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Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL Program Studi  

S.08 Menginternalisasi nilai-nilai keislaman, norma, dan etika akademik, dan memperjuangkannya melalui pergerakan Muhammadiyah; 

S.09 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

P.01 
Menguasai konsep teoritis kebahasaan  dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum (general English) dalam konteks 

keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; 

P.02 Menguasai konsep teoritis tentang kesastraan, literasi, dan pembelajaran Bahasa; 

KU.01 
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 keahliannya 

KU.02 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KK.01 Mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan 

KK.02 Mampu mengadaptasi budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam budaya bahasa ibu 

CP Mata Kuliah  

M1 Mahasiswa mampu memahami teori tentang lexicography dan word formation process 

M2 
Mahasiswa mampu menguasai vocabulary dasar yang berhubungan dengan lexicography dan word formation yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

M3  

M4  

 M5  

Deskripsi 

Singkat MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mengenai teknik-teknik dan wawasan menjadi seorang tour guide. Mahasiswa mempelajari 

teknik menjelaskan, ingatan yang kuat dan pelayanan yang bagus terhadap turis. Juga, mahasiswa mempelajari 7 skill yaitu 

Communication, Memory dan Storytelling, Humor, Passion, Punctuality, Sensitivity. Tujuan akhir mata kuliah ini adalah mahasiswa 



mampu menjadi tour guide yang baik.    

Pustaka  

 

Utama: 
McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use  .2017. Cambridge University Press. 

Cambridge 

Pendukung: - 

Media 

Pembelajaran 
LCD dan Proyektor 

Team 

Teaching 
- 

Mata Kuliah 

Syarat 
- 

 

Mg 
ke 

Sub CP Mata Kuliah 

Bahan Kajian/ 
Materi 

Pembelajaran 
[pustaka] 

Bentuk Pembelajaran; 
Metode  

Pembelajaran; Penugasan 
Mahasiswa 

[estimasi waktu] 

Penilaian 

Luring Daring Indikator 
Kriteria dan 

Teknik 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang istilah-istilah dalam anggota 
keluarga 

 The Family   Diskusi 
Mampu menjelaskan tentang 
istilah-istilah dalam anggota 
keluarga  

  

2 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan kelahiran, pernikahan, dan 
kematian 

 Birth, Marriage, 
and Death 

  Diskusi 

Mampu menjelaskan tentang 
kosakata yang berhubungan 
dengan  kelahiran, 
pernikahan, dan kematian 

  

3 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan bagian-bagian tubuh  

 Parts of the body   Diskusi 
Mampu menjelaskan tentang 
kosakata yang berhubungan 
dengan bagian-bagian tubuh 

Kuis 5 

4 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan pakaian 

 Clothes    Diskusi 
Mampu menjelaskan tentang 
kosakata yang berhubungan 
dengan pakaian   

  

5 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata untuk 
mendeskripsikan orang 

 Describing 
People 

  Diskusi 
Mampu menjelaskan tentang 
mendeskripsikan orang 

  

6 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan kesehatan dan penyakit  

 Health and Ilness   Diskusi 
Mampu menjelaskan tentang 
koskatan yang berhubungan 
dengan Kesehatan dan 

  



penyakit 

7 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan perasaan 

 Feeling   Diskusi 

Mampu menjelaskan tentang 
bercerita tentang kosakata 
yang berhubungan dengan 
perasaan 

  

8 UTS ( 40%) 

9 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan mengucap salam dan 
harapan 

 Greeting and 
Wishes 

  Diskusi 

Mampu menjelaskan tentang 
kosakata yang berhubungan 
dengan mengucap salam 
dan harapan 

  

10 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan kata dan ekspresi yang 
berguna 

 Useful Words 
and Expressions 

  Diskusi 

Mampu menjelaskan tentang 
kosakata yang berhubungan 
dengan kata dan ekspresi 
yang berguna 

Kuis 5 

11 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan makanan dan minuman 

 Food and Drink   Diskusi 

Mampu menjelaskan tentang 
kosakata yang berhubungan 
dengan makanan dan 
minuman 

  

12 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan dapur 

 In the Kitchen   Diskusi 
Mampu menjelaskan tentang 
kosakata yang berhubungan 
dengan dapur 

Kuis 5 

13 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan kamar tidur dan kamar mandi 

 In the Bedroom 
and Bathroom 

  Diskusi 

Mampu menjelaskan tentang 
kosakata yang berhubungan 
dengan kamar tidur dan 
kamar mandi 

  

14 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan ruang keluarga 

 In the Livingroom   Diskusi 
Mampu menjelaskan tentang 
kosakata yang berhubungan 
dengan ruang keluarga   

Kuis 5 

15 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang kosakata yang berhubungan 
dengan pekerjaan 

 Designing Tourist 
brochures 

  Diskusi 
Mampu menjelaskan tentang 
kosakata yang berhubungan 
dengan pekerjaan  

  

16 UAS ( 40 %) 
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