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Tinjauan Mata Kuliah

B

uku Materi Pokok (BMP) mata kuliah Structure II (PBIS4115) yang
berbobot 4 sks ini terdiri dari 12 modul. BMP ini merupakan bahan ajar
atau sumber belajar utama bagi mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah
Structure II. BMP ini juga merupakan merupakan rujukan untuk tutorial tatap
muka, tutorial online, Latihan Mandiri, dan ujian (UAS). Mata kuliah
Structure II melalui BMP ini membekali mahasiswa dengan keterampilan dan
kecakapan untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris pada tingkat
menengah (intermediate) dalam bentuk simple, compound, complex, dan
compound-complex dengan menggunakan conjunctions seperti coordinate dan
subordinate conjunctions, serta transitions yang tepat. Mata kuliah ini juga
membekali keterampilan mahasiswa untuk menyusun kalimat dalam bentuk
passive voice, reported speech, serta menyusun kalimat dengan menggunakan
infinitives dan gerunds.
Setiap modul dalam BMP Structure II dapat terdiri dari dua hingga empat
topik (unit) yang berkaitan. Setiap unit membahas satu topik tertentu yang
dapat terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa sub-topik berkaitan dimana di
dalamnya terintegrasi penjelasan-penjelasan, contoh-contoh, dan latihanlatihan gramatikal dan fungsional tentang topik dan subtopik tertentu. Setiap
unit dilengkapi dengan tes formatif mandiri untuk mengukur tingkat
pencapaian belajar mahasiswa pada unit tersebut. Seperti juga latihan-latihan,
setiap tes formatif juga dilengkapi dengan kunci jawaban.
Karakteristik mata kuliah Structure II yang lebih mengutamakan
penguasan keterampilan menggunakan grammar dan menuntut mahasiswa
untuk lebih banyak berlatih daripada penguasaan teori dan hafalan. Oleh
karenanya, setelah mempelajari penjelasan dan contoh-contoh, mahasiswa
sangat disarankan untuk selalu mengerjakan setiap latihan yang diberikan
secara berurutan dan lengkap. Memeriksa hasil latihan dengan mengacu pada
kunci latihan. Kemudian menandai bagian-bagian dimana Anda ’salah’ atau
belum menguasainya. Setelah itu mengkaji ulang bagian-bagian yang belum
Anda kuasai tersebut hingga Anda dapat memastikan Anda 100% siap untuk
tes formatif. Kemudian, kerjakanlah tes formatif seolah Anda mengikuti ujian
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yang sebenarnya untuk satu unit tertentu dengan tertib. Setelah selesai semua
barulah Anda boleh mengecek hasil belajar Anda itu dengan kunci jawaban tes
formatif. Bila hasilnya ternyata belum memuaskan, kaji ulang mengapa Anda
salah pada bagian-bagian tersebut hingga Anda tahu dan yakin telah 90-100%
menguasai materi dan dapat berpindah ke materi selanjutnya.
Untuk hasil yang optimal, mahasiswa sangat disarankan agar selain
mempelajari BMP, juga mengikuti tutorial online (tuton) mata kuliah ini secara
aktif dan teratur. Pada tuton, Anda dapat berdiskusi tentang materi yang Anda
rasa sulit dengan tutor dan teman-teman mahasiswa lain. Anda juga dapat
memperoleh latihan-latihan tambahan dari tutor, bahkan mengerjakan tugas
tuton yang berkontribusi terhadap nilai akhir (nilai tuton ikut dihitung bersama
nilai UAS menjadi nilai akhir mata kuliah).
Selain tuton, Anda juga dapat mempelajari materi tambahan berupa Materi
Pengayaan Online dan Tutorial TV, serta latihan tambahan berupa Latihan
Mandiri Online, dan bahkan BMP ini pun tersedia online.
Nah, selamat belajar, semoga sukses selalu bersama UT!
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