikuti materi ini diharapkan anda mampu menyimak isi wacana dalam
bahasa Inggris. Agar tutorial ini berjalan dengan baik jangan lupa anda menyertakan bahan ajar
bahasa Inggris anda, sehingga kegiatan ini lebih berjalan dengan baik.OK...
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Meny;makIListen;ng

Untuk kegiatan unit 4 ini anda akan melibatkan semua keterampilan (integrated skills)

dalam bahasa Inggris yaitu keterampilan menyimak (listening skill), membaca (reading skill),

bicara (speaking skill) dan menulis (writing skills). Menyimak (Listening) adalah suatu kegiatan

yang akan melibatkan kemampuan anda dalam mendengar bahasa dalam bentuk lisan (oral

form). Tentu saja dalam melakukan kegiatan ini tidak anada diharapkan dapat berkonsentrasi

dengan baik ketika menyimak materi yang akan anda dengar melalui media Audio/Audio Visual.

Saudara mahasiswa, silahkan Anda baca bahan ajar yang Anda pegang dengan seksama,

kemudian kerjakanlah tugas yang ada pada Unit 4 subunit 1 dan 2.

Selanjutnya, untuk mengetahui benar atau tidaknya jawaban Anda silahkan kirim kembali

jawaban tersebut melalui fasilitas yang ada atau jika Anda ada kendala dengan materi pada unit 4

ini, tulis saja jawaban atau pertanyaan tentang kesulitan Anda pada selembar kertas kemudian

kirimkan melalui nomor atau melalui alamat e-mail yang tersedia.

Saudara mahasiswa, jika ada sesuatu materi yang belum atau kurang jelas dan ingin Anda

tanyakan, gunakanlah sarana ini untuk menyampaikan permasalahan Anda tersebut.

Sebagai informasi bahwa materi ini sangat penting Anda kuasai karena merupakan dasar untuk

mempelajari materi yang terdapat pada bahan ajar pada unit-unit berikutnya serta merupakan

salah satu bentuk keterampilan dalam bahasa Inggris yang harus anda 00100.

Selamat belajar! Listen carefully! Good luck and see you in another activity!
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