
 

PERCAKAPAN DALAM BAHASA INGGRIS



Structural conversation

Adalah pelajaran conversation yang ditujukan untuk membuat siswa
mampu

menggunakan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris menurut
tingkat kesulitan struktur

kalimat tersebut. Dari sederhana hingga struktur yang lebih
kompleks, amati dialog

antara John dan Mary disebuah restauran

John : may I borrow your pen?

Mary : yes, you may

John : by the way, will you come to my house this afternoon?

Mary : yes, I will

John : waiter, give me 2 cups of coffee please



Functional Conversation

Adalah pelajaran conversation yang ditujukan untuk membuat siswa

mampu

menggunakan fungsi-fungsi komunikasi dengan benar, amati sbb.

John : may I borrow your pen?

Mary : yes, please

John : by the way, will you come to my house this afternoon?

Mary : with my pleasure

John : waiter, give me 2 cups of coffee please

Amatilah bagaimana perbedaan dialog 1 dan 2 tersebut diatas

serupa tapi tak sama.



Situational Conversation

Adalah pelajaran conversation yang ditujukan untuk membentuk
kemampuan mahasiswa

mengenali fungsi-fungsi khusus dalam komunikasi – berdasarkan situasi.

John : may I borrow your pen?

Mary : yes, please

John : by the way, will you come to my house this afternoon?

Mary : with my pleasure

John : waiter, give me 2 coffees please

Lihat pada frasa 2 coffees – itu adalah salah satu contoh bagaimana
penggunaan fung

si-fungsi khusus dalam komunikasi berdasarkan situasi. Di restauran,
sudah biasa kita

mengatakan 2 coffees walaupun secara grammar hal tersebut salah,
karena „coffee‟

biasanya dianggap sebagai uncountable noun



Pronunciation atau makhraj atau pengucapan,

merupakan salah satu ketrampilan wajib yang harus anda

miliki pada pembentukan speaking skill anda. Dalam

percakapan antara orang Indonesia dengan native speaker

(pembicara asli), seringkali terjadi kesalahpahaman hal ini

salah satu penyebab utama nya adalah Pronunciation yang

salah – yang menimbulkan perbedaan arti – sehingga

menimbulkan kesalahpahaman.



Ini adalah contoh-contoh bagaimana Pronunciation itu,
dimana jika anda salah mengucapkannya maka akan
menimbulkan perbedaan arti

Day they

Tank thank

See she

Dead dad

Leaf leave

Itu hanya sekedar contoh saja, coba anda lihat baris pertama,
berikut adalah contoh kata-kata yang masuk dalam kelompok
itu ; day – they, den – then, death – that, daw – though, dsb.



Apa keuntungan Anda menguasai Pronunciation?

 Bahasa Inggris anda berbeda dari orang kebanyakan

 Anda lebih unggul dan menangkan persaingan

 Tidak menimbulkan kesalahpahaman saat bicara dengan

orang asing (native speaker)

 Anda akan dikagumi rekan-rekan Anda, bahkan native

speaker pun kagum pada Anda



1. Receptive Speaking

Inilah kemampuan speaking (speaking skill) tahap I yang

harus anda miliki. Receptive speaking artinya kemampuan

speaking yang sifatnya menerima serangan – atau

gampangnya kemampuan dalam menjawab pertanyaan.

2. Productive Speaking

Jika anda sudah memiliki kemampuan dalam menangkis

serangan/menjawab pertanyaan, maka langkah berikutnya

adalah membentuk kemampuan productive speaking atau

kemampuan menyerang, atau bertanya.



3. Descriptive Speaking

Anda sudah memiliki kemampuan menangkis serangan

(receptive skill), anda juga sudah memiliki kemampuan

menyerang (productive speaking), maka selanjutnya adalah

membentuk kemampuan gabungan menangkis-menyerang

digabungkan dalam rangkaian kalimat sederhana (simple

sentence), kalimat gabungan (compound sentence) dan

kalimat kompleks (complex sentence), dan kalimat rumit

gabungan (compound complex)




