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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; 

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; 

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 memahami ungkapan-ungkapan pada TOEIC mengenai gambar, tanya jawab, dialog pendek, dan ceramah pendek 
serta mampu menjawab soal yang mengikutinya (S9, P1, KU1, KK1) 

M2 Mahasiswa mampu memahami berbagai ekspresi yang ada pada soal-soal TOEFL mengenai dialog dan monolog panjang serta mampu 
menjawab soal yang mengikutinya (S9, P1, KU1, KK1) 

M3 Mahasiswa mampu menangkap informasi dari tes terstandar pada TOEIC dan TOEFL dan mampu menjawab pertanyaan yang 
mengikutinya (S9, P1, KU1, KK1, KK2) 

  

Deskripsi Singkat MK 
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mendengarkan dari soal-soal untuk tes terstandar yaitu TOEIC dan TOEFL. Pada TOEIC, mahasiswa 
mempelajari mendengarkan tentang gambar,  tanya jawab, dialog pendek, dan ceramah pendek. Pada TOEFL, mahasiswa mempelajari 



berbagai ekspresi, dialog dan monolog panjang. 
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2. IEDUC 

Media Pembelajaran MP3 pelatihan TOEIC dan TOEFL, 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 membaca 
gambar dengan subjek berupa 
manusia dan benda serta mampu 
menganalisis petunjuk yang ada 
dalam gambar untuk menjawab 
soal yang menyertainya 

TOEIC Part I 
Picture 

Kuliah dan tanya jawab Mampu membaca gambar 
dengan subjek manusia dan 
benda serta mengambil 
kesimpulan dari gambar 
tersebut 

Quiz 5% 

2 

Mahasiswa mampu memahami 
konteks percakapan pendek 
tentang kehidupan sehari-hari 
dan mampu memperkirakan 
kejadian/respon lawan bicara 

TOEIC Part II 
Question Response 

Kuliah dan diskusi 
Tugas 1: Mencari, mendiskusikan, 
dan melaporkan pembahasan 
mengenai TOEIC part I dan II 
dengan sumber materi dari 
internet 
 

Mampu memahami berbagai 
macam konteks dalam 
percakapan sederhana TOEIC 

Tugas 
kelompok 

15% 



3 Mahasiswa mampu menangkap 
kata kunci dari percakapan 
pendek antara dua orang dan 
mampu menjawab pertanyaan 
yang mengikutinya 

TOEIC Part III 
Short Conversation 

Kuliah dan diskusi Mampu menangkap kata 
kunci dari percakapan 
pendek dua orang native 
speaker dengan 
menggunakan teknik note 
taking 

Quiz 5% 

4 
TOEIC Part III 
Short Conversation 

Kuliah dan diskusi 

5 

Mahasiswa mampu menangkap 
informasi baik yang tersurat 
maupun tersirat dari ceramah 
pendek yang diungkapkan native 
speaker serta mampu menjawab 
pertanyaan mengenai ceramah 
tersebut 

TOEIC Part IV 
Short talk 

Kuliah dan diskusi 
Tugas 2: Mencari prinsip dasar 
dalam menangkap informasi dari 
short talk dan melaporkannya 
secara tertulis dalam bentuk tugas 
mandiri 

Mampu menangkap 
informasi tersurat dan 
tersirat dari ceramah pendek 
yang diucapkan native 
speaker 

Tugas 
individu 

20% 

6 
TOEIC Part IV 
Short talk 

Kuliah dan diskusi 

7 
Review dari materi yang telah 
dibahas sebelumnya mengenai 
TOEIC Part I, II, III, dan IV  

Minitest of TOEIC Kuliah dan tanya jawab 
Memahami TOEIC secara 
keseluruhan mulai dari part 
I, II, III, dan IV 

Quiz 5% 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER  

9 
Mahasiswa mampu memahami 
dan membedakan kata-kata yang 
mirip pengucapannya 
(homophone), menangkap kata 
kunci dari conversation serta 
mampu menggunakannya dalam 
laporan kegiatan harian 
mahasiswa secara online berbasis 
video 

Short conversation with 
single question 

Kuliah dan tanya jawab 
Mampu memahami dan 
menggunakan homophone 
dalam kegiatan sehari-hari 

Quiz 5% 

10 
Short conversation with 
single question 

Kuliah dan diskusi 
Tugas 3: Membuat video blog 
(vlog) berkelompok dengan tema 
lokasi di sekitarku menggunakan 
homophone baru yang diperoleh 
dari perkuliahan 

Mampu menangkap kata 
kunci conversation dan 
mampu menjawab 
pertanyaan yang 
mengikutinya 

Tugas 
individu 

10% 

11 
Mahasiswa mampu menangkap 
informasi tersurat dan tersirat 
serta mampu membuat 

Longer conversation with 
several questions 

Kuliah dan diskusi 
Mampu menangkap 
informasi tersurat dan 
tersirat dari conversation 

Quiz 5% 



12 

kesimpulan dari conversation  
Longer conversation with 
several questions 

Kuliah dan tanya jawab  

Mampu membuat simpulan 
serta menjawab pertanyaan 
yang mengikuti conversation 
 

Quiz 5% 

13 
Mahasiswa mampu menangkap 
informasi secara lengkap dari 
short talks dan mengubahnya 
menjadi catatan kecil baik dalam 
konteks pendidikan maupun 
konteks umum  

Short talks with several 
questions 

Kuliah dan diskusi 

Mampu menangkap 
informasi secara lengkap 
dengan menggunakan teknik 
note taking 

Quiz 5% 

14 
Short talks with several 
questions 

Kuliah dan diskusi 
Tugas 4: Mengembangkan 
informasi dari teks short talk 
menjadi tema tersendiri dan 
melaporkannya ke dalam tugas 
harian berbasis video online 

Mampu mengembangkan 
informasi menjadi tema 
tersendiri dan 
melaporkannya dalam 
bentuk tugas berbasis video 
online 

Tugas 
individu 

15% 

15 
Review dari materi yang telah 
dibahas sebelumnya mengenai 
TOEFL Part A, B, dan C  

Minitest of TOEFL Kuliah dan tanya jawab 
Memahami TOEFL secara 
keseluruhan mulai dari part 
A, B, dan C 

Quiz 5% 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER  
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