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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL Program Studi 
 S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan  dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

S5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

P1 menguasai konsep teoritis kebahasaan  dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum (general English) dalam konteks 
keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; 

KU1 
mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu  
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pendidikan bahasa 
Inggris; 

KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU7 mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

KK1 mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; 

KK2 mampu mengadaptasi budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam budaya bahasa ibu; 

CP Mata Kuliah 

M1 Mahasiswa mampu menguasai prinsip dan etika dalam berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung (S2, S5, P1) 

M2 Mahasiswa mampu menangkap pembicaraan lawan bicara melalui pembicaraan secara langsung (KU2, KK1) 

M3 Mahasiswa mampu menggunakan vocabulary harian untuk digunakan dalam percakapan (KU1, KU7, KK2) 

M4 Mahasiswa mampu mempresentasikan sebuah karya di depan umum (public speaking) (KU1, KK2) 



Deskripsi Singkat MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip dan etika dalam berkomunikasi dengan lawan bicara khususnya secara langsung. 
Mahasiswa dibiasakan untuk mengenal dan menggunakan daily vocabulary dalam pembicaraan sehari-hari dalam percakapan langsung serta 
di akhir mata kuliah ini kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mempresentasikan sebuah karya di depan umum dengan 
metode public speaking. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu berkomunikasi sederhana dengan bahasa Inggris serta 
menyampaikan hasil karya di depan umum. 

Pustaka  
 

Utama: 
1. Maggs, P & Hird, J. (2004). Speaking Activities. Newyork: Palgrave Macmillan 
2. Hughes, R. (2006). Spoken English. New York: Palgrave Macmillan 
3. Zipes, J. (2004). Speaking Out. New York: Routledge 

Pendukung: 
1. https://youtube.com/introduction 
2. https://youtube.com/asking-for-ways  
3. https://youtube.com/presenting-in-seminar  

Media Pembelajaran MP3, Video 

Team Teaching - 

Mata Kuliah Syarat - 

 

Minggu 
ke 

Sub CP Mata Kuliah Materi Pembelajaran Metode/ Strategi  
Pembelajaran  

Penilaian 

Indikator Bentuk Bobot 
(%) 

1  

Mahasiswa mampu memahami 
prinsip dan etika dalam 
percakapan sehari-hari  

Pengenalan mata kuliah  

Kuliah dan tanya jawab 
- Sosialisasi RPS 
- Kontrak belajar 
- Lecturer’s Introduction 

Mengenal  mata kuliah 
dan tujuan dari mata 
kuliah 

- - 

2 Introduction 

Kuliah dan praktik 
- Components of introduction 
- Self introduction and introducing 
others 
- Things allowed and not allowed in 
introduction 
 

Mampu memahami 
konsep pengenalan diri 
dengan level yang lebih 
tinggi dari SMA 

Praktik 5% 



3 

Kuliah dan diskusi 
Tugas-1: berlatih dengan partner untuk 
membuat self introduction and 
introducing others 

Mampu mengucapkan 
hal-hal yang 
berhubungan dengan 
introduction secara 
berterima dan sesuai 
dengan kaidah speaking 
yang baik 

Tugas 
kelompok 

10% 

4 

Asking for ways 

Kuliah dan praktik 
- Memahami arah mata angin 
- Memahami rambu jalan (perempatan, 
pertigaan, lampu APILL, landmarks) 

Mampu mencari lokasi 
dengan menggunakan 
aplikasi dan 
memberikan 
pengarahan dengan 
kata-kata yang sesuai 

Unjuk 
kerja 5% 

5 

Kuliah dan diskusi 
Tugas 2: membuat video percakapan 
dengan rekan tentang asking and giving 
direction dengan menggunakan aplikasi 
googlemaps serta mengunggahnya di 
youtube untuk dinilai 

Mampu menanyakan 
dan memberikan 
arahan secara tepat 
dengan menggunakan 
bantuan aplikasi 
googlemaps  

Tugas 
kelompok 

10% 

5 

Mahasiswa mampu memahami 
berbagai macam jenis 
pengumuman (announcement) 
yang diumumkan pada tempat-
tempat umum seperti bandara, 
stasiun, dan terminal bis 

Announcement in airport Kuliah dan praktik 
- Prinsip pengumuman 
- Mendengarkan pengumuman di 
Stasiun, Bandara, dan Terminal 
Bis/Dermaga 
- Mengenal vocabulary yang digunakan 
dalam membuat pengumuman 
Tugas-3: membuat video sederhana 
mengenai traveling yang didalamnya 
terdapat introduction, asking for ways, 
dan announcement. 

Mampu memahami 
kata-kata yang 
diucapkan oleh si 
speaker dan mampu 
melakukan respon 
terhadap pengumuman 
tersebut 

Tugas 
kelompok 20% 

6 Announcement in railway 
station 

7 
Announcement in bus 
station 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER  



9 

Mahasiswa mampu berdiskusi 
dengan atasan, rekan kerja, dan 
bawahan sesuai konsep serta 
seting pekerjaan di bidang 
teknologi informasi 

Things to be prepared in 
starting discussion 

Kuliah dan diskusi 
Memahami persiapan dalam berdiskusi 
(materi, apa yang ditanyakan, tata cara 
bertanya/mengutarakan pendapat 
tanpa menjatuhkan/menyudutkan) 

Mampu memahami tata 
cara berdiskusi dengan 
pimpinan dan teknik 
mengutarakan 
pendapat yang baik 

Quiz 5% 

10 
Vocabularies related to 
discussing things 

Kuliah dan praktik 
- Memahami vocabulary yang sering 
digunakan dalam berdiskusi 
- Praktik menggunakan kosakata 
tersebut untuk berdiskusi dengan 
teman (role play) 

Mampu memahami dan 
praktik terhadap 
kosakata yang 
berhubungan dengan 
diskusi baik bersama 
atasan, rekan kerja, 
maupun bawahan 

11 
Practicing discussing with 
friends 

Kuliah dan penugasan 
Tugas-4: praktik berdiskusi dengan 
teman dengan mengangkat tema di 
bidang TI 

Mampu mempraktikkan 
diskusi dengan 
menggunakan kosakata 
yang telah diperoleh 
serta menggunakan 
etika berdiskusi yang 
baik 

Tugas 
kelompok 15% 

12 

Mahasiswa mampu 
mempresentasikan hasil karya ke 
publik dengan bahasa Inggris 

Comprehending the 
principles of presentation 

Kuliah dan tanya jawab: 
- Criteria of making good power point 
- Criteria of being a good presenter 

Mampu memahami 
prinsip dan etika dalam 
presentasi 

Quiz 5% 

13 
Comprehending the 
vocabularies frequently 
used in presentation 

Kuliah dan praktik 
- Vocabulary yang digunakan dalam 
mempesentasikan 
- practicing of self introduction, 
introducing products, how to interest 
the audience, how to make the product 
looks good to see 

Memahami serta 
menguasai kosakata 
yang berhubungan 
dengan presentasi 

Quiz 5% 

14 Making concept of 
presentation  Kuliah dan diskusi Membuat konsep 

presentasi sesuai 
Tugas 

kelompok 20% 



jurusan 

15 
Practicing presentation 
related to IT based theme 

Kuliah dan penugasan 
Tugas-5: praktik mempresentasikan 
hasil karya berbasis IT secara 
berkelompok  

Praktik membuat 
presentasi dari karya 
yang berbasis IT dan 
merekamnya ke format 
video 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER  
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