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Tinjauan Mata Kuliah 
   

atakuliah Introduction to Morphology and Syntax merupakan  
matakuliah yang mengkaji tentang tiga hal pokok meliputi  English 

Morphology, English Structural Syntax, dan English Transformational 
Grammar. Dengan memahami  English Structural Syntax dan cara analisis 
kalimat bahasa Inggris menggunakan pendekatan Tranformational Grammar  
dapat meningkatkan mahasiswa dalam menggunakan berbagai macam 
struktur kalimat bahasa Inggris dengan benar baik secara tertulis maupun 
lisan.  Materi yang diberikan merupakan konsep-konsep dasar yang biasa 
digunakan dalam Introduction to Morphology and Syntax  yang akan 
disampaikan dalam enam modul, yaitu sebagai berikut. 
 
Modul 1. Concept of Morphology 
 Pada modul ini Anda akan mempelajari tentang Morfologi, yaitu tentang 

definisi morfologi dan morfem, tentang prinsip-prinsip morfem dan 
berbagai jenis morfem. 
 

Modul 2. Word formation processes 
 Modul ini akan membahas makna kata berdasarkan konsep reference, 

gramatical categories, dan lexical dan derivational relation.  Anda dapat 
mempelajari proses pembentukan kata (word formation processes) yang 
disajikan secara berturut-turut dalam 2 bagian. Bagian pertama 
membahas Struktur Hierarkis Kata (the Hierarchical Structure of 
Words), yaitu bagian yang menerangkan bagaimana proses pembentukan 
kata, seperti kata-kata unreadable, unlockable, untruly, dan unagreeable. 
Bagian kedua membahas pembentukan kata dengan cara yang kedua, 
yang melahirkan istilah-istilah seperti coinage, blending, acronym, 
clipping dan sebagainya. 

 
Modul 3. Konsep syntax, Pendekatan Structural, dan Penanda Syntatic  
 Modul ini dapat menjelaskan konsep syntax, pendekatan struktural dalam 

memahami syntax, dan menjelaskan penanda syntactic untuk mengenal 
Parts of  Speech. 
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Modul 4. Syntactic Structure 
 Pada modul ini Anda akan dibimbing untuk dapat menjelaskan 4 macam 

struktur dalam kalimat; yaitu Structure of Modification, Structure of 
Predication, Structure of Complementation, dan Structure of     

       Coordination. 
 
Modul 5. Phrases and Clauses 
 Modul ini membahas tentang Phrases and Clauses, Anda diharapkan 

dapat memiliki pengetahuan tentang frase dan klausa bahasa Inggris. 
 
Modul 6. Generative Transformational Grammar 
 Pada modul terakhir ini Anda akan mempelajari  serta menganalisis 

kalimat dalam Bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan 
transformasional. 
Kegiatan belajar mata kuliah ini terdiri dari penjelasan tentang landasan 
teori dan pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan English 
Morphology,  English Structural Syntax, dan English Transformational 
Grammar, penjelasan tentang contoh-contoh yang diberikan, latihan, tes 
formatif, dan umpan balik. Kompetensi mahasiswa diukur dengan 
menggunakan tes objektif yang dilakukan setiap akhir semester (UAS). 
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