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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL Program Studi  
S9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

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

KU6 mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

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

  

CP Mata Kuliah  

M1 Mahasiswa mampu menangkap informasi dan memberi respon dari sumber berbasis dunia kerja seperti wawancara kerja dan 
presentasi (S9, P1, KU6, KK2) 

M2 Mahasiswa mampu menangkap informasi dan memberi respon dari sumber berbasis pendidikan seperti debat, ceramah, dan story 
telling (S9, P1, KU6, KK2) 

Deskripsi Singkat MK 
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mendengarkan dari percakapan yang bersumber dari dunia kerja. Mahasiswa belajar menangkap inti 
pembicaraan dari wawancara kerja, presentasi, debat, ceramah, cerita berbasis genre (genre story telling).  Tujuan mata kuliah ini adalah 
mahasiswa mampu menangkap informasi lisan yang berhubungan dengan komunikasi umum khususnya dunia kerja. 
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6. Rybold, Gary. 2006. Speaking, Listening And Understanding: Debate for Non-native English Speakers. Intl Debate 

Education Assn. 
7. Philip, Leslie at al. 2005. Basic Debate. McGraw-Hill Education 
8. https://www.learning-english-online.net/listening-comprehension/speeches/ 
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Pendukung: 1. https://www.youtube.com/ (keyword: interview, presentation, debate, speech, storytelling) 

Media Pembelajaran Video interview, presentation, debate, speech, storytelling, 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 
pertanyaan dan jawaban seputar 
wawancara kerja. 

Theory of interview 
Watching a job interview 

Kuliah dan tanya jawab Mampu memahami teori 
dalam menjawab pertanyaan 
dalam sebuah wawancara 
kerja. 

Quiz 5% 

2 Mahasiswa mampu menangkap 
informasi serta merespon 
pembicaraan dalam wawancara 
kerja dan memahami tips dan trik 
dalam wawancara. 

Analyzing questions and 
answers of job interview 
Watching job interview 

Kuliah dan diskusi kelompok Mampu menangkap 
informasi tersirat dari 
pewawancara (HRD) dan 
memberikan respon jawaban 
yang berterima. 

Quiz 5% 

3 Mahasiswa mampu memahami 
karakteristik presentasi yang baik 
dilihat dari persiapan, 
penguasaan materi, peralatan 
yang digunakan (termasuk slide), 

Theory of being a good 
presenter 
Analyizing matery, tools, and 
gesture of presenter. 

Kuliah dan diskusi panel 
Tugas 1: Menganalisis video 
presentasi berkenaan dengan 1) 
penguasaan materi, 2) gesture, 
3) kalimat penting yang 

Mampu memahami 
karakteristik sebuah 
presentasi yang baik 

Tugas 
kelompok 

10% 



dan gesture dari presenter. digunakan, 4) produk 
4 Mahasiswa mampu menangkap 

poin penting yang disampaikan 
dalam presentasi, kalimat-kalimat 
kunci, dan metode penguatan 
keunggulan pada produk yang 
dipresentasikan. 

Watching a video 
presentation. 
Analyzing presentation from 
the point of view orientation, 
keywords/sentence, and 
reorientation 

Kuliah dan presentasi kelompok Mampu menangkap poin 
penting dan 
mempresentasikannya di 
depan kelas. 

  

5 Mahasiswa mampu mengenal 
jenis-jenis debat parlementer 
diantaranya Asia, Australia, dan 
Australasian termasuk peraturan 
dan perbedaannya. 

Jenis-jenis debat yang 
diperlombakan di Indonesia. 

Kuliah dan diskusi kelompok Mampu mengenal jenis-jenis 
debat yang diperlombakan 
setara SMP dan SMA di 
Indonesia. 

Quiz 5% 

6 Mahasiswa mampu menangkap 
inti dari pendebat (pros n cons) 
serta mampu memberikan 
respon. 

Listening to debate 
competition 

Kuliah dan tanya jawab Mampu menangkap inti dari 
pernyataan debater 

Quiz 5% 

7 Mahasiswa mampu menyusun 
materi debat berdasarkan tema 
yang diberikan dan mampu 
melakukan debat bersama 
teman. 

Debate practice Kuliah dan praktek 
Tugas 2: Menyusun materi 
debat berdasarkan tema dan 
melakukan praktek debat 

Mampu melakukan debat 
berdasarkan tema  

Praktik 
Debat 

20% 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER  
9 Mahasiswa mampu memahami 

hal-hal seputar ceramah seperti 
materi, penguasaan panggung, 
dan penguasaan audience. 

Theory of speech Kuliah dan tanya jawab Mampu memahami hal-hal 
seputar ceramah 

Quiz 5% 

10 Mahasiswa mampu menangkap 
isi dari video ceramah dan 
menganalisis isinya. 

Analyzing speech 
Watching video speech 
contest 

Kuliah dan diskusi  Mampu menangkap isi serta 
menganalisisnya 

Quiz 5% 

11 Mahasiswa mampu membuat 
ceramah dan mempraktikkannya 
secara individu 

Speech contest Kuliah dan praktik Mampu membuat speech Praktik 10% 

12 Mahasiswa mampu memahami 
teori yang berkenaan dengan 

Theory of storytelling Kuliah dan tanya jawab Mampu memahami teori 
tentang storytelling 

Quiz  5% 



story telling termasuk alur cerita, 
plot, blocking, intonation, 
gesture, expression, and 
costumes. 

13 Mahasiswa mampu menangkap 
informasi dasar berkenaan 
dengan alur cerita dan makna 
yang terkandung di dalamnya 
(moral value). 

Watching storytelling contest 
Analyzing storytelling 

Kuliah dan diskusi Mampu menangkap 
informasi dan 
menganalisisnya 

Tanya 
jawab 

5% 

14 Mahasiswa mampu mengenal 
berbagai cerita daerah dan 
menceritakannya ke dalam 
bahasa Inggris (praktik 
storytelling). 

Creating English story based 
on urban story 

Kuliah dan panel diskusi Mampu membuat cerita 
dalam Bahasa Inggris 

Praktik 10% 

15 Mahasiswa mampu membuat 
cerita dengan menggunakan 
bahasa Inggris dengan 
menggunakan ide sendiri. 

Being a storyteller Kuliah dan praktik 
Tugas 3: Menjadi storyteller 
dengan menggunakan ide cerita 
sendiri 

Mampu menjadi seorang 
storyteller yang baik 

Praktik 10% 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER  
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