
Inisiasi 2 
Writing (Menulis) 

Lanjutan 
 

Hallo student, now we meet in second online tutorial. Saudara-saudara mahasiswa 
sekarang kita bertemu dalam tutorial on-line yang kedua untuk mata kuliah Bahasa Inggris. 
Pada tutorial yang kedua ini materi yang ada pada Unit 3 sub unit 2 menajadi materi kita. 
Seperti yang anda ketahui sebelumnya bahwa dalam unit ini kita akan membicarakan 
tentang beberapa kegiatan, seperti membaca dan menulis paragraph, menulis ulang 
paragraph, membaca wacana, menjawab pertanyaan berdasarkan wacana yang ada, serta 
menulis format biodata. 

Sub unit 2 dari unit 3 dalam bahan ajar cetak tetap fokus pada kompetensi 
(kemampuan) mahasiswa dalam menulis paragraph dalam Bahasa Inggris. Tentu saja 
kemampuan lain juga menjadi hal yang penting, seperti: 

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 

Pada awal materi Unit 3 sub unit 2 anda bisa melihat sebuah percakapan (dialog) 
antara Roni dan Anton. Silahkan anda membacanya kembali. Agar tutorial ini berjalan 
dengan baik, jangan lupa untuk menyertaka bahan ajar cetak anda dan tentu saja kamus 
akan sangat membantu untuk memahami percakapan tersebut. 

Diharapkan setelah mengikuti inisiasi kedua ini anda dapat menulis paragraph 
dalam Bahasa Inggris. Agar tutorial ini berjalan dengan baik jangan lupa anda 
menyertakan bahan ajar cetak Bahasa Inggris sehingga kegiatan ini lebih berjalan dengan 
baik. Sehingga pada akhir kegiatan saudara mahasiswa dapat menyelesaikan tugas yang 
ada dalam Bahan Ajar Cetak dan Web. So, Let’s start now… 

 

Percakapan (dialog) 

 Percakapan adalah sebuah kegiatan yang memiliki strategi-strategi yang digunakan 
dalam mengambil bagian dalam suatu percakapan. Asumsi-asumsi tersebut mencakup pula 
prinsip-prinsip kerjasama dalam percakapan, strategi untuk merealisasikan tindak tutur, 
pasangan berdampingan, pembukaan dan penutupan, pemilihan topic, pengambilan giliran 
berbicara, dan taktik-taktik pembetulan.  Sedangkan dialogue menurut kamus Oxford 
adalah  “writing in the form of a conversationor talk”. 
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 Dari beberapa asumsi-asumsi yang disebutkan sebelumnya tentang percakapan, 
anda dapat melihat, pemilihan topic juga menjadi salah satunya. Hal ini tentu saja sama 
ketika anda akan menulis (anda masih ingat dengan inisiasi tutorial on-line pertama). 
Menulis dalam Bahasa Inggris memiliki kaidah atau langkah-langkah, dimulai dengan: 

1. Pemilihan topik (pick a new topic) 
2. Pengembangan topik (topic development) 
3. Pengembangan paragrap (paragraph development) 

Ingat, pada Unit 3, hal yang ditekankan adalah menulis bukan pada percakapannya. 
Diharapkan dengan contoh percakapan (dialog) yang ada akan membantu anda dalam 
menulis.  

Exercises (Latihan) 

Selanjutnya silahkan Ada baca bahan cetak ajar yang anda pegang dengan seksama, 
kemudian kerjakanlah beberapa latihan yang ada berikut ini: 

1. Pilihlah satu topik bebas, kemudian mulailah menulis sebuah percakapan singkat 
(dialog) antara dua atau tiga orang. Anda boleh melihat contoh percakapan yang 
ada pada unit 3 sub unit 2 di bahan ajar cetak anda. Anda dapat juga memilih pola 
kalimat yang ada; Present Tense atau Past Tense pada Unit 1. 

2. Selesaikanlah tugas pada latihan 1,2 dan 3 pada unit 3 sub unit 2. 

Untuk mengetahui benar atau tidaknya latihan yang anda kerjakan, janganlah ragu-ragu 
untuk mengirim pertanyaan tentang kesulitan (kendala-kendala) yang berhubungan dengan 
latihan atau juga Unit ini, serta hasil kerja latihan saudara-saudar pada tutor on-line.  

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 yang ada dalam bahasa Inggris (Writing 
Skills) yang harus anda miliki.  

SELAMAT BELAJAR! 

GOOD LUCK AND SEE YOU IN ANOTHER ACTIVITY 
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