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Tinjauan Mata Kuliah

S

audara, mata kuliah Pengajaran Keterampilan Berbahasa menguraikan
berbagai pendekatan, strategi, dan desain pembelajaran bahasa dan sastra
Indonesia baik di SMA/MA maupun di SMP/MTs. Dalam mata kuliah ini
dibahas pula tentang metode, media, dan perangkat evaluasi yang relevan di
dalam pengajarannya. Masalah implementasi dari ketiga komponen
pembelajaran itu pun menjadi fokus utama mata kuliah ini.
Setelah menempuh mata kuliah Pengajaran Keterampilan Berbahasa,
diharapkan Anda akan mampu menerapkan kegiatan dalam pengajaran
keterampilan berbahasa. Mata kuliah Pengajaran Keterampilan Berbahasa
membahas hakikat strategi pembelajaran, komponen pembelajaran, berbagai
pendekatan pembelajaran, perancangan media pembelajaran, perancangan
evaluasi pembelajaran, dan desain pembelajaran keterampilan berbahasa.
Adapun cakupan materi yang perlu Anda pelajari di dalam modul ini sebagai
berikut.
1. Pengertian dan macam-macam pendekatan, metode, dan teknik
pembelajaran.
2. Strategi pembelajaran bahasa: deduktif-induktif, eskploratori, belajar tuntas.
3. Komponen pembelajaran bahasa.
4. Ihwal pendekatan komunikatif, integratif, dan konteksutal, dan
implementasinya di dalam pengajaran bahasa.
5. Ihwal media dan evaluasi pembelajaran bahasa.
6. Desain pembelajaran keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis untuk wacana sastra dan nonsastra.
7. Desain pembelajaran keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia
terpadu.
Materi-materi tersebut diharap dapat memberikan tuntunan bagi Anda yang
ingin menjadi pengajar Bahasa Indonesia yang baik di SMA/MA maupun
SMP/MTs. Diharapkan seusai mempelajari materi-materi tersebut, Anda
memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menjadi guru yang benar-benar
profesional. Oleh karena itu, Anda diharapkan mempelajarinya dengan sungguhsungguh dan dapat menguasai materi ini dengan mengerjakan semua yang
dianjurkan dalam modul-modul ini.
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Berusahalah Anda untuk menguasai modul ini satu per satu hingga akhirnya
Anda menguasainya secara tuntas.
Selamat belajar, semoga Anda benar-benar menjadi guru yang profesional.
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