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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Bahasa Inggris 1 ini merupakan mata kuliah kompetensi 

utama di hampir semua program studi yang ada di Universitas 

Terbuka (UT) dikarenakan mahasiswa UT yang mengambil mata kuliah ini 

berasal dari berbagai bidang ilmu, maka perlu kiranya bahan ajar mata kuliah 

ini dibuat sekomprehensif mungkin dan tingkatnya tentunya masih dasar. 

Oleh sebab itu, isi bahan ajar mata kuliah ini terdiri dari kata, frasa, klausa, 

paragraf dan bagian-bagiannya, disamping strategi membaca teks berbahasa 

Inggris secara tepat. 

 Seperti disebutkan di atas bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah 

kompetensi utama di hampir semua program studi yang ada di UT, jadi mata 

kuliah ini penting. Untuk beberapa program studi misalnya matematika, 

statistika, atau biologi mata kuliah ini tidak ada keterkaitannya dengan mata 

kuliah lain dalam program studi tersebut. Tetapi bagi program studi seperti 

misalnya pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris bidang minat 

penerjemahaan, mata kuliah ini saling terkait dengan mata kuliah lainnya. 

 Manfaat mempelajari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat 

memperbaharui ingatannya kembali mengenai bahasa Inggris dasar yang 

pernah mereka pelajari di sekolah menengah atas. Di samping itu mereka 

juga dapat mempelajari beberapa strategi membaca seperti scanning, 

skimming, guessing word meaning. 

Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat memahami bagian – 

bagian kalimat, frasa, klausa, dan paragraf. 
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Setelah mempelajari matakuliah  MKDU4107/Bahasa Inggris 1 ini, 

mahasiswa diharapkan dapat memahami serta memiliki kemampuan     

mengidentifikasi bagian-bagian kalimat dan menerapkan strategi-strategi 

membaca teks berbahasa Inggris secara tepat.
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Tujuan Instruksional Khusus (TIK): 

1. Mengidentifikasi kata benda (noun) 

2. Mengidentifikasi kata kerja (verb) 

3. Mengidentifikasi keterangan kata kerja (adverb) 

4. Mengidentifikasi kata sifat (adjective) 

5. Mengidentifikasi noun phrase 

6. Mengidentifikasi verb phrase 

7. Mengidentifikasi adjective phrase 

8. Mengidentifikasi adverb phrase 

9. Mengidentifikasi independent clause 

10. Mengidentifikasi dependent clause 

11. Mengidentifikasi noun clause, verb clause, adjective clause 

12. Mengidentifikasi kata ganti orang 

13. Mengidentifikasi kata ganti benda 

14. Mengidentifikasi subyek kalimat sederhana 

15. Mengidentifikasi subyek kalimat kompleks 

16. Menerapkan strategi membaca scanning 

17.  Menerapkan strategi membaca skimming 
 
 


