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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH KODE RUMPUN MK BOBOT/SKS SEMESTER Tgl Penyusunan 

Communication Listening P232202 Language Skill 2 II 10 Februari 2022 

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 media telepon dalam situasi resmi (KU2, KK1) 

M3 Mahasiswa mampu menangkap pesan yang disampaikan lawan diskusi dan menangkap inti dalam diskusi (KU1, KU7, KK2) 

Deskripsi Singkat MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip dan etika dalam berkomunikasi dengan lawan bicara secara langsung maupun tidak 
langsung. Mahasiswa belajar menangkap pembicaraan melalui telepon (menerima aduan, pemesanan, dan lain sebagainya), berdiskusi, dan 
percakapan langsung dengan lawan bicara. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menangkap informasi lisan untuk 
berkomunikasi. 

Pustaka  
 

Utama: 
1. https://www.businessenglishpod.com/category/telephoning/ 
2. BBC radio English/discussion 
3. Randallsdailylab.com 

Pendukung: Muhammad Fajar Sudrajat, Ngafif, A., & Masykuri, E. S. (2020). The Correlation between Students’ Habit in Watching 
Western-Movie and Listening Skill. Scripta : English Department Journal, 7(2), 25-34. 
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Media Pembelajaran MP3, Video, Lab Bahasa 

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 bertelepon 
serta mampu 
menangkap pesan yang 
disampaikan lawan 
serta mampu merespon 
dari pesan tersebut 

Introduction dan pre-test Pre-test Mampu menjawab soal tes CBT test 5% 

2 Daily Schedule 
Kuliah dan diskusi secara online 
dengan zoom meeting 

Mampu mengetahui daily activities 
dan mampu merespon dengan 
berterima apa yang diutarakan oleh 
native speaker 

Quiz 5% 

3 College Life 

Kuliah dan diskusi secara online. 
Tugas 1: Membuat conversation 
tentang kehidupan kampus pasca 
pandemi covid-19 

Mampu menangkap aktifitas yang 
dilakukan oleh dua mahasiswa yang 
sedang berdiskusi tentang 
kehidupan kampus mereka 

Tugas 
kelompok 

10% 

4 
Making an arrangement / 
Confirming a hotel booking 

Kuliah dan diskusi 
Mampu merencanakan dan 
konfirmasi booking hotel 

Quiz  5% 

5 
Mahasiswa mampu 
menangkap isi dari 
percakapan/conversatio
n antara dua orang, 
serta mampu menarik 
informasi tersurat dan 
tersirat dari 
conversation tersebut 
berkaitan dengan tema 
yang dibahas. 

Making an appointment 

Kuliah dan diskusi 
Tugas-2: membuat resume tentang 
isi audio, requesting a meeting, 
talking about purposes of the 
meeting, discussing the schedule, 
suggesting time, politely agreeing 
and disagreeing, creating good will. 

Mampu menangkap isi dari 
conversation tentang how to make 
an appointment politely using 
certain manner. 

Tugas 
kelompok 

15% 

6 Immigration and Customs Kuliah dan diskusi 

Mampu memahami isi percakapan 
berkaitan dengan pemeriksaan di 
kantor imigrasi bandara serta 
informasi seputar kunjungan wanita 
ke negara tersebut. 

Quiz 5% 

7 Eyeglasses for you Kuliah dan diskusi 
Mampu menerangkan isi dari iklan 
tersebut dan tujuan dari iklan yang 

Quiz 5% 
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ditayangkan. 
8 UJIAN TENGAH SEMESTER  
9 Mahasiswa mampu 

memahami prinsip dan 
etika dalam berdiskusi 
dan mampu menangkap 
pesan dari orang yang 
sedang berdiskusi 
dalam konteks di lokasi 
kerja 

Where are you from? 

 

 Tugas 
kelompok 

10% 
10 Small Talk  

11 Part time jobs 

Mampu menangkap inti 
pembicaraan dengan pelanggan dan 
mampu menunjukkan sikap empati 
dan simpati  

Tugas 
kelompok 

10% 

12 

Mahasiswa mampu 
memahami prinsip dan 
etika dalam berbahasa 
sehari-hari 
(interpersonal 
communication) 

Getting Married   
Tugas 

kelompok 
10% 

13 Pulling an all-nighter Kuliah dan diskusi 

Mampu memahami berbagai 
instruksi dan isyarat dalam konteks 
dunia kerja dan kehidupan sehari-
hari 

Quiz 5% 

14 Repeating Dialogue 

Kuliah dan diskusi 
Tugas-8: studi kasus etika dalam 
bernegosiasi dan berkomunikasi 
berbasis pesan (chatting) 

Mampu memahami tata cara 
bernegosiasi dan bagaimana 
memenangkan negosiasi tersebut 

Tugas 
kelompok 

10% 

15 Final Conversation Kuliah dan diskusi 
Mampu memahami cara 
berkomunikasi tulis dan lisan dengan 
menggunakan media sosial 

Quiz 5% 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER  
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