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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 teori dasar penerjemahan dan jenis-jenis teks yang sering diterjemahkan. 

M2 
Mahasiswa mampu menangkap pokok-pokok pikiran dalam translation studies, strategies in translation, dan the units of translation dari teks tulis 

baik yang bersifat biasa maupun yang kesastraan. 

M3 
Mahasiswa mampu menangkap substansi pengetahuan dan teori dasar mengenai terjemahan berbagai jenis teks tulis yang relevan dari Bahasa 

Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya. 
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M4 
Mahasiswa mampu memahami berbagai macam karya sastra yang sering diminta untuk diterjemahkan baik dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa 

Indonesia atau sebaliknya. 

Deskripsi Singkat MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengetahuan dan teori dasar mengenai terjemahan berbagai jenis teks tulis yang relevan dari Bahasa 

Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya. Juga mahasiswa dikenalkan berbagai macam karya sastra yang sering diminta untuk diterjemahkan baik ke 

dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya. Mahasiswa mempelajari tentang translation studies, strategies in translation, dan the units of translation dari teks 

tulis baik yang bersifat biasa maupun yang kesastraan. Tujuan dari matakuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami teori dasar penerjemahan 

dan jenis-jenis teks yang sering diterjemahkan. 

Pustaka  
 

Utama: 

1. Bassnet, Susan. 2002. Translation Studies, Routledge: New York 
2. Baker, Mona. 1992. In Other Words, Routledge: New York 
3. Newmark, Peter. 1987. A Textbook of Translation, Prentice Hall: Hertfordshire 
4. Aveling, Harry. 1985. Contemporary Indonesian Poetry. University of Queensland Press: Queensland  
5. George Orwell’s essays both English and its Indonesian translation 
6. John Steinbeck’s Mice and Men both English and its Indonesian translation 
7. Dalang Publishing Website 

Pendukung: 
1.Casson, Allan. 2001. English Literature and Composition, Willey Publishing: Hoboken 
2. Editor. Short Stories for Students, The Gale Group: Farmington Hills 
3. Intersastra Website 

Media Pembelajaran e-book pdf, article journal pdf, websites terkait, handouts 

Team Teaching - 

Mata Kuliah Syarat - 

  

Minggu 
ke 

Sub CP Mata Kuliah Materi Pembelajaran 
Metode/ Strategi  

Pembelajaran  

Penilaian 

Indikator Bentuk 
Bobot 

(%) 

1  Mahasiswa mampu memahami 

teori dasar penerjemahan dan 

jenis-jenis teks yang sering 

diterjemahkan 

Introduction dan pre-test Pre-test 

Mampu menjawab soal tes Quiz 5% 
2 

Memahami teori dasar 

penerjemahan 
Kuliah dan diskusi 

3 Memahami jenis-jenis teks Kuliah dan diskusi Mampu memahami jenis-jenis teks Tugas 10% 
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4 
yang sering diterjemahkan Tugas 1: membuat inventarisasi 

dan analisis jenis-jenis teks 

yang sering diterjemahkan  kelompok 

5 

Mahasiswa mampu memahami 

translation studies, strategies in 

translation, dan the units of 

translation dari teks tulis baik 

yang bersifat biasa maupun yang 

kesastraan 

 

Memahami translation 

studies and strategies in 

translation 

Kuliah dan diskusi 

Tugas 2: membuat inventarisasi 

buku-buku tentang translation 

studies dan strategies in translation 

dan menemukan substansi 

pembahasannya   

Mampu memahami translation 

studies and strategies in translation 

Tugas 

kelompok 
10% 

6 

Memahami the units of 

translation dari teks tulis 

cerpen dan the units of 

translation dari teks tulis 

esai 

Kuliah dan diskusi 

Mampu memahami the units of 

translation dari teks tulis cerpen dan 

the units of translation dari teks tulis 

esai  

Quiz 

10% 

7 

Memahami the units of 

translation dari teks tulis 

puisi 

Kuliah dan diskusi 

Tugas 3: membuat inventarisasi 

dan analisis the unit of translation 

dari teks tulis cerpen, esai, dan 

puisi  

Mampu memahami the units of 

translation dari teks tulis puisi  

Tugas 

kelompok 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 15% 

9 Mahasiswa mampu memahami 

pengetahuan dan teori dasar 

mengenai terjemahan berbagai 

jenis teks tulis yang relevan dari 

Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia dan sebaliknya 

 

Memahami pengetahuan 

tentang penerjemahan teks 

tulis dan teori dasar tentang 

penerjemahan teks tulis 

Kuliah dan diskusi 

Tugas 4: membuat inventarisasi 

dan analisis reading texts tentang 

pengetahuan dan teori dasar 

mengenai penerjemahan teks tulis 

Tugas 5: membuat inventarisasi 

dan analisis reading texts tentang 
penerjemahan teks tulis jenis sastra 

dari Bahasa Indonesia ke Bahasa 

Inggris 

Mampu memahami pengetahuan 

tentang penerjemahan teks tulis dan 

teori dasar tentang penerjemahan teks 

tulis 

Tugas 

kelompok 
10% 10 

Memahami penerjemahan 

teks tulis jenis sastra dari 

Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia 

Mampu memahami penerjemahan 

teks tulis jenis sastra dari Bahasa 

Inggris ke Bahasa Indonesia 

11 

Memahami penerjemahan 

teks tulis jenis sastra dari 

Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Inggris 

Mampu memahami penerjemahan 

teks tulis jenis sastra dari Bahasa 

Indonesia ke Bahasa Inggris 



UMP-FM-SOPPBM-03-11/R1 

12 

Mahasiswa mampu memahami 

dikenalkan berbagai macam karya 

sastra yang sering diminta untuk 

diterjemahkan baik ke dalam 

Bahasa Indonesia dan sebaliknya 

 

Mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis puisi dari 

bahasa Indonesia ke 

Bahasa Inggris dan 

sebaliknya  

Kuliah dan diskusi 

Tugas 6: Menemukan dan 

menganalisis puisi berbahasa 

Inggris yang telah diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia  

Tugas 7: Menemukan dan 

menganalis puisi berbahasa 

Indonesia yang telah 

diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Inggris 

Mampu mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis puisi dari bahasa 

Indonesia ke Bahasa Inggris dan 

sebaliknya 

Tugas 

kelompok 
10% 

13 

Mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis cerpen 

dari Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Inggris dan 

sebaliknya  

Kuliah dan diskusi 

Mampu mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis cerpen dari Bahasa 

Indonesia ke Bahasa Inggris dan 

sebaliknya 

Tugas 

kelompok 
10% 

14 

Mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis esai dari 

Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia dan sebaliknya  

Kuliah dan diskusi 

Tugas-8: Menemukan dan 

menganalis cerpen dan esai 

berbahasa Inggris yang telah 

diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia; dan menemukan dan 

menganalisi cerpen dan esai 

berbahasa Indonesia yang telah 

diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Inggris 

Mampu mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis esai dari Bahasa 

Inggris ke Bahasa Indonesia dan 

sebaliknya 

15 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 20% 
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KK2 mampu mengadaptasi budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam budaya bahasa ibu. 
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M2 
Mahasiswa mampu menangkap pokok-pokok pikiran dalam translation studies, strategies in translation, dan the units of translation dari teks tulis 

baik yang bersifat biasa maupun yang kesastraan. 
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M4 
Mahasiswa mampu memahami berbagai macam karya sastra yang sering diminta untuk diterjemahkan baik dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa 

Indonesia atau sebaliknya. 

Deskripsi Singkat MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengetahuan dan teori dasar mengenai terjemahan berbagai jenis teks tulis yang relevan dari Bahasa 

Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya. Juga mahasiswa dikenalkan berbagai macam karya sastra yang sering diminta untuk diterjemahkan baik ke 

dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya. Mahasiswa mempelajari tentang translation studies, strategies in translation, dan the units of translation dari teks 

tulis baik yang bersifat biasa maupun yang kesastraan. Tujuan dari matakuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami teori dasar penerjemahan 

dan jenis-jenis teks yang sering diterjemahkan. 

Pustaka  
 

Utama: 

1. Bassnet, Susan. 2002. Translation Studies, Routledge: New York 
2. Baker, Mona. 1992. In Other Words, Routledge: New York 
3. Newmark, Peter. 1987. A Textbook of Translation, Prentice Hall: Hertfordshire 
4. Aveling, Harry. 1985. Contemporary Indonesian Poetry. University of Queensland Press: Queensland  
5. George Orwell’s essays both English and its Indonesian translation 
6. John Steinbeck’s Mice and Men both English and its Indonesian translation 
7. Dalang Publishing Website 

Pendukung: 
1.Casson, Allan. 2001. English Literature and Composition, Willey Publishing: Hoboken 
2. Editor. Short Stories for Students, The Gale Group: Farmington Hills 
3. Intersastra Website 
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Minggu 
ke 
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Bobot 
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1  Mahasiswa mampu memahami 

teori dasar penerjemahan dan 

jenis-jenis teks yang sering 

diterjemahkan 

Introduction dan pre-test Pre-test 

Mampu menjawab soal tes Quiz 5% 
2 

Memahami teori dasar 

penerjemahan 
Kuliah dan diskusi 

3 Memahami jenis-jenis teks Kuliah dan diskusi Mampu memahami jenis-jenis teks Tugas 10% 
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4 
yang sering diterjemahkan Tugas 1: membuat inventarisasi 

dan analisis jenis-jenis teks 

yang sering diterjemahkan  kelompok 

5 

Mahasiswa mampu memahami 

translation studies, strategies in 

translation, dan the units of 

translation dari teks tulis baik 

yang bersifat biasa maupun yang 

kesastraan 

 

Memahami translation 

studies and strategies in 

translation 

Kuliah dan diskusi 

Tugas 2: membuat inventarisasi 

buku-buku tentang translation 

studies dan strategies in translation 

dan menemukan substansi 

pembahasannya   

Mampu memahami translation 

studies and strategies in translation 

Tugas 

kelompok 
10% 

6 

Memahami the units of 

translation dari teks tulis 

cerpen dan the units of 

translation dari teks tulis 

esai 

Kuliah dan diskusi 

Mampu memahami the units of 

translation dari teks tulis cerpen dan 

the units of translation dari teks tulis 

esai  

Quiz 

10% 

7 

Memahami the units of 

translation dari teks tulis 

puisi 

Kuliah dan diskusi 

Tugas 3: membuat inventarisasi 

dan analisis the unit of translation 

dari teks tulis cerpen, esai, dan 

puisi  

Mampu memahami the units of 

translation dari teks tulis puisi  

Tugas 

kelompok 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 15% 

9 Mahasiswa mampu memahami 

pengetahuan dan teori dasar 

mengenai terjemahan berbagai 

jenis teks tulis yang relevan dari 

Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia dan sebaliknya 

 

Memahami pengetahuan 

tentang penerjemahan teks 

tulis dan teori dasar tentang 

penerjemahan teks tulis 

Kuliah dan diskusi 

Tugas 4: membuat inventarisasi 

dan analisis reading texts tentang 

pengetahuan dan teori dasar 

mengenai penerjemahan teks tulis 

Tugas 5: membuat inventarisasi 

dan analisis reading texts tentang 
penerjemahan teks tulis jenis sastra 

dari Bahasa Indonesia ke Bahasa 

Inggris 

Mampu memahami pengetahuan 

tentang penerjemahan teks tulis dan 

teori dasar tentang penerjemahan teks 

tulis 

Tugas 

kelompok 
10% 10 

Memahami penerjemahan 

teks tulis jenis sastra dari 

Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia 

Mampu memahami penerjemahan 

teks tulis jenis sastra dari Bahasa 

Inggris ke Bahasa Indonesia 

11 

Memahami penerjemahan 

teks tulis jenis sastra dari 

Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Inggris 

Mampu memahami penerjemahan 

teks tulis jenis sastra dari Bahasa 

Indonesia ke Bahasa Inggris 
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12 

Mahasiswa mampu memahami 

dikenalkan berbagai macam karya 

sastra yang sering diminta untuk 

diterjemahkan baik ke dalam 

Bahasa Indonesia dan sebaliknya 

 

Mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis puisi dari 

bahasa Indonesia ke 

Bahasa Inggris dan 

sebaliknya  

Kuliah dan diskusi 

Tugas 6: Menemukan dan 

menganalisis puisi berbahasa 

Inggris yang telah diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia  

Tugas 7: Menemukan dan 

menganalis puisi berbahasa 

Indonesia yang telah 

diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Inggris 

Mampu mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis puisi dari bahasa 

Indonesia ke Bahasa Inggris dan 

sebaliknya 

Tugas 

kelompok 
10% 

13 

Mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis cerpen 

dari Bahasa Indonesia ke 

Bahasa Inggris dan 

sebaliknya  

Kuliah dan diskusi 

Mampu mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis cerpen dari Bahasa 

Indonesia ke Bahasa Inggris dan 

sebaliknya 

Tugas 

kelompok 
10% 

14 

Mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis esai dari 

Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia dan sebaliknya  

Kuliah dan diskusi 

Tugas-8: Menemukan dan 

menganalis cerpen dan esai 

berbahasa Inggris yang telah 

diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia; dan menemukan dan 

menganalisi cerpen dan esai 

berbahasa Indonesia yang telah 

diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Inggris 

Mampu mengenal penerjemahan 

karya sastra jenis esai dari Bahasa 

Inggris ke Bahasa Indonesia dan 

sebaliknya 

15 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 20% 
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