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PANDUAN PENGGUNAAN BUKU

Ada begitu banyak calon peserta tes AcEPT yang mengalami
kesulitan mempersiapkan diri menghadapi tes sebagai akibat dari
langkanya buku-buku referensi yang membahas khusus tentang tes ini.
Situasi ini telah menimbulkan keresahan sekaligus keluhan secara
meluas baik keresahan dari peserta tes yang belum berhasil mencapai
skor yang ditetapkan UGM ataupun keluhan para calon peserta tes yang
mengalami kesulitan mendapatkan buku referensi yang memadai. Buku
kecil berjudul A Step by Step Guide to AcEPT ini muncul bagaikan ‘lilin
kecil’ ditengah ‘gelapnya situasi yang dihadapi calon peserta tes
AcEPT.
Sebagaimana tersurat di sampul depan buku ini, pola
penyusunan materi buku dibuat dengan pendekatan step by step agar
para calon peserta tes dapat mengikutinya dengan mudah dan dapat
menuntaskannya dalam waktu yang relatif singkat. Tentu harapan
utama penulis adalah agar para pengguna buku ini dapat segera
memiliki pengetahuan yang memadai dan segera berjuang untuk
mendapatkan skor yang ditetapkan UGM, baik untuk mahasiswa S2
maupun S3. Sekedar catatan, buku ini sangat rasional dan tidak cocok
untuk para calon peserta tes yang mengharapkan hasil instant. Ikutilah
semua langkah-langkah yang disarankan, dan bilamana diperlukan
bacalah buku-buku lain yang menunjang pemahaman Anda tentang
unit-unit yang dibicarakan dalam buku ini.
Berikut ditampilkan struktur penulisan masing-masing bagian
dalam buku ini. Bagi calon peserta tes yang belum pernah mengenal
AcEPT sebelumnya, harus membaca buku ini dari bagian awal
(Pendahuluan) hingga akhir (Latihan Soal). Bagi mereka yang telah
beberapa kali mengikuti tes ini dan belum berhasil mencapai skor yang

ditentukan, dapat memilih bagian-bagian yang dianggap perlu saja,
tetapi disarankan untuk membaca semua bagian dalam buku ini.
1. Pendahuluan. Bagian pertama masing-masing pokok bahasan
berisi informasi umum tentang cakupan tes masing-masing skill
yang diujikan, termasuk jumlah butiran soal dan waktu pengerjaan.
Dalam bagian ini dibahas pula corak tes beserta formatnya.
2. Rahasia Tes. Bagian kedua berisi Rahasia Tes AcEPT, akan tetapi
tidak ada hubungannya sama sekali dengan prediksi soal yang akan
keluar, Bagian ini tepatnya menjelaskan tentang esensi tes itu
sendiri yang tidak diketahui publik. Sekedar informasi, setiap tes
selalu memiliki rahasia yang dapat disimpulkan dari
kecenderungan-kecenderungan tes, termasuk tes TOEFL, IELTS,
TOEIC, EPT atau pun tes bahasa Inggris berstandard Internasional
lainnya. Pelajarilah secara seksama rahasia tes AcEPT pada bagian
ini.
3. Materi Uji. Bagian ketiga berisi materi uji masing-masing skill.
Materi uji bisa sangat jelas dan terukur cakupannya, seperti
Grammar and Structure, Reading Comprhension, dan Composing
Skills. bisa pula sangat lentur seperti Listening Comprehension dan
Vocabulary. Bagian tes yang cakupannya terukur mudah dipelajari
karakternya dan mudah dipetakan kisi-kisinya; tetapi soal-soal tes
yang lentur tidak mudah dipetakan, sekalipun karakter soalnya
relatif mudah dipelajari.
4. Contoh-contoh Soal. Bagian ini tidak hanya mengetengahkan
contoh-contoh soal dalam tes AcEPT, tetapi juga disertai instruksi
soal beserta terjemahannya. Contoh-contoh soal pada bagian ini
memiliki derajat kesukaran yang mendekati tingkat kesulitan soal
yang sebenarnya.
5. Langkah-langkah Taktis Mengerjakan Soal. Bagian ini berisi
teknik pengerjaan soal beserta langkah-langkah yang disarankan.
Teknik-teknik yang disarankan disesuaikan dengan karakter soal
masing-masing skill yang diujikan.
6. Latihan Soal. Bagian ini berisi latihan-latihan soal, baik latihan
soal penunjang maupun simulasi tes. Soal penunjang dapat berupa

latihan-latihan yang secara langsung tidak berhubungan dengan tes,
tapi amat substatntif sifatnya, dan mendasari pengerjaan soal yang
sebenarnya; sementara simulasi tes berisi contoh-contoh soal yang
sejenis dengan soal AcEPT yang sebenarnya.
Agar Anda dapat memperoleh hasil yang optimal dari buku ini,
ikutilah petunjuk-petunjuk penggunaan buku sebagai berikut:
A. Pilih waktu belajar yang paling nyaman bagi Anda agar Anda
dapat berkonsentrasi penuh mempelajari bagian demi bagian
dari buku ini; Hindari belajar saat Anda dalam keadaan sangat
lelah.
B. Belajarlah secara intensif dan ekstensif. Belajar secara intensif
selama 2 jam setiap hari secara teratur selama 4 minggu akan
sangat membantu Anda menguasai materi tes. Proses belajar
Anda akan menjadi lebih berarti jika Anda menggunakan
sumber-sumber bacaan lain (ekstensif) untuk mendukung Anda
memahami topik bacaan.
C. Pelajarilah dengan cermat setiap perintah soal karena ketika
Anda sudah terbiasa dengan perintah soal, Anda tidak perlu lagi
membuang-buang waktu untuk memahami soal saat
mengerjakan AcEPT. Jika Anda tidak tahu maksud perintah
soal atau baru sempat membacanya saat tes, konsentrasi Anda
mengerjakan soal akan terganggu
D. Anda TIDAK disarankan untuk langsung mengerjakan latihan
soal sebelum Anda mengikuti pembahasan bagian-bagian
sebelumnya. Cobalah latih berulang-ulang dan periksa jawaban
Anda dengan kunci jawaban yang disediakan di halamanhalaman akhir buku ini. Latihan yang berulang-ulang dapat
memberikan gambaran tentang esensi dari latihan ini, yakni
pemahaman yang lebih baik tentang item soal yang diujikan.
E. Ikutilah semua langkah yang telah dirancang dengan
mempertimbangkan aspek kesulitan yang dihadapi pembelajar

dengan kemampuan sedang. Apabila Anda masih mengalami
kesulitan mempelajari langkah-langkah yang telah dirancang
dalam buku ini, bacalah buku-buku penunjang, terutama bukubuku yang berhubungan dengan pokok bahasan. Bertanya
kepada teman yang memiliki kemampuan bahasa Inggris lebih
baik dari Anda juga dapat membantu Anda memahami
langkah-langkah yang disarankan buku ini.

