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(Dr.Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) S1 Pendidikan Bahasa Inggris 

Parameter 

Deskripsi 

Capaian Pembelajaran/ Learning Outcome 

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan 

data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 

secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUA

N 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG 

UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk 

melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG 

KHUSUS 

CP-KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 
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CPMK1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2);Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4);Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan 

lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2);Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3);Mampu mengambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan bahasa 

Inggris berdasarkan analisis informasi dan data. (Edupreneur) (CP-SB6). 

 CPMK2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar dan menengah 

(CP-PPA1);Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (CP-PPA2);); Menguasai konsep dan 

prinsip didaktik-pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS 

(CP-PPB2). 

 CPMK3 

Umum 

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU1); Mengaplikasikan konsep 

dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melaksanakan pembelajaran inovatif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis IPTEKS dan berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU2);Menerapkan 

pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3). 

 CPMK3 

Khusus 

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan evaluasi 

dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KK1);Merancang dan melaksanakan penelitian 

serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang 

Pendidikan Bahasa Inggris (CP-KK2);Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah mutu, relevansi, atau akses pembelajaran 

Bahasa Inggris serta menyajikan beberapa alternatif solusi sebagai bahan pengambilan keputusan (CP-KK9); Mampu menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan (CP-KK11). 

Deskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah ini merupakan salah satu rangkaian mata kuliah menulis sebagai lanjutan mata kuliah Writing for General Communication dan 

landasan mata kuliah Writing for Academic Purposes. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dilatih menggunakan keterampilan dasar menulis yang 

dikembangkan pada mata kuliah menulis terdahulu untuk menghasilkan tulisan-tulisan dalam bentuk Expository Paragraph, Analysis Paragraph, 

Comparison-Contrast Paragraph, Cause and Effect Paragraph,  Summary Paragraph dan Persuasive Paragraph, yang lebih terorganisir, lebih padu, 

dan lebih terarah. Untuk itu, mata kuliah ini memadukan teori menulis sejalan dengan prakteknya yang merupakan kegiatan belajar yang 

dominan dalam perkuliahan. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Introduction 

2. Making Inference 

3. Writing an Expository Paragraph 

4. Writing a Topic Sentence  

5. Writing a Paraghraph of Analysis 

6. Gathering Supporting Material 

7. Writing a Paragraph of Comparison-Contrast 

8. Writing a Paragraph of Cause and Effect 

9. Writing about Symbols  
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10. Gathering and Organizing Ideas 

11. Using Graphic Organizers (Idea Mapping) 

12. Paraphrasing and Citing Sources 

13. Writing a summary paragraph 

14. Writing a good proposition 

15. Hedging 

16. Writing a Persuasive Paragraph 

17. Evaluasi 

 

Daftar Referensi Utama:  

Hartman, Pamela. (2007). Quest 2 Reading and Writing. New York: The McGraw-Hill Companies 

Pendukung:  

Hamp-Lyons, Liz &Heasley, Ben. (2006). Study Writing. England: Cambridge 

Online articles. 

 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

-  Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Siska Rizkiani, M.Pd 

Matakuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- Writing for General Communication 
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MingguKe

- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mampu 

memahami 

gambaran umum 

perkuliahan 

(kontrak belajar) 

dan penjelasan 

tentang mata 

kuliah. 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang; Writing In 

Professional Context 

 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok  

 1 jam 40 

menit x 2 

• Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

dan Pengertian 

Writing In 

Professional Context  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

 

mahasiswa 

mengetahui 

cakupan Writing 

In Professional 

Context  

5 

2 Mampu 

memahami 

tentangMaking 

Inference 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang bagaimana 

menarik kesimpulan 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit 

 

• mahasiswa mampu 

memahami dan  

menerapkan 

bagaimana menarik 

kesimpulan 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman 

mahasiswa 

mampumemaha

mi dan  

menerapkan 

bagaimana 

menarik 

kesimpulan 

5 

3 Mampu Writing 

an Expository 

Paragraph 

mahasiswa memahami 

dan membuat paragraf 

ekspositori 

Bentuk: 

Kuliah dan 

Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit 

 

Menyimak penjelasan 

Dosen dan 

pembelajaran 

collaborative 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman 

mahasiswa akan 

menulis paragraf 

ekspositori 

5 

4 Mampu Writing a 

Topic Sentence 

Mhasiswa dapat 

menuliskan topik 

Bentuk: 

Kuliah dan 

1 jam 40 

menit 

Menyimak penjelasan 

Dosen dan 

Kriteria: 

Ketepatan, 

Pemahaman 

mahasiswa akan 

5 
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kalimat Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 pembelajaran 

collaborative 

kesesuaian 

pemahaman 

menulis topik 

kalimat 

5 Mampu Writing a 

Paraghraph of 

Analysis 

Mhasiswa dapat menulis 

paragraf analisis 

Bentuk: 

Kuliah dan 

Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

1 jam 40 

menit 

 

Menyimak penjelasan 

Dosen dan 

pembelajaran 

collaborative 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa 

dapat 

memahami cara 

menulis paragraf 

analisis dengan 

benar 

5 

6 Mampu Gathering 

Supporting 

Material 

Mhasiswa dapat 

mengetahui cara 

mengumpulkan bahan 

tulisan 

Bentuk: 

Kuliah dan 

Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

1 jam 40 

menit  

 

Mahasiswa memahami 

dan melakukan praktek  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa 

mampu 

mengetahui cara 

mengumpulkan 

bahan tulisan 

5 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

7 Mampu Writing a 

Paragraph of 

Comparison-

Contrast. 

Mhasiswa dapat menulis 

paragraf perbandingan 

Bentuk: 

Kuliah dan 

Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mampu 

melakukan praktek 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa 

mampu menulis 

paragraf 

perbandingan 

dengan baik. 

5 

8 Mampu Writing a 

Paragraph of 

Cause and Effect 

Mhasiswa dapat 

menuliskan pargraf 

sebab akibat 

Bentuk: 

Kuliah dan 

Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mampu 

melakukan praktek 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa 

mampu 

menuliskan 

pargraf sebab 

akibat 

5 

9 UTS 15 

10 Mampu Writing 

about Symbols  

 

Mampu Gathering 

and Organizing 

Ideas 

Mhasiswa dapat 

menuliskan tentang 

simbol dan dapat 

mengumpulkan dan 

menyusun ide tulisan 

Bentuk: 

Kuliah dan 

Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

Menyimak penjelasan 

Dosen dan 

pembelajaran 

collaborative 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa dapat 

menuliskan 

tentang simbol 

dan dapat 

mengumpulkan 

dan menyusun 

ide tulisan 

5 

11 Mampu Using 

Graphic 

Mhasiswa dapat Bentuk: 

Kuliah dan 

1 jam 40 Menyimak penjelasan Kriteria: 

Ketepatan, 

Mahasiswa 

mampu 

5 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

Organizers (Idea 

Mapping) 

memetakan ide Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

menit Dosen dan 

pembelajaran 

collaborative 

kesesuaian 

pemahaman 

memetakan ide 

dengan baik. 

12 Mampu 

Paraphrasing and 

Citing Sources 

Mhasiswa dapat 

mengetahui cara 

melakukan parafrase 

dan mengutip sumber 

tulisan 

Bentuk: 

Kuliah dan 

Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit 

Mahasiswa mampu 

melakukan praktek 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa 

mampu 

mengetahui cara 

melakukan 

parafrase dan 

mengutip 

sumber tulisan 

5 

13 Mampu Writing a 

summary 

paragraph 

Mhasiswa dapat 

menuliskan ringkasan 

Bentuk: 

Kuliah dan 

Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit 

Mahasiswa mampu 

melakukan praktek 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa 

mampu 

menuliskan 

ringkasan 

5 

14 Mampu Writing a 

good proposition 

 

Mampu Hedging 

Mhasiswa dapat menulis 

proposisi dan bahasa 

lindung dengan baik 

Bentuk: 

Kuliah dan 

Praktek 

 

 

1 jam 40 

menit 

Mahasiswa mampu 

melakukan praktek 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa 

mampu menulis 

proposisi dan 

bahasa lindung 

dengan baik 

5 
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Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

15 Mampu Writing a 

Persuasive 

Paragraph 

Mhasiswa dapat 

menuliskan paragraf 

persuasif 

Bentuk: 

Kuliah dan 

Praktek 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit 

Menyimak penjelasan 

Dosen dan 

pembelajaran 

collaborative 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa 

mampu 

menuliskan 

paragraf 

persuasif 

 

 

16 

 

UAS (Students’ Project) 

20 
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(Dr.Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) S1 Pendidikan Bahasa Inggris 

Parameter 

Deskripsi 

Capaian Pembelajaran/ Learning Outcome 

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan 

data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 

secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KUA. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk 

melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG 

KHUSUS 

CP. KUB. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 
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CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2); Menunjukkan 

sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4); Mampu berkomunikasi dan beradaptasi 

dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2); Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3); Mampu mengambil keputusan yang tepat di 

bidang pendidikan bahasa Inggris berdasarkan analisis informasi dan data. (Edupreneur) (CP-SB6). 

CPMK2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar dan 

menengah (CP-PPA1); Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (CP-PPA2); 

Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian (metode dan prosedur), pengelolaan, dan 

evaluasiprogram pembelajaran Bahasa Inggris yang mendidik (CP-PPA7); Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis 

bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS (CP-PPB2). 

CPMK3 Umum Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU1); Mengaplikasikan 

konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melaksanakan pembelajaran 

inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis IPTEKS dan berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-

KU2); Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3). 

CPMK3 Khusus Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan 

evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KK1); Merancang dan 

melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang Pendidikan Bahasa Inggris (CP-KK2); Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah mutu, 

relevansi, atau akses pembelajaran Bahasa Inggris serta menyajikan beberapa alternatif solusi sebagai bahan pengambilan 

keputusan (CP-KK9); Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu 

pendidikan (CP-KK11). 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini mengkaji tentang pengembangan media pembelajaran dan inovasi pembelajaran berbasis ICT, yang mencakup dasar-dasar 

pengembangan media mulai dari konsep media pembelajaran, pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap media 

pembelajaran serta inovasi pembelajaran berbasis ICT hingga pengembangan dan produksi pembelajaran berbasis ICT. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, jenis dan klasifikasi media pembelajaran. 

2. Media pembelajaran yang dibutuhkan di jenjang sekolah formal. 

3. Pengertian inovasi pembelajaran dan alasan perlunya innovasi dalam dunia pembelajaran. 

4. Media dan ICT sebagai inovasi pembelajaran dan Pengaruh ICT terhadap media pembelajaran. 

5. Internet sebagai sumber utama sebagai cara berfikir kritis 

6. Mempelajari Social Networking sebagai media pembelajaran 

7. Memilih media Pallete pembelajaran 

8. Memerapkan ICT dalam pembelajaran 

9. Mengembangkan media berbasis ICT dan Menjelaskan secara prinsip aplikasi-aplikasi internet yang populer saat ini. 
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10. Pengenalan kebutuhan untuk informasi dan menentukan sifat dan luasnya informasi yang dibutuhkan 

11. Praktek dan Review  

12. Mempersiapkan Desain pembelajaran berbasis ICT 

13. Presentasi siswa (Project) 

14. Evaluasi 

Daftar Referensi Utama:  

 

1. Pasch, G.,& Norsworthy, K. (2001). Using Internet Primary Surces to Teach Critical Thinking  Skills in World Languages. USA: Greenwood 

Press. 

2. Mason. R., & Rennie, F. (2008). E-Learning and Social Networking Handbook: Resources for Higher Education. UK: Taylor and Francis. 

3. Sri Anitah. 2008. Media Pembelajaran. Surakarta: UPT UNS Press Universitas Sebelas Maret. 

Pendukung:  

4. Jochems, W., Mettienboer, J.,& Koper, R. (2004). Integrated E-Learning. Canada:RoutledgeFalmer 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

-  Notebook & LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 

 

 

MingguKe

- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,2 Mampu 

memahami 

gambaran umum 

perkuliahan 

(kontrak belajar) 

dan penjelasan 

tentang mata 

kuliah. 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang; Pengertian 

media pembelajaran, 

Manfaat media 

pembelajaran, Jenis dan 

klasifikasi media 

pembelajaran. 

 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok  

  1 jam 40 

menit x 2 

• Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

dan Pengertian media 

pembelajaran, 

Manfaat media 

pembelajaran, Jenis 

dan klasifikasi media 

pembelajaran. 

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

pengetahuan, 

akan media 

pembelajaran, 

Manfaat 

media 

pembelajaran, 

Jenis dan 
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klasifikasi 

media 

pembelajaran. 

 

3 Mampu 

memahami 

tetntang inovasi 

pembelajaran  

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang; Pengertian 

inovasi pembelajaran, 

alasan perlunya inovasi 

dalam dunia 

pembelajaran, dan 

ICT sebagi inovasi 

pembelajaran 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

 1 jam 40 

menit 

 

• Mengkaji tentang; 

Pengertian inovasi 

pembelajaran, alasan 

perlunya inovasi 

dalam dunia 

pembelajaran, dan ICT 

sebagi inovasi 

pembelajaran  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

 Pemahaman 

tentang  

inovasi 

pembelajaran, 

alasan 

perlunya 

inovasi dalam 

dunia 

pembelajaran, 

dan ICT sebagi 

inovasi 

pembelajaran 

 

4 Menjelaskan 

konsep dasar ICT 

dan Menjelaskan 

beberapa contoh 

implementasi atau 

pemanfaatan ICT 

dalam dunia 

pendidikan/pemb

elajaran di 

sekolah. 

 Pada pokok bahasan 

ini akan di paparkan 

tentang; pengertian 

ICT, hakikat TI dan 

hakikat Informasi. 

 Pada pokok bahasan 

ini akan di paparkan 

tentang;  ICT untuk 

mendukung belajar 

masal/ clasikal, ICT 

untuk mendukung 

belajar mandiri, dan 

ICT untuk mendukung 

sistem administrasi, 

serta ICT untuk 

Bentuk: 

Kuliah 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit 

 

 Mengkaji konsep ICT, 

hakikat TI dan hakikat 

Informasi. 

memahami ICT untuk 

mendukung belajar 

masal/ clasikal, ICT 

untuk mendukung 

belajar mandiri, dan 

ICT untuk mendukung 

sistem administrasi, 

serta ICT untuk 

mengembangkan 

personality, dll. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman ICT 

untuk 

mendukung 

belajar masal/ 

clasikal, ICT 

untuk 

mendukung 

belajar mandiri, 

dan ICT untuk 

mendukung 

sistem 

administrasi, 

serta ICT untuk 

mengembangka

n personality, 

dll. 

5 
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mengembangkan 

personality, dll. 

5 Menganalisis 

Dampak 

Implementasi ICT 

dalam 

pembelajaran 

Pada pokok bahasan 
ini akan di paparkan 
tentang; Dampak 
negatif dan dampak 
positif. 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

1 jam 40 

menit 

 

 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
memaparkan Dampak 
negatif dan dampak 
positif ICT 
pembelajaran. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman 

yang baik 

mengenai 

dampak negatif 

dan dampak 

positif ICT 

pembelajaran. 

5 

6 Internet sebagai 

sumber 

pembelajaran dan  

Social Networking 

sebagai media 

pembelajaran 

untuk berfikir 

kritis 

memberikan 
pemahaman mengenai 
pembelajaran melalui 
penggunaan internet 
dan penggunaan 
internet sebagai proses 
berfikir kritis  

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

1 jam 40 

menit 

 

 Mahasiswa mampu 
memahami cara 
berfikir kritis pada 
penggunaan internet  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman 

mengenai cara 

berfikir kritis 

dengan 

penggunaan 

internet 

5 

7-8 Praktek dan 

Review 

Praktek Word, 

Penggunaan power 

point/Prezi yang baik 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit x 2 

 

 Mahasiswa 
memahami dan 
melakukan praktek  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

pengunaan dan 

pengoprasian 

Word, 

Penggunaan 

power 

point/Prezi yang 

baik 

15 

9 Mengembangkan 

media berbasis 

ICT dan 

Menjelaskan 

secara prinsip 

aplikasi-aplikasi 

internet yang 

populer saat ini. 

memberikan pengenalan 

dan pemahaman 

mengenai Teknik-teknik 

penemuan informasi 

 Search engine (ex : 

Google) 

 Social Media 

 Blogging 

 Social News 

 Forums  

 Apps 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

  Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit 

 

mahasiswa mampu 

mempraktekan Teknik-

teknik penemuan 

informasi melalui: 

 Search engine (ex : 

Google) 

 Social Media 

 Blogging 

 Social News 

 Forums  

 Apps 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman dan 

pengoprasian 

dengan baik 

5 
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  10-12 Praktek & Review Melakukan Praktek 

melalui Apps in mobile 

phone/google drive 

Metode: 

tanya jawab 

dan Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit x 3 

 

 Mahasiswa 
memahami dan 
melakukan praktek  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

Kreatif dan 

inovatif pada 

Pengunaan dan 

pengoprasian 

Apps  

15 

13 Mempersiapkan 

Desain 

pembelajaran 

Melaksanakan 

perencanaan jenis 

pembelajaran online 

bahasa Inggris untuk 

diterapkan di sekolah.   

Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit  

 Mahasaiswa bekerja 

secara berkelompok 

dan membuat design 

pembelajaran melalui 

Apps. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

Pemahaman dan 

pengoprasian 

media 

pembelajaran 

10 

   14-15 Presentasi Project  

Siswa 

Melakukan praktek 

secara berkelompok  

metode: 

Presentasi 

1 jam 40 

menit x 3 

 Mahasiswa 

memahami dan 

mempresentasikan 

APPS project.  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

dan Rubrik 

kriteria grading 

Kreatif dan 

inovatif pada 

Pengunaan dan 

pengoprasian 

Apps 

20 

16 UAS (Students’ Project) 20 
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IKIP SILIWANGI  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Introduction to Interpreting  4222622226 2 GENAP (2) 20 Pebruari 2018 

 

 

 

Otorisasi 

Nama Koordinator Pengembang 

RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

 

 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. M.Hum  

 

 

 

 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. M.Hum  

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin. M.Pd  

 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah      

SIKAP 

CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi 

dan data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil 

pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris 

untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan 

IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 
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CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2); Menunjukkan 

sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4); Mampu berkomunikasi dan beradaptasi 

dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2); Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3); 

CPMK2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (CP-PPA2); Menguasai konsep teoritis 

kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum (general English) dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan 

pekerjaan setara tingkat post-intermediate (CP-PPA3); Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan 

tulisan Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu (English forspecific purposes); dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan 

pekerjaan setara tingkat intermediate (CP-PPA3); Memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan dan kemampuan komunikasi 

publik secara lisan dan tulisan. (Edupreneur dan Penerjemah) (CP-PPB6).  

CPMK3 Bidang 

Umum  

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, serta 

pembelajaran bahasa (CP-KU4) 

CPMK4 Bidang 

Khusus  

Mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-

intermediate (CP-KK3); Mampu mengadaptasi/budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam budaya bahasa ibu (CP-

KK5); Mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan praktik penerjemahan lisan dan tulisan 

sebagai tindakan reflektif dan evaluatif. (translator/interpreter)  (CP-KK12); Mampu memformulasikan penyelesaian masalah - 

masalah penerjemahan. (interpreter/translator)  (CP-KK12). 

Diskripsi 

Singkat MK 

This course in designed to prepare the student with a number of different theoretical view, the application of the concept and principles of 

interpreting to provide the student with the skills of interpreting English from various setting and genre of speech, report, etc. those speech are 

the various disciplines such as education, science, literature, medicine, history, sport, philosophy and so on.  

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Historical Backgroun of Interpreting  

2. General consideration fo interpreting  

3. The role of interpreter 

4. Coparative situation between interview and interpreted interview  

5. The etics of interpreter  

6. Preofesional socialization of interpreter  

7. Interpretasion situastion in various setting  

Daftar 

Referensi 

Utama:  

Gentile, Adolvo. Ozolins, Uldis. Vasilakakos, Mary. Liaison Interpreting: A handbook. 1996. Melbourne Univ. Press  
 

Pendukung:  

Frishberg, Nancy. Interpreting: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press 
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Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Powerpoint, word, and Exel, youtube 

aplication  

Notebook & LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Ula Nisa El Fauziah, M.Hum. 

Chaidir Syahri, S.S. M.Pd 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. M.Hum 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

- 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mahasiswa 

memahami arah 

perkuliahan dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai 

setelah mengikui 

perkuliahan selama 

satu semester 

Pejelasan silabus, RPS, 

definisi interperting dan 

pengenalan cakupan 

interpreting secara 

umum.   

 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Ceramah   

 TM: 

1x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

• Mencari berbagai 

sumber belajar yang 

selaras dengan materi 

kuliah  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

  

Mahasiswa 

menunjukkan 

sikap peduli 

terhadap arahan, 

peraturan, dan 

sumber belajar 

yang 

disampaikan 

dosen dalam 

orientasi  

perkuliahan 

5 

2 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

dan menjelaskan 

tentang sejarah 

perkembangan 

interpreting dan 

alasan mengapa 

interpreting 

diperlukan   

 Sejarah berkaitan 

dengan munculnya 

interpreting  

 Alasan mengapa 

interpreting menjadi 

hal yang diperlukan 

demi terwujudnya 

komunikasi effektif 

antar negara.  

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Ceramah   

TM: 

2x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menyimpulkan 

sejarah 

perkembangan 

interpreting dan 

alasan mengapa 

interpreting 

diperlukan   

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

Menjawab 

pertanyan 

secara langsung  

Persentasi  

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

yang  berkaitan 

dengan sejarah 

perkembangan 

interpreting 

dan alasan 

mengapa 

interpreting 

diperlukan 

5 
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3 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

an mendefinisikan 

Interpreting dan 

memehami teori 

teori dasar 

interpreting    

Definis definisi dari 

interpreting, setting dari 

kegiatan interpretasi, 

faktor faktor budaya, 

moda interperting, dan 

cara mlakukan note-

taking pada proses 

interpretasi.   

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

 TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

mendefinisikan 

Interpreting dan 

memehami teori teori 

dasar interpreting; 
Definis definisi dari 

interpreting, setting 

dari kegiatan 

interpretasi, faktor 

faktor budaya, moda 

interperting, dan cara 

mlakukan note-taking 

pada proses 

interpretasi.      
 

Mengambil note pada 

sebuah pidato kemudian 

menyampaikan hasil 

note taking. 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan,  

 

Bentuk non-

test: 

 Persentasi  

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan Definis 

definisi dari 

interpreting, 

setting dari 

kegiatan 

interpretasi, 

faktor faktor 

budaya, moda 

interperting, 

dan cara 

mlakukan note-

taking pada 

proses 

interpretasi 

5 

4 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

peran dan aturan 

dari interpreter     

Mendifinisikan makna 

peran pada seorang 

interpreter, memahami 

peran seorang 

interpreter, 

perbandingna peran 

interpreter dengan 

profesilainnya pada 

kehidupan sosial, 

memahami interaksi 

yang terjadi pada 

kegiatan interpreting,  

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

mengidentifikasi 

peran dan aturan dari 

interpreter serta 

memahami peran 

seorang interpreter, 

perbandingan peran 

interpreter dengan 

profesilainnya pada 

kehidupan sosial, 

memahami interaksi 

yang terjadi pada 

kegiatan interpreting, 

Kriteria: 

Ketepatan,  

 

Bentuk non-

test: 

Persentasi 

Ketepatan 

mempresentasi

kan peran pada 

seorang 

interpreter, 

perbandingan 

peran 

interpreter 

dengan 

profesilainnya 

pada kehidupan 

sosial, interaksi 

yang terjadi 

pada kegiatan 

interpreting, 

5 
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5 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

perbedaan antara 

interview dan 

interpreted 

interview 

Menjelaskan tujuan 

utama dari kegiatan 

interview. 

Menjelaskan fungsi 

interpreter pada subuah 

kegiatan interview, 

  

Menjelaskan Cara 

mendapatkan pesan 

utama pada sebuah 

prose interviw yang 

mengunakan jasa 

interpreting.  

 

Menejelaskan prose 

meaning trasmition  

 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

mengidentifikasi 

perbedaan antara 

interview dan 

interpreted interview 

Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

- 

 Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan 

perbedaan 

antara 

interview dan 

interpreted 

interview 

5 

6 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

konsep etics dari 

seorang 

interpreter   

Difinisi tentang etics  

 

Etika utama seorang 

interpreter  

 

 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Mengenal konsep 

etics dari seorang 

interpreter   

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

- 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

konsep etics 

dari seorang 

interpreter   

5 

7 Mahasiswa 

mampu  

memahami 

konsep 
Professional 

Socialization pada 

seorang interreter  

Menjelaskan 

keterampulan yang 

dimiliki oleh seorang 

interpreter 

 

  

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Mengenal konsep 
Professional 

Socialization pada 

seorang interreter 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

- 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan konsep 
Professional 

Socialization 

pada seorang 

interreter 

5 
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8 UJIAN TENGAH SEMESTER  10 

9 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

tantangan, jenis 

interpretasi dal 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang mental 

health  

Tantangn interpreting 

pada bidang metal 

health,  

 

Mode interpreting 

yang biasa digunakna 

pada bidang mental 

health,  

 

Konsep client pada 

kegiatan interpreting 

di bidang mental 

health  

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Menyimak 

penjelasan tentang 

tantangan, jenis 

interpretasi dan hal 

hal lainnya pada 

proses interpreting di 

bidang mental health 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

Analisis video   

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

tantangan, 

jenis 

interpretasi dan 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang mental 

health 

5 

10 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

tantangan, jenis 

interpretasi dal 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang mental 

health  

Tantangn interpreting 

pada bidang metal 

health,  

 

Mode interpreting 

yang biasa digunakna 

pada bidang mental 

health,  

 

Konsep client pada 

kegiatan interpreting 

di bidang mental 

health  

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Menyimak 

penjelasan tentang 

tantangan, jenis 

interpretasi dan hal 

hal lainnya pada 

proses interpreting di 

bidang mental health 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

Analisis video   

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

tantangan, 

jenis 

interpretasi dan 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang mental 

health 

5 

11 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

tantangan, jenis 

interpretasi dal 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

Tantangn interpreting 

pada bidang Legal 

Setting  
 

Mode interpreting 

yang biasa digunakna 

pada bidang Legal 

Setting  

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Menyimak 

penjelasan tentang 

tantangan, jenis 

interpretasi dan hal 

hal lainnya pada 

proses interpreting di 

bidang Legal Setting 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

Analisis video   

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

tantangan, 

jenis 

interpretasi dan 

hal hal lainnya 

pada proses 

5 
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bidang Legal 

Setting 
Konsep client pada 

kegiatan interpreting 

di bidang Legal Setting 

interpreting di 

bidang Legal 

Setting 

12 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

tantangan, jenis 

interpretasi dal 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang Legal 

Setting 

Tantangn interpreting 

pada bidang Legal 

Setting  
 

Mode interpreting 

yang biasa digunakna 

pada bidang Legal 

Setting  

 

Konsep client pada 

kegiatan interpreting 

di bidang Legal Setting 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Menyimak 

penjelasan tentang 

tantangan, jenis 

interpretasi dan hal 

hal lainnya pada 

proses interpreting di 

bidang Legal Setting 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

Analisis video   

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

tantangan, 

jenis 

interpretasi dan 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang Legal 

Setting 

5 

13 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

tantangan, jenis 

interpretasi dal 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang Business 

Setting 

Tantangn interpreting 

pada bidang Business 

Setting  

 

Mode interpreting 

yang biasa digunakna 

pada bidang Business 

Setting  
 

Konsep client pada 

kegiatan interpreting 

di bidang Business 

Setting 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Menyimak 

penjelasan tentang 

tantangan, jenis 

interpretasi dan hal 

hal lainnya pada 

proses interpreting di 

bidang Business 

Setting 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

Analisis video   

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

tantangan, 

jenis 

interpretasi dan 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang Business 

Setting 

5 

14 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

tantangan, jenis 

interpretasi dal 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

Tantangn interpreting 

pada bidang Business 

Setting  
 

Mode interpreting 

yang biasa digunakna 

pada bidang Business 

Setting  
 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 Menyimak 

penjelasan tentang 

tantangan, jenis 

interpretasi dan hal 

hal lainnya pada 

proses interpreting di 

bidang Business 

Setting 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

Analisis video   

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

tantangan, 

jenis 

interpretasi dan 

hal hal lainnya 

pada proses 

5 
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bidang Business 

Setting 
Konsep client pada 

kegiatan interpreting 

di bidang Business 

Setting 

 interpreting di 

bidang Business 

Setting 

15 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

tantangan, jenis 

interpretasi dal 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang speech 

pathology  

Tantangn interpreting 

pada bidang speech 

pathology  

 

Mode interpreting 

yang biasa digunakna 

pada bidang speech 

pathology  

 

Konsep client pada 

kegiatan interpreting 

di bidang speech 

pathology 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Menyimak 

penjelasan tentang 

tantangan, jenis 

interpretasi dan hal 

hal lainnya pada 

proses interpreting di 

bidang speech 

pathology 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

Analisis video   

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

tantangan, 

jenis 

interpretasi dan 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang speech 

pathology 

5 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 15 

 

 

 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

 

 

IKIP SILIWANGI  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Introduction to Linguistics  4322622416 2 GENAP (2) 20 Pebruari 2018 

 

 

 

Otorisasi 

Nama Koordinator Pengembang 

RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

 

 

Efransyah. S.Pd. M.Hum  

 

 

 

 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. M.Hum  

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin. M.Pd  

 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

Parameter 

Deskripsi 

Capaian Pembelajaran / Learning Outcome 

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan 

data yang relevan. 

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil 

pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya. 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM 

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk 

melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills). 
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KEMAMPUAN 

BIDANG 

KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK 1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2); Menunjukkan 

sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4); Mampu berkomunikasi dan 

beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2); 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3); Mampu melakukan 

penelitian secara mandiri atau kelompok yang dapat digunakan untuk memberikan petunjuk kepada pemangku kepentingan 

dalam memilih berbagai alternatif penyelesaian masalah di bidang Pendidikan bahasa Inggris. (Peneliti) (CP-SB5). 

CPMK 2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar dan menengah 

(CP-PPA1); Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya(CP-PPA2); Menguasai konsep 

teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum (general English) dalam konteks keseharian/umum, 

akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-intermediate (CP-PPA3); Menguasai konsep dan teknik pengembangan program 

pembelajaran, penyajian (metode dan prosedur), pengelolaan, dan evaluasiprogram pembelajaran Bahasa Inggris yang 

mendidik (CP-PPA7); Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian (metode dan 

prosedur), pengelolaan, dan evaluasi program pembelajaran (CP-PPA8); Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis 

bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melaksanakan pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS (CP-PPA2). 

CPMK 3  

UMUM 

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU1); Mengaplikasikan 

konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melaksanakan pembelajaran 

inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis IPTEKS dan berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

(CP-KU2); Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, 

literasi, serta pembelajaran bahasa (CP-KU4). 

CPMK  

KHUSUS 

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan 

evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KK1); Mahir berbahasa 

Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-intermediate (CP-

KK3); Mampu mengadaptasi/budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam budaya bahasa ibu (CP-KK5); 

Merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran, serta melakukan perbaikan metode dan proses belajar 

Bahasa Inggris sebagai bahasa asing sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan 

sesuai standar proses dan mutu (CP-KK6). 
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Diskripsi 

Singkat MK 

This course is designed to prepare the students with a number of different theoretical view of systemic functional linguistics disciplines both 

micro and macro. Those linguistics disciplines which cover micro linguistics are  morphology, mophosyntax, semantics, semiotics while 

macro linguistics covers psycholinguistics, etc.    

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Historitical of Systemic Functional Linguistics. 

2. Language Disciplines 

3. Micro and Macro Linguistics 

4. Morphology 

5. Morphosyntax 

6. Semantics  

7. Semiotics 

8. Psycholinguistics 

Daftar 

Referensi 

Utama:  

Tim Dosen, Introduction to Linguistics.  

Genetti, Carol (2014). How language work. An introduction to language and  linguistics. New York.  

Pendukung:  

Fasold, R.W. and Linton, J.F (2013). An introduction to language and linguistics. New York. 

Widiatuti, S, and Supartini, N (2001). Introduction to Linguistic. Serang. 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Powerpoint, word, and Exel, youtube 

aplication  

Notebook & LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Iman Santoso, S.Pd. M.Hum.  

Efransyah, S.Pd. M.Hum. 

Yana, S.Pd. M. Hum. 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

- 
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Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mahasiswa Mampu 

mengetahui 

konsep-konsep 

dasar dan 

cakupan systemic 

functional 

linguistics.  
 

Pejelasan silabus, RPS, 

definisi definisi dari SFL 

dan pengenalan 

cakupan SFL secara 

umum.   

 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Ceramah   

 TM: 

2x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

• Mencari berbagai 

sumber belajar yang 

selaras dengan materi 

kuliah  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

  

Mahasiswa 

menunjukkan 

sikap peduli 

terhadap arahan, 

peraturan, dan 

sumber belajar 

yang 

disampaikan 

dosen dalam 

orientasi  

perkuliahan 

5 

2 Mahasiswa 

mampu 

memahami secara 

garis besar 

pengertian dan 

cakupan 

linguistics sebagai  

disiplin ilmu yang 

kokoh. 
 

 Sejarah berkaitan 

dengan linguistics.  

 Penjelasan  

Pengertian atau definisi 

dalam linguistics secara 

garis besar 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Ceramah   

TM: 

2x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menyimpulkan 

sejarah yang 

berkaitan dengan 

linguistics secara 

garis besar 

Kriteria: 

Ketepatan  

 

Bentuk non-

test: 

Menjawab 

pertanyan 

secara langsung  

Persentasi  

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

yang  berkaitan 

dengan 

linguistics 

secara garis 

besar. 

5 

3 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

konsep-konsep 

dasar micro dan 

mengetahui 

cakupan bidang 

kajiannya. 
 

Menjelaskan istilah-

istilah dalam memahami 

konsep-konsep dasar 

micro linguitics dan 

mengetahui cakupan 

kajiannya 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

 TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menyimpulkan istilah-

istilah dalam 

memahami konsep-

konsep dasar micro 

linguitics dan 

mengetahui cakupan 

kajiannya 

 

Kriteria: 

Ketepatan,  

 

Bentuk non-

test: 

 Persentasi  

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan istilah-

istilah dalam 

memahami 

konsep-konsep 

dasar micro 

linguitics dan 

mengetahui 

5 
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cakupan 

kajiannya. 

4 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

konsep-konsep 

dasar macro dan 

mengetahui 

cakupan bidang 

kajiannya. 
 

Menjelaskan istilah-

istilah dalam memahami 

konsep-konsep dasar 

macro linguitics dan 

mengetahui cakupan 

kajiannya 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menyimpulkan istilah-

istilah dalam 

memahami konsep-

konsep dasar macro 

linguitics dan 

mengetahui cakupan 

kajiannya 

 

Kriteria: 

Ketepatan,  

 

Bentuk non-

test: 

Persentasi 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan istilah-

istilah dalam 

memahami 

konsep-konsep 

dasar macro 

linguitics dan 

mengetahui 

cakupan 

kajiannya 

5 

5 Mahasiswa 

memahami 

morphology 

sebagai disiplin 

ilmu dalam 

linguistics. 

 

Menjelaskan istilah-

istilah dalam 

morphology secara garis 

besar.  

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menjelaskan istilah-

istilah dalam 

morphology secara 

garis besar dan 

menguraikan cakupan 

kajian morphology 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

- 

 Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan istilah-

istilah dalam 

morphology 

secara garis 

besar. 

5 

6 Mahasiswa 

memahami 

morphology 

sebagai disiplin 

ilmu dalam 

linguistics dan 

mengetahui 

cakupan kajiannya 

Menjelaskan istilah-

istilah dalam 

morphology secara garis 

besar dan menguraikan 

cakupan kajian 

morphology 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menjelaskan istilah-

istilah dalam 

morphology secara 

garis besar dan 

menguraikan cakupan 

kajian morphology 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

- 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan cakupan 

kajian 

morphology 

 

5 
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7 Mahasiswa 

memahami syntax 

sebagai ilmu dalam 

linguistik dan 

mengetahui 

cakupan kajiannya 

 

Menjelaskan istilah-

istilah dalam syntax 

secara garis besar dan 

Menguraikan cakupan 

kajian syntax 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menjelaskan istilah-

istilah dalam syntax 

secara garis besar. 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

- 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan istilah-

istilah dalam 

syntax secara 

garis besar dan 

Menguraikan 

cakupan kajian 

syntax. 

5 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER  10 

9 Mahasiswa 

memahami syntax 

sebagai ilmu dalam 

linguistik dan 

mengetahui 

cakupan kajiannya 

 

Menjelaskan istilah-

istilah dalam syntax 

secara garis besar dan 

Menguraikan cakupan 

kajian syntax. 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menguraikan cakupan 

kajian syntax. 

 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

cakupan kajian 

syntax. 

 

5 

10 Mahasiswa  
memahami 

semantics sebagai 

ilmu dalam 

linguistik dan 

mengetahui 

cakupan kajiannya 

 

Menjelaskan istilah-

istilah dalam semantics 

secara garis besarnya  

dan Menguraikan 

cakupan kajian 

semantics 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Menyimak penjelaskan 

tentang istilah-istilah 

dalam semantics secara 

garis besarnya.  

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan istilah-

istilah dalam 

semantics 

secara garis 

besarnya  dan 

Menguraikan 

5 
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cakupan kajian 

semantics. 

11 Mahasiswa 

memahami 

semantics sebagai 

ilmu dalam 

linguistik dan 

mengetahui 

cakupan kajiannya 

 

Menjelaskan istilah-

istilah dalam semantics 

secara garis besarnya  

dan Menguraikan 

cakupan kajian 

semantics 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menguraikan cakupan 

kajian semantics. 

 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

istilah-istilah 

dalam semantics 

secara garis 

besarnya  dan 

Menguraikan 

cakupan kajian 

semantics. 

5 

12 Mahasiswa  
memahami 

semiotika sebagai 

ilmu dalam 

linguistik dan 

mengetahui 

cakupan kajiannya 

 

Menjelaskan istilah- 

istilah dalam semiotik 

secara garis besarnya 

dan Menguraikan 

cakupan kajian Semiotik  

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Menyimak penjelasan 

tentang semiotika 

sebagai ilmu dalam 

linguistik  

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan istilah- 

istilah dalam 

semiotik secara 

garis besarnya 

dan 

Menguraikan 

cakupan kajian 

Semiotik  

 

5 

13 Mahasiswa  
memahami 

semiotika sebagai 

ilmu dalam 

linguistik dan 

Menjelaskan istilah- 

istilah dalam semiotik 

secara garis besarnya 

dan Menguraikan 

cakupan kajian Semiotik  

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

Menyimak penjelasan 

tentang semiotika 

sebagai ilmu dalam 

linguistik dan bidang 

kajiannya dalam 

linguistics  

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan  istilah- 

istilah dalam 

semiotik secara 

5 
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mengetahui 

cakupan kajiannya 

 

 1x(2x60”) 

 

garis besarnya 

dan 

Menguraikan 

cakupan kajian 

Semiotik. 

14 Mahasiswa  
memahami 

Psycolinguitics 

sebagai ilmu dalam 

linguistik dan 

mengetahui 

cakupan kajiannya 

 

Memahami 

Psycolinguitics sebagai 

ilmu dalam linguistik 

dan mengetahui 

cakupan kajiannya 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Menyimak penjelasan 

tentang 

psycholinguistics 

sebagai ilmu dalam 

linguistik.  

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan 
Psycolinguitics 

sebagai ilmu 

dalam linguistik.  

5 

15 Mahasiswa  
memahami 

Psycolinguitics 

sebagai ilmu dalam 

linguistik dan 

mengetahui 

cakupan kajiannya 

 

Memahami 

Psycolinguitics sebagai 

ilmu dalam linguistik 

dan mengetahui 

cakupan kajiannya 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Menyimak penjelasan 

tentang 

psycholinguistics 

sebagai ilmu dalam 

linguistik dan bidang 

kajiannya. 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

 

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan 
Psycolinguitics 

sebagai ilmu 

dalam linguistik 

dan cakupan 

bidang 

kajiannya. 

5 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 15 
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IKIP SILIWANGI  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Writing for academic purposes 4222622555 2 Ganjil(1) 20 Pebruari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 

Koordinator Bidang Keahlian (Jika 

Ada) 
Ka PRODI 

 

 

 

 

Evie Kareviati, Dra. MPd. 

 

 

 

 

Evie Kareviati, Dra. MPd. 

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin. M.Pd 

 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

SIKAP CP-S A. Mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif di bidang bahasa Inggris  berdasarkan informasi dan data  yang relevan. 

CP-S B.  Mampu mengelola sumber daya pendidikan  Bahasa Inggris , organisasi dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara 

bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur , materi dan pola pikir keilmuan Bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran  

di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya. 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik Bahasa 

Inggris. 

KEMAMPUAN BIDANG 

UMUM 

CP-KU. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk  melakukan  

perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi , dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada 

kecakapan hidup (Life Skills). 

KEMAMPUAN BIDANG 

KHUSUS 

CP-KK. Mampu merancang , melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (CP-SA2); Menunjukkan 

sikapbertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4);  Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan 

lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2) ; menunjukkan sikap bertanggung jawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3) ; Mampu mengambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan bahasa 

inggris berdasarkan analisis informasi dan data. (Edupreneur) (CP-SB6).. 
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CPMK2 Menguasai konsep bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan  

menengah (CP-PPA1) ; Menguasai konsep bahasa inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (CP-PPA2) ; Menguasai konsep 

dan teknik pengembangan program pembelajaran , penyajian (metoda dan prosedur), pengelolaan dan evaluasi program pembelajaran 

bahasa inggris yang mendidik (CP-PPA7); Menguasai konsep dan prinsip didaktik pedagogis bahasa inggris serta keilmuan bahasa inggris 

untuk melaksanakan pembelajaran inovatif berbasis iptek (CP-PPB2); Menguasai konsep dan teknik pengembangan program 

pembelajaran, penyajian, pengelolaan dan evaluasi program pembelajaran bahasa inggris yang mendidik (CP-PPB4) 

CPMK3 Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis bahasa inggris serta keilmuan bahasa inggris untuk merencanakan pembelajaran 

dengan memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidul (lifeskills) (CP-KU1) ; Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik 

pedagogis bahasa inggris serta keilmuan bahasa inggris untuk melaksanakan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan berbagai 

sumber belajar berbasis ipteks dan berorientasi pada kecakapan hidul (lifeskills) (CP-KU2) ; Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan 

teknik berkomunikasi lisan dan tulisan bahasa inggris untuk tujuan tertentu (English for specific purposes) ; dalam konteks keseharian 

/umum, akademis, dan pekerjaan setara intermediate (CP-KU4) 

 CPMK3 KHUSUS Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis bahasa inggris dan keilmuan bahasa inggris untuk melakukan evaluasi dengan 

memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidup (lifeskills) (CP-KK1) ;Mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum , akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-intermediate (CP-KK3); Merencanakan, menerapkan, mengelola, 

mengevaluasi pembelajaran serta melakukan perbaikan metode dan proses belajar bahasa inggris sebagai bahasa asing sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentiangan sesuai standar proses dan mutu (CP-KK6) ; Mampu menerapkan 

metoda dan proses belajar dan pembelajaran bahasa inggris untuk tujuan tertentu (English for specific purposes) (CP-KK7) 

Deskripsi 

Singkat MK 

This course aims to examine what is academic writing, how is writing and researching, academic clarity, academic honesty and understanding the 

whole accademic text and creating the text. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. The academic writing process 

2. Researching and writing 

3. Fundamentals and feedback 

4. Definition, vocabulary and academic clarity 

5. Academic honesty 

6. Seeing ideas and sharing texts 

7. Academic reality 

8. Resuts, discussion and academic relevance 

 

Daftar 

Referensi 

Utama:  

Hamp-Lyns, Liz & Heasley, Ben. 2006.  Study Writing: A course in writing skills for academic purposes. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 
 

Pendukung:  

Artikel –artikel lain yang terkait` 
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Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Power Point, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, e-book 

Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Evie Kareviati 

 

Matakuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

- 

 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,2 Mampu 

menjelaskan 

tentang proses 

academic writing 

Penjelasan tentang 

academic writting 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

TM: 

2x(2x50”) 

 

 

 

 

 

• Membedakan 

academic dan non 

academic writing 

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 

 Ketepatan 

membedakan 

academic dan 

non academic 

writing 

 

 

5 

3 Mampu 

mengaitkan antara 

researching and 

writing 

Mengidentifikasi kaitan 

antara research and 

writing 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

• Mendiskusikan kaitan 

antara research dan 

writing 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Review artikel  

tentang ESP 

 Ketepatan 

sistematika 

dan 

ringkasannya 

5 

4 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi  

struktur 

comparison and 

Exploring comparison 

and contrast structures 

Bentuk:  

Kuliah 

 

Metode:  

TM: 

1x (2x50”) 

 Mendiskusikan pola 

kalimat comparisan dan 

contrast 

Ketepatan 

definisi dan 

maknanya 

10 
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contrast Diskusi 

     5 Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi 

definition, 

vocabulary dan 

academic clarity 

Penjelasan tentang 

clarity principle 

Bentuk: 

Kuliah dan 

diskusi 

TM: 

1x (2x50”) 

Membaca teori clarity Ketepatan 

pemahaman 

clarity principle 

5 

    6 Mahasiswa dapat  

Mengenal 

academic honesty  

Penjelasan tentang 

academic honesty 

Bentuk: 

Kuliah dan 

diskusi 

1x (2x50”) Mendiskusikan tentang 

academic honesty 

Ketepatan 

pemahaman 

dalam academic 

honesty 

5 

   7 Mahasiswa dapat 

mencari ide dan 

sharing texts 

Penjelasan tentang ide 

dan sharing text 

Bentuk: 

Kuliah dan 

diskusi 

1x (2x50” Workshop pencarian ide Ketepatan 

dalam cara 

mencari ide 

5 

8 Ujian Tengah Semester 10 

   9 Mahasiswa 

mengenal 

academic reality 

Penjelasan tentang 

academic reality 

Bentuk: 

Kuliah dan 

diskusi 

1x (2X50”) Mendiskusikan tentang 

academic reality 

Kriteria: 

Ketepatan 

pemahaman 

Ketepatan 

dalam mengenal 

academic reality 

10 

10 Mahasiswa 

mengenal 

argument dan 

academic 

relevance 

Penjelasan tentang 

academic relevance 

Bentuk: 

Kuliah dan 

diskusi 

1x(2x50”) Mendiskusikan tentang 

academic relevance 

Kriteria: 

Ketepatan 

pemahaman 

Ketepatan 

dalam 

mengidentifikasi 

academic 

relevance 

10 

11 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

academic text 

Penjelasan tentang 

academic writing 

Bentuk: 

Kuliah dan 

diskusi 

1x (2x50”) Membaca teori terkait Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-test 

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

berkaitan 

dengan materi 

5 

12 Mahasiswa mampu 

berlatih menulis 

academic text 

Paparan pelatihan 

penulisan 

 

Bentuk: 

Kuliah dan 

diskusi 

 

1x (2X50”) 

 

 

Membaca teori terkait Kriteria: 

Ketepatan 

Keteptan 

menjawab 

pertanyaan 

terkait materi 

5 

13-15 Mahasiswa menulis 

academic text 

Workshop menulis 

akademik 

workshop 3x(2x50”) Workshop penulisan Kriteria: 

Ketepatan ide 

dan 

penjelasannya 

Ketepatan pola 

struktur dan ide 

15 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

16 Ujian Akhir Semester                                10 

 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

 

 

 

IKIP SILIWANGI 
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Children Language Teaching And Practice 4222623548 3 5 23 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Dosen Pengampu Ka PRODI 

 

 

 

 

(Dr.Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

 

 

 

 

 

(Sri Supiah Cahyati, M.Pd.) 

 

 

 

 

(Dr.Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) S1 Pendidikan Bahasa Inggris 

Parameter 

Deskripsi 

Capaian Pembelajaran/ Learning Outcome 

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan 

data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 

secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk 

melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG 

KHUSUS 

CP-KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 
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CPMK1 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (CP-SA3); Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandirI (CP-SA4); Mampu mengelola sumber daya Pendidikan 

Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku 

kepentingan (CP-SB1); Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan pancasila (CP-SB4) 

CPMK2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar dan 

menengah (CP-PPA1); Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa (CP-PPA5); 

Menguasai konsep teoritis tentang pedagogi (CP-PPA6); Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, 

penyajian atau (metode atau prosedur), pengelolaan, dan evaluasi program pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik (CP-

PPB4) 

CPMK3 Umum Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU1); Mengaplikasikan 

konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melaksanakan pembelajaran 

inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis IPTEKS dan berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-

KU2); Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa (CP-KU4). 

CPMK3 Khusus Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan 

evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KK1); Merancang dan 

melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang Pendidikan Bahasa Inggris (CP-KK2); Merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi 

pembelajaran, serta melakukan perbaikan metode dan proses belajar Bahasa Inggris sebagai bahasa asing sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan sesuai standar proses dan mutu (CP-KK6); Mampu 

melakukan pendampingan terhadap siswa dalam lingkup pembelajaran (CP-KK10) 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini mengkaji pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak, belajar merancang Rencana Pembelajaran, membuat media pmbelajaran  yang tepat, 

praktik mengajar, dan mengevaluasi program pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak,  

 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Karakteristik pembelajar usia dini, pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. 

2. Konsep dasar pembelajaran bahasa; teori perkembangan anak; Pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia.  

3. Pengelolaan kelas; Pengajaran Vocabulary dan Grammar untuk anak 

4. Pengajaran 4 keterampilan berbahasa: Listening, Speaking, Reading, dan Writing; dan Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. 

5. Perencanaan pembelajaran, kegiatan, dan evaluasi hasil belajar yang sesuai untuk anak. 

6. Anak berkebutuhan khusus 

7. Praktik mengajar Bahasa Inggris untuk anak 

8. Pengembangan media pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak. 

9. Praktik mengajar dan mengevaluasi hasil belajar anak. 

10. Pembuatan media pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak. 

11. Evaluasi 
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Daftar Referensi Utama:  

1. Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press. 

2. Slattery, M. & Willis, J. (2005). English for primary teachers. Oxford: Oxford University Press. 
 

Pendukung:  

1. Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press. 

2. Halliwell, S. (2004). Teaching English in the primary classroom. Essex: Pearson Education Limited. 

3. Linse, C. T. (2005). Young learners. New York: McGraw Hill 

4. Mckay, P. (2006). Assessing young language learners. Cambridge: Cambridge University Press. 

5. Paul, D. (2003). Teaching English to children in Asia. Quarry Bay: Pearson Education Limited. 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Software media pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak Notebook &,LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Sri Supiah Cahyati, M.Pd 

Matakuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 

 

 

MingguKe

- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,2 Mampu 

memahami 

gambaran umum 

perkuliahan 

(kontrak belajar) 

dan penjelasan 

tentang mata 

kuliah, serta 

karakteristik 

anak-anak, 

konsep 

pembelajaran 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang; 

Characteristics of 

young language 

learners; Some myths 

and misconceptions 

about second/ foreign 

language learning; 

Skills should be taught 

first in TEYL  
 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok  

 1 jam 50 

menit x 2 

• Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

dan Pengertian media 

pembelajaran, 

Manfaat media 

pembelajaran, Jenis 

dan klasifikasi media 

pembelajaran. 

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

Characteristics 

of young 

language 

learners; Some 

myths and 

misconceptions 

about second/ 

foreign 
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bahasa Inggris 

untuk anak.   

& kemampuan  

yang harus 

diajarkan dalam 

pengajaran 

bahasa Inggris 

terhadap anak 

 

language 

learning; 

Skills should 

be taught first 

in TEYL  
. 

 

3 Mampu 

memahami 

tetntang 

menjelaskan 

konsep teoritis 

dalam 

pembelajaran 

Bahasa Inggris 

dan 

mampu 

mengidentifikasi 

dan menganalisis 

masalah mutu, 

relevansi, atau 

akses 

pembelajaran 

Bahasa Inggris 

serta 

menyajikanbeber

apa alternatif 

solusi sebagai 

bahan 

pengambilan 

keputusan dalam 

konteks 

pembelajaran 

Bahasa Inggris di 

Indonesia 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang; Basic concept 

of language teaching; 

Theories of children 

learning development;  

EYL in Indonesian 

context 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 50 

menit 

 

• Mengkaji tentang; 

teori perkembangan 

pembelajaran anak 

berdasarkan 

beberapa ahli, sperti, 

Piaget, Vygotsky, 

Gradner, Chomsky, 

Lennerberg, Asher, 

Krashen, Dewey, 

Montessori and 

Erikson. 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Ketepatan 

pemahaman 

tentang  teori 

perkembangan 

pembelajaran 

anak 

berdasarkan 

beberapa ahli; 
Ketepatan 
mengidentifikasi 

dan menganalisis 

masalah 

Pembelajaran 

Bahasa Ingris 

untuk anak di 

Indonesia\ 
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4 Menjelaskan 

berbagai teknik 

pengajaran 

Bahasa Inggris 

untuk anak; 

mampu 

berkomunikasi 

dalam Bahasa 

Inggris;  mampu 

melakukan 

pengajaran . 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang; Instructions in 

organizing the 

classroom; Teaching 

Vocabulary and 

Grammar  

Bentuk: 

Kuliah 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 50 

menit 

 

Mengkaji pengelolaan 

kelas dengan interaksi 

dalam bahasa Inggris 

di setiap tahap 

pembelajaran; 
Menyusun ringkasan 

dlm bentuk catatan 

tentang prinsip, 

teknik, dan tips dalam 

pengajaran 

Vocabulary dan 

Grammar pada anak 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Ketepatan 

mengelola kelas, 

dan memahami 

prinsip, teknik, 

dan tips dalam 

pengajaran 

Vocabulary 

dan Grammar 

5 

5 Menguasai 

berbagai teknik 

pengajaran 

Bahasa Inggris 

untuk anak; 

mampu 

berkomunikasi 

dalam Bahasa 

Inggris;  mampu 

melakukan 

pengajaran . 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang; Teaching the 

four language skills 

(Some principles, 

techniques and tips); 

ICT for young learners 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

1 jam 50 

menit 

 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

memaparkan 

keterampilan 

berbahasa (prinisip, 

tekhnik, dan tips 

dalam pengajaran); 

Mahasiswa 

mengetahui 

penggunaan komputer 

dan teknologi 

informasi lainnya 

sebagai media dalam 

pembelajaran untuk 

anak. 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman 

yang baik 

mengenai teknik 

pengajaran 

Bahasa Inggris 

untuk anak; dan 

penggunakan 

teknologi 

informasi dalam 

pembelajaran 

5 

6 Mengkaji implikasi 

pengembangan 

atau implementasi 

ilmu pengetahuan, 

teknologi atau seni 

sesuai dengan 

keahliannya 

berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika 

ilmiah untuk 

Memberikan 

pemahaman mengenai 

Lesson plan of TEYL; 

Recommended 

activities in teaching 

listening, speaking, 

reading and writing in 

English to Young 

Learners (Teaching 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

1 jam 50 

menit 

 

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

cara membuat 

Rencana 

Pembelajaran, 

kegiatan yang tepat 

dalam pengajaran 

listening, speaking, 

reading, dan writing, 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Ketepatan 

Pemahaman 

tentang 

Rencana 

Pembelajaran, 

dan kegiatan 

dalam 

pembelajaran 

Listening, 

5 
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menghasilkan solusi, 

gagasan, desain, 

atau kritik seni serta 

menyusun deskripsi 

saintifik hasil 

kajiannya dalam 

bentuk Rencana 

Pembelajaran, 

media, praktik 

mengajar, dan 

evaluasi program 

pembelajaran 

Bahasa Inggris 

untuk anak 

English through 

Songs, story-telling, 

etc.); Assessing young 

learners 

dan cara mengevalusi 

kemampuan Bahasa 

Inggris anak anak 

Speaking, 

Reading, Writing 

7 Mengkaji 

pendampingan 

terhadap siswa 

dalam lingkup 

pembelajaran; 

mampu 

merencanakan, 

menerapkan, 

mengelola, 

mengevaluasi 

pembelajaran, serta 

melakukan 

perbaikan metode 

dan proses belajar 

Bahasa Inggris 

sebagai bahasa 

asing sesuai dengan 

karakteristik dan 

kebutuhan peserta 

didik serta 

pemangku 

kepentingan sesuai 

standar proses dan 

mutu. 

Children with Special 

Needs; “What If” 

(Classroom 

Management); Review 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

 tanya jawab 

1 jam 50 

menit 

 

 Mahasiswa mampu 

memahami cara 

mengajar Anak 

Berkebutuhan 

Khusus dan 

mengelola 

pembelajaran di 

kelas. 

 Mahasiswa 

mengetahui ulasan 

materi kuliah 

sebagai persiapan 

UTS. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Ketepatan 

analisa tentang 

teknik 

pembelajaran 

Anak 

Berkebutuhan 

Khusus dan 

pengelolaan di 

kelas. 
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7-9 Praktek dan 

Review 

Melakukan praktek 

secara berkelompok 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok 

1 jam 50 

menit x 3 

 

 Mahasiswa 
memahami dan 

melakukan praktek  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

Praktik 

mengajar 

Bahasa Inggris 

pada anak-anak 

dan diupload 

ke Youtube 

sesuai dengan 

kriteris yang 

sudah 

ditentukan 

15 

10 Menerapkan 

pemikiran logis, 

kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam 

konteks 

pengembangan atau 

implementasi ilmu 

pengetahuan 

dan/atau teknologi 

sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

Materials & Media for 

Young Learners 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

 Diskusi 

kelompok 

1 jam 50 

menit 

 

 Mahasiswa 

mamahami media 

pembelajaran Bahasa 

Inggris yang sesuai 

untuk anak-anak 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Penguasaan 

materi dan 

media 

pengajaran 

Bahasa Inggris 

untuk anak 

dengan baik 

5 

11-13 Presentasi Project  

Siswa  

Making Teaching 

Media 

Metode: 

tanya jawab 

dan Diskusi 

kelompok 

1 jam 50 

menit x 3 

 

 Mahasiswa 
memahami dan 

melakukan praktek  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

Ketepatan 

membuat media 

pembelajaran 

yang tepat, 

kreatif dan 

inovatif. 

15 

 

14 

 

UAS (Students’ Project) 

20% 
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IKIP SILIWANGI 
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

ENGLISH FOR PUBLIC SPEAKING/REG 4322622634 2 6 20 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Dosen Pengampu Ka PRODI 

 

 

 

 

(Dr.Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

 

 

 

 

 

(                                                  ) 

 

 

 

 

(Dr.Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) S1 Pendidikan Bahasa Inggris 

Parameter 

Deskripsi 

Capaian Pembelajaran/ Learning Outcome 

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan 

data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 

secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk 

melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG 

KHUSUS 

 

CP-KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 
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 CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2); Mampu berkomunikasi 

dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2);  Berkontribusi 

dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila (CP-SB4). 

 CPMK 2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (CP-PPA2); Menguasai konsep teoritis 

kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum (general English) dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan 

pekerjaan setara tingkat post-intermediate (CP-PPA3); Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan 

tulisan Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu (English forspecific purposes); dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan 

pekerjaan setara tingkat intermediate (CP-PPA4); Memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan dan kemampuan komunikasi publik 

secara lisan dan tulisan. (Edupreneur dan Penerjemah) (CP-PPB6). 

 CPMK3 

Umum 

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3); Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi 

lisan dan tulisan Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu (English forspecific purposes); dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan 

pekerjaan setara tingkat intermediate (CP-KU4). 

 CPMK3 

Khusus 

Mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-intermediate 

(CP-KK3); Merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran, serta melakukan perbaikan metode dan proses 

belajar Bahasa Inggris sebagai bahasa asing sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan 

sesuai standar proses dan mutU (CP-KK6). 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang teori dan praktik berkomunikasi lisan yang dilakukan di depan publik seperti presentasi ilmiah, 

pidato formal maupun informal. Materi perkuliahan meliputi identifikasi audiens, merencanakan pesan untuk publik, memahami respon audiens, 

serta bagaimana melakukan evaluasi hasil. Selain itu perkuliahan juga bertujuan untuk melatih keberanian dan kreativitas berbicara, metode ice 

breaking, perangkat visual yang dibutuhkan dalam komunikasi publik, bahasa tubuh, serta penggunaan alat bantu sebagai upaya untuk mencapai 

efektivitas dalam komunikasi publik. 

 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

Pertemuan 1 : Introduction 

Pertemuan 2 : Becoming a good speaker  

Pertemuan 3 : Problems in Public Speaking 

Pertemuan 4 : Audience 

Pertemuan 5 : Practice 

Pertemuan 7 : Speech making Process 

Pertemuan 8 : Practice 1 
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Pertemuan 9 : Practice 2 

Pertemuan 10 : Speaking as an MC 

Pertemuan 11 : Speaking on television and radio 

Pertemuan 12 : Becoming a medium on television and radio 

Pertemuan 13 : Practice 

Pertemuan 14 : Preparation to Perform 

Pertemuan 15-16 : Performance 1 (UAS) 

Daftar Referensi Utama:  

 

Valentine, N. (1993). Speaking in Public. Australia: Penguin Book Australia. 

Pendukung:  

Beebe, S & Beebe, S. (2015). A Concise Public Speaking Handbook: Fourth Edition. USA: Pearson. 

EBook. 2010. Public Speaking Success in 20 Minutes a Day. New York: Learning Express 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

-  Notebook & LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 
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MingguKe

- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,2 Mampu 

memahami 

gambaran umum 

perkuliahan 

(kontrak belajar) 

dan penjelasan 

tentang mata 

kuliah. 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang; Pengertian 

public speaking 

 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok  

  1 jam 40 

menit x 2 

• Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

dan Pengertian media 

Pengertian public 

speaking 

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

 

 mahasiswa 

mengetahui 

cakupan 

Public 

Speaking. 

 

10 

3 Mampu 

memahami 

tetntang 

Qualities of 

Good Speaker 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang karakteristik 

menjadi seorang good 

speaker. 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

 1 jam 40 

menit 

 

• mahasiswa mampu 

memahami dan  

menerapkan karakter 

a good public speaker 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

 Pemahaman 

mahasiswa 

mampu 

memahami 

dan  

menerapkan 

karakter a 

good public 

speaker. 

inovasi 

pembelajaran 

5 

4 Audience  mahasiswa 

mengetahui karakter 

dan background 

audience yang akan  

menghadiri dan 

mampu menentukan 

gagasan baik dan jelas 

ketika menyampaikan 

Bentuk: 

Kuliah 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

1 jam 40 

menit 

 

Menyimak penjelasan 

Dosen dan 

pembelajaran 

collaborative 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman 

mahasiswa 

mengetahui 

karakter dan 

latar belakang 

audience yang 

akan  

menghadiri dan 

5 
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gagasannya kelompok 

 

mampu 

menentukan 

gagasan baik 

dan jelas ketika 

menyampaikan 

gagasannya 

5 Practice Mhasiswa dapat 
melakukan praktek 
dengan baik 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

presentasi 

1 jam 40 

menit 

 

 Diskusi mahasiswa 
dan presentasi 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman 

yang baik 

mengenai 

pembelajaran 

sebelumnya 

5 

6 Speech Mahasiswa 
mengetahui aspek dan 
elemen pada saat 
melakukan Speech. 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

1 jam 40 

menit 

 

 Mahasiswa mampu 
memahami cara 
berfikir kritis pada 
penggunaan internet  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa 

dapat 

memahami cara 

melakukan 

Speech yang 

benar. 

5 

7 Speech making 

process 

Mahasiswa 

mengetahui aspek dan 

elemen pada saat 

melakukan Speech. 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit x 2 

 

 Mahasiswa 
memahami dan 
melakukan praktek  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

mengetahui 

aspek dan 

elemen pada 

saat melakukan 

Speech. 

10 

8-9 PRACTICE.  Mahasiswa mampu 

melakukan speech 

dengan percaya diri 

dan baik. 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

  Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit 

 

 Mahasiswa mampu 

melakukan praktek/ 

presentasi  sesuai 

dengan materi Speech 

yang telah diajarkan 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman 

dan Praktek 

dilaksanakan 

dengan baik. 

5 

  10-12 Speaking as an MC Mahasiswa 

mengetahui aspek dan 

elemen pada saat 

melakukan MC 

Metode: 

tanya jawab 

dan Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit x 3 

 

 Mahasiswa dapat 
memahami teknik 
menjadi MC 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

mengetahui 

aspek dan 

elemen pada 

saat melakukan 

15 
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MC 

13 Speaking on TV 

and Radio 

Mahasiswa mengetahui 

aspek dan elemen pada 

saat melakukan 

Speaking on TV and 

Radio 

Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit  

 Mahasaiswa bekerja 

secara berkelompok  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Mahasiswa 

dapat 

memahami cara 

melakukan 

Speaking on TV 

and Radio 

5 

   14-15 Practice Melakukan praktek 

secara berkelompok  

metode: 

Presentasi 

1 jam 40 

menit x 3 

 Mahasiswa 

memahami dan 

melakukan presentasi  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

dan Rubrik 

kriteria grading 

Mahasiswa 

mampu 

melakukan MC 

pada stasiun TV 

or Radio dengan 

percaya diri dan 

baik. 

20 

16  

UAS 

15 
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IKIP SILIWANGI  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Bobot (sks) Semester Tgl Penyusunan 

English-Indonesian Interpreting 4222622444 2 GENAP (4) 20 Pebruari 2018 

 

 

 

Otorisasi 

Nama Koordinator 

Pengembang RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

 

 

 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. 

M.Hum  

 

 

 

 

 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. 

M.Hum  

 

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin. M.Pd  

 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah      

SIKAP 
CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi 

dan data yang relevan  

 
CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil 

pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk 

melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

 
CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya 

sebagai pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris 

untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan 

IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG 

KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 
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CPMK1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2); Menunjukkan 

sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4); Mampu berkomunikasi dan 

beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2); 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3); 

CPMK2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (CP-PPA2); Menguasai konsep teoritis 

kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum (general English) dalam konteks keseharian/umum, akademis, 

dan pekerjaan setara tingkat post-intermediate (CP-PPA3); Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi 

lisan dan tulisan Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu (English forspecific purposes); dalam konteks keseharian/umum, 

akademis, dan pekerjaan setara tingkat intermediate (CP-PPA3); Memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan dan kemampuan 

komunikasi publik secara lisan dan tulisan. (Edupreneur dan Penerjemah) (CP-PPB6).  

CPMK3 Bidang 

Umum  

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, serta 

pembelajaran bahasa (CP-KU4) 

CPMK4 Bidang 

Khusus  

Mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-

intermediate (CP-KK3); Mampu mengadaptasi/budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam budaya bahasa ibu (CP-

KK5); Mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan praktik penerjemahan lisan dan 

tulisan sebagai tindakan reflektif dan evaluatif. (translator/interpreter)  (CP-KK12); Mampu memformulasikan penyelesaian 

masalah - masalah penerjemahan. (interpreter/translator)  (CP-KK12); Mampu memproduksi sebuah karya yang berkaitan 

dengan bidang penerjemahan. (interpreter/translator) CP-KK12  

Diskripsi 

Singkat MK 
This course is designed to prepare the student for being able to fullfill the role as an English-Indonesian interpreter in  various setting 

and genre of speech, report, etc. those speech are the various disciplines such as education, science, literature, medicine, history, sport, 

philosophy and so on.  

Bahan Kajian 

/ Materi 

Pembelajaran 

1. Review of  basic principles of interpreting 

2. Review Modes of Interpreting: Consecutive, simultaneous  

3. Note taking in consecutive interpreting: General principles 

4. Practice of English-Indonesian Interpreting using Simultaneous and Consecutive interpreting  

Daftar 

Referensi 

Utama:  

All videos and other sources will be randomlly chosen by the students from various resources e.g. from youtube, whitehouse.org  
 

Pendukung:  

Gentile, Adolvo. Ozolins, Uldis. Vasilakakos, Mary. Liaison Interpreting: A handbook. 1996. Melbourne Univ. Press 

Frishberg, Nancy. Interpreting: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press 
 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Powerpoint, video player, youtube 

aplication  

Notebook & LCDProjector 
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Nama Dosen 

Pengampu 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. M.Hum dan Tim Dosen  

Mata kuliah 

prasyarat 

(Jika ada) 

 

 

Mingg

uKe- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajara

n 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mahasiswa mempu 

mejelaskan prinsip 

prinsip dasar 

interpretasi secara 

umum terutama  

Definisi interpreting 

Jenis jenis interpeting 

Mode interpreting   

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Ceramah   

 TM: 

1x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

• Mencari berbagai 

sumber belajar yang 

selaras dengan materi 

kuliah  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

  

Mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan yang 

berkaitan 

dengan prinsip 

prinsip dasar 

interpretasi 

5 

2 & 3 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan dan 

membedakan 

mode 

interpreting; 
Consecutive, 

simultaneous  

 

 Mode interpreting:  

Simultaneous 

interpreting  

Consecutive 

interpreting  

  

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Ceramah   

TM: 

2x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

 Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menyimpulkan 
Mode interpreting:  

Simultaneous 

interpreting  

Consecutive 

interpreting  

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

Menjawab 

pertanyan secara 

langsung  

Persentasi  

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

yang  berkaitan 

dengan Mode 

interpreting:  

Simultaneous 

interpreting  

Consecutive 

interpreting  

 

5 

4 Mahasiswa 

mampu membuat  
Note pada proses 

consecutive 

interpreting:  

 

Prinsip-prinsip umum 

tentang note taking.  
Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

mengidentifikasi 

Prinsip-prinsip umum 

tentang note taking  

 

Kriteria: 

Ketepatan,  

 

Bentuk non-

test: 

Persentasi 

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

note taking  

5 
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 1x(2x60”) 

 

Melakukan note taking  

5 Mahasiswa 

mampu membuat  
Note pada proses 

consecutive 

interpreting:  

 

Prinsip-prinsip umum 

tentang note taking.  
Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Melakukan note taking  Kriteria: 

Ketepatan,  

 

Bentuk non-

test: 

Persentasi 

Ketepatan 

melakukan 

note taking  

5 

6-15  Mahasiswa 

mampu berperan 

sebagai seorang 

English-

indonesian 

interpreter    

Praktik menjadi seorang 

interpreter  

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Persentasi  

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Mempresentasikan 

sebagai seorang 

interpreter berdsarkan 

video atau sumber 

lainnya yang dicari 

secara acaka ada 

sumber sumber 

tertentu seperti 

youtube dll.    

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

- 

Ketepatan 

melakukan 

interpreting 

dari bahasa 

English ke 

bahasa 

indonesia    

5 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS berdasarkan projek akhir dengan membuta video dan laporan kegiatan menjadi interpreter) 20 
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IKIP SILIWANGI  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

ESP CD & Material Development 4222622764 2 7 20 Pebruari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Dosen Pengampu Ka PRODI 

 

 

 

 

Evie Kareviati, Dra. MPd. 

 

 

 

 

Evie Kareviati, Dra. 

MPd. 

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin. M.Pd  

 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

Parameter  

Deskripsi 

Capaian Pembelajaran/Learning Outcome 

SIKAP CP-S A. Mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif di bidang bahasa Inggris  berdasarkan informasi dan data  yang relevan.  

CP-S B.  Mampu mengelola sumber daya pendidikan  Bahasa Inggris , organisasi dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara 

bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur , materi dan pola pikir keilmuan Bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran  di 

satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya. 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik Bahasa 

Inggris. 

KEMAMPUAN  

BIDANG UMUM 

CP-KU. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk  melakukan  

perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi , dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan 

hidup (Life Skills). 
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KEMAMPUAN 

BIDANG KHUSUS 

CP-KK. Mampu merancang , melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian 

masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK 1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (CP-SA2); Menunjukkan 

sikapbertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4);  Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan 

lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2) ; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3) ; Mampu mengambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan bahasa inggris 

berdasarkan analisis informasi dan data. (Eduprainer) (CP-SB6).. 

CPMK 2 Menguasai konsep bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah (CP-PPA1) ; 

Menguasai konsep bahasa inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (CP-PPA2) ;Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan 

teknikberkomunikasi lisan dan tulisan umum (general English)  dalamkonteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan (CP-PPA3);Menguasai 

konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran , penyajian (metoda dan prosedur), pengelolaan dan evaluasi program pembelajaran 

bahasa inggris yang mendidik (CP-PPA7); Menguasai konsep dan prinsip didaktik pedagogis bahasa inggris serta keilmuan bahasa inggris untuk 

melaksanakan pembelajaran inovatif berbasis iptek (CP-PPB2); Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian, 

pengelolaan dan evaluasi program pembelajaran bahasa inggris yang mendidik (CP-PPB4) 

CPMK 3 UMUM Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis bahasa inggris serta keilmuan bahasa inggris untuk merencanakan pembelajaran 

dengan memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidul (lifeskills) (CP-KU1) ; Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik 

pedagogis bahasa inggris serta keilmuan bahasa inggris untuk melaksanakan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber 

belajar berbasis ipteks dan berorientasi pada kecakapan hidul (lifeskills) (CP-KU2) ; Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik 

berkomunikasi lisan dan tulisan bahasa inggris untuk tujuan tertentu (English for specific purposes) ; dalam konteks keseharian /umum, 

akademis, dan pekerjaan setara intermediate (CP-KU4) 

 CPMK3 KHUSUS Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis bahasa inggris dan keilmuan bahasa inggris untuk melakukan evaluasi dengan 

memanfaatkan ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidul (lifeskills) (CP-KK1) ; Merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi 

pembelajaran serta melakukan perbaikan metode dan proses belajar bahasa inggris sebagai bahasa asing sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentiangan sesuai standar proses dan mutu (CP-KK6) ; Mampu menerapkan metoda dan proses 

belajar dan pembelajaran bahasa inggris untuk tujuan tertentu (English for specific purposes) (CP-KK7) 

Deskripsi 

Singkat MK 

This course aims to examine what is ESP, theoretical background, perkembangannya, teori beajar, need analysis, menyelesaikan proyek menganalisa 

silabus beserta evaluasinya dan peran ESP. Assessment is conducted in terms of students’ classroom participation, assignment, mid and final tests. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. The origin  of ESP 

2. The development of ESP 

3. Language description 

4. Theories of Learning 
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5. Need analysis 

6. Approach to Course design, syllabus 

7. Methods of evaluation& design 

8. The role of ESP 

 

Daftar 

Referensi 

Utama:  

Hutchinson, T & Waters, A. 1991. English for Specific Purposes: A learning-centered approach. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 
 

Pendukung:  

Artikel –artikel lain yang terkait` 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Power Point, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, e-book 

Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Evie Kareviati 

 

Matakuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

- 

 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,2 Mampu 

menjelaskan 

tentang maksud 

dan tujuan ESP 

Pengertian  ESP 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

TM: 

2x(2x50”) 

 

 

 

 

 

• Menyusun ringkasan 

dlm bentuk makalah 

tentang pengertian 

ESP. 

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentangESP; 

 Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

ESP 

 

10 
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 Presentasi 

 

3 Mampu 

merumuskan 

perkembangan ESP 

dari masa ke masa 

Mengidentifikasi 

perkembangan ESP 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

• Mendiskusikan 

sejarah ESP 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Review artikel  

tentang ESP 

 Ketepatan 

sistematika 

dan 

ringkasannya 

5 

4 Mahasiswa 

mampu 

merumuskan  

language 

description 

Mengidentifikasi  

definisi bahasa secara 

umum 

Bentuk:  

Kuliah 

 

Metode:  

Diskusi 

TM: 

1x (2x50”) 

Mendiskusikan definisi 

bahasa  secara umum Kriteria: 

Ketepatan 

definisi 

Ketepatan 

definisi dan 

maknanya 

10 

5-7 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

need  analysis 

danCD 

Alasan kenapa harus 

ada need analysis dan 

CD 

Bentuk: 

Kuliah dan 

diskusi 

TM: 

3x (2x50”) 

Membaca teori need 

analysis dan CD Kriteria: 

Ketepatan 

pemahaman   

Bentuk non-

test: 

makalah 

Ketepatan 

penjelasan 

need 

analysis 

15 

8 Ujian Tengah Semester                                     20 

9-11 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

syllabus, evaluasi 

dan design 

methodology 

Paparan syllabus, 

evaluasi dan design 

method 

Bentuk: 

Kuliah dan 

diskusi 

3x (2x50”) Membaca teori terkait Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-test 

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

berkaitan 

dengan materi 

10 
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12-15 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

tentang evaluation 

dan the role of ESP 

Paparan tentang 

Evaluation and role of 

ESP 

 

Bentuk: 

Kuliah dan 

diskusi 

 

3x (2X50”) 

 

 

Membaca teori terkait Kriteria: 

Ketepatan 

Keteptan 

menjawab 

pertanyaan 

terkait materi 

15 

16 Ujian Akhir Semester                                15 
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IKIP SILIWANGI  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode 

Mata 

Kuliah 

Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Indonesian-English Interpreting 42226236

59 

3 GENAP (6) 20 Pebruari 2018 

 

 

 

Otorisasi 

Nama Koordinator 

Pengembang RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

 

 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. 

M.Hum  

 

 

 

 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. 

M.Hum  

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin. M.Pd  

 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah      

SIKAP 

CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan 

informasi dan data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil 

pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk 

melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya 

sebagai pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris 

untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan 

IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 
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KEMAMPUAN 

BIDANG KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan 

sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2); 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4); Mampu 

berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun 

internasional (CP-SB2); Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-

SB3); 

CPMK2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (CP-PPA2); Menguasai konsep teoritis 

kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum (general English) dalam konteks keseharian/umum, akademis, 

dan pekerjaan setara tingkat post-intermediate (CP-PPA3); Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi 

lisan dan tulisan Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu (English forspecific purposes); dalam konteks keseharian/umum, 

akademis, dan pekerjaan setara tingkat intermediate (CP-PPA3); Memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan dan 

kemampuan komunikasi publik secara lisan dan tulisan. (Edupreneur dan Penerjemah) (CP-PPB6).  

CPMK3 Bidang 

Umum  

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, 

literasi, serta pembelajaran bahasa (CP-KU4) 

CPMK4 Bidang 

Khusus  

Mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-

intermediate (CP-KK3); Mampu mengadaptasi/budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam budaya bahasa ibu (CP-

KK5); Mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan praktik penerjemahan lisan dan 

tulisan sebagai tindakan reflektif dan evaluatif. (translator/interpreter)  (CP-KK12); Mampu memformulasikan penyelesaian 

masalah - masalah penerjemahan. (interpreter/translator)  (CP-KK12); Mampu memproduksi sebuah karya yang berkaitan 

dengan bidang penerjemahan. (interpreter/translator) CP-KK12  

Diskripsi 

Singkat MK 
This course is designed to prepare the student for being able to fullfill the role as an Indonesian-English interpreter  in  various setting 

and genre of speech, report, etc. those speech are the various disciplines such as education, science, literature, medicine, history, sport, 

philosophy and so on.  

Bahan Kajian 

/ Materi 

Pembelajaran 

1. Review of  basic principles of interpreting 

2. Review Modes of Interpreting: Consecutive, simultaneous  

3. Note taking in consecutive interpreting: General principles 

4. Practice of English-Indonesian Interpreting using Simultaneous and Consecutive interpreting  

Daftar 

Referensi 

Utama:  

All videos and other sources will be randomlly chosen by the students from various resources e.g. from youtube, whitehouse.org  
 

Pendukung:  

Gentile, Adolvo. Ozolins, Uldis. Vasilakakos, Mary. Liaison Interpreting: A handbook. 1996. Melbourne Univ. Press 
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Frishberg, Nancy. Interpreting: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press 
 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Powerpoint, video player, youtube 

aplication  

Notebook & LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. M.Hum dan Tim Dosen  

Mata kuliah 

prasyarat 

(Jika ada) 

 

 

Mingg

uKe- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajara

n 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mahasiswa mempu 

mejelaskan prinsip 

prinsip dasar 

interpretasi secara 

umum terutama  

Definisi interpreting 

Jenis jenis interpeting 

Mode interpreting   

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Ceramah   

 TM: 

1x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

• Mencari berbagai 

sumber belajar yang 

selaras dengan materi 

kuliah  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

  

Mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan yang 

berkaitan 

dengan prinsip 

prinsip dasar 

interpretasi 

5 

2 & 3 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan dan 

membedakan 

mode 

interpreting; 
Consecutive, 

simultaneous  

 

 Mode interpreting:  

Simultaneous 

interpreting  

Consecutive 

interpreting  

  

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Ceramah   

TM: 

2x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

 Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menyimpulkan 
Mode interpreting:  

Simultaneous 

interpreting  

Consecutive 

interpreting  

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

Menjawab 

pertanyan secara 

langsung  

Persentasi  

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

yang  berkaitan 

dengan Mode 

interpreting:  

Simultaneous 

interpreting  

Consecutive 

interpreting  

 

5 
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4 Mahasiswa 

mampu membuat  
Note pada proses 

consecutive 

interpreting:  

 

Prinsip-prinsip umum 

tentang note taking.  
Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

mengidentifikasi 

Prinsip-prinsip umum 

tentang note taking  

 

Melakukan note taking  

Kriteria: 

Ketepatan,  

 

Bentuk non-

test: 

Persentasi 

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

berhubungan 

note taking  

5 

5 Mahasiswa 

mampu membuat  
Note pada proses 

consecutive 

interpreting:  

 

Prinsip-prinsip umum 

tentang note taking.  
Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Melakukan note taking  Kriteria: 

Ketepatan,  

 

Bentuk non-

test: 

Persentasi 

Ketepatan 

melakukan 

note taking  

5 

6-15  Mahasiswa 

mampu berperan 

sebagai seorang 

Indonesian-

English 

interpreter    

Praktik menjadi seorang 

interpreter  

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Persentasi  

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Mempresentasikan 

sebagai seorang 

interpreter berdsarkan 

video atau sumber 

lainnya yang dicari 

secara acaka ada 

sumber sumber 

tertentu seperti 

youtube dll.    

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

- 

Ketepatan 

melakukan 

interpreting 

dari bahasa 

English ke 

bahasa 

indonesia    

5 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS berdasarkan projek akhir dengan membuta video dan laporan kegiatan menjadi interpreter) 20 
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IKIP SILIWANGI  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Bobot (sks) Semester Tgl Penyusunan 

Instructional Design  4222622443 2 GENAP (2) 20 Pebruari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Dosen Pengampu Nama Koordinator Pengembang RPS 

 

 

 

 

Rissa San Rizqiya, M.Pd. 

 

 

 

 

(                ) 

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd.  

 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah      

Parameter 

Deskripsi 

Capaian Pembelajaran/ Learning Outcome 

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi 

dan data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil 

pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk 

melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya 

sebagai pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris 

untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan 

IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK

1 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2); Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4); Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan 

lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2); Menunjukkan sikap 
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bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3); Mampu mengambil keputusan yang tepat di 

bidang pendidikan bahasa Inggris berdasarkan analisis informasi dan data. (Edupreneur) (CP-SB6). 

CPMK

2 

Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar dan menengah 

(CP-PPA1); Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian (metode dan prosedur), pengelolaan, 

dan evaluasiprogram pembelajaran Bahasa Inggris yang mendidik (CP-PPA7); Menguasai konsep dan teknik pengembangan 

program pembelajaran, penyajian (metode dan prosedur), pengelolaan, dan evaluasi program pembelajaran (CP-PPA8); 

Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan pembelajaran 

berbasis IPTEKS (CP-PPB1). 

CPMK

3 

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU1); Mengaplikasikan 

konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melaksanakan pembelajaran inovatif 

dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis IPTEKS dan berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU2); 

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3). 

CPMK

4 

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan evaluasi 

dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KK1); Merencanakan, menerapkan, 

mengelola, mengevaluasi pembelajaran, serta melakukan perbaikan metode dan proses belajar Bahasa Inggris sebagai bahasa 

asing sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan sesuai standar proses dan mutu (CP-

KK6); Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya dalam penyelenggaraan kelas, sekolah, dan Lembaga Pendidikan yang 

menjadi tanggung jawabnya, dan mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif (CP-KK8); Mampu menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan (CP-KK11). 

Diskripsi 

Singkat MK 

Mata kuliah ini mengkaji dunia pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam hal perncanaan pembelajaran dan pemilihan media 

pembelajaran. Mata kuliah ini mencakup pemahaman mengenai landasan-landasan teori perencanaan pembelajaran serta prinsip-

prinsip media pembelajaran. Di akhir pembelajaran, mahasiswa akan dibimbing langkah-langkah membuat sebuah perencanaan 

pembelajran serta mendesain sebuah media pembelajran yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuatnya.  

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. What is Instructional Design? 

2. Identifying Instructional Goals 

3. Identifying Objectives 

4. Planning Instructional Activities 

5. Developing Assessment Tools 

6. Choosing Instructional Media 

7. Visual Principles 

8. Nonprojected media 

9. Computer 
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10. making lesson plan (workshop) 

11. designing instructional media (workshop) 

Daftar 

Referensi 

Utama:  

1. Seel, Norbert M., Thomas Lehmann, Patrick Blumschein and Oleg A. Podolskiy. 2017. Instructional Design for Learning. 

Rotterdam: Sense Publisher. 

Pendukung:  

1. Heinich, Robert, et.al. 1996. Instructional Media and Technologies for Learning. New Jersey: Prentice Hall, Inc. 

2. Reiser, Robert A. and Walter Dick.1996. Instructional Planning; A Guide for Teachers, 2nd Ed. Needham Heights, Mass.: 

Allyn and Bacon. 
Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Powerpoint, Microsoft, youtube, applications Notebook & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd.; Rissa San Rizqiya, M.Pd.; Yanuarti Apsari, M.Pd. 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

- 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,2 memahami konsep 

instructional design 

What is Instructional 

Design?  

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

 TM: 

2x(2x50”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

• Menyusun ringkasan 

dlm bentuk chapter 

report tentang 

pengertian 

instructional design 

dan prinsip-

prinsipnya. (Tugas-1) 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

 diskusi 

 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

instructional 

design; 

 Ketepatan 

menjelaskan 

prinsip-prinsip 

instructional 

design; 

 Sistematika 

chapter report 

dan keaktifan 

diskusi 

10 
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3-6 Mampu 

mengidentifikasi 

sebuah lesson plan 

yang sesuai dengan 

teori yang telah 

dipelajari [C5,A4] 

Identifying 

Instructional Goals; 

Identifying 

Objectives; Planning 

Instructional 

Activities; Developing 

Assessment Tools 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

jigsaw 

 

 TM: 

4x(2x50”) 

 

BT: 

4x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

• Menyusun ringkasan 

dlm bentuk chapter 

report tentang 

instructional goals, 

objectives, activities, 

dan asessment tools 

(Tugas-2) 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

 Ketepatan 

sistematika; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian 

merumuskan 

instructional 

goals, 

objectives, 

activities, dan 

assessments. 

10 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

7 Ujian Tengah Semester                                     15 

         

8-11  Mampu 

mengidentifikasi 

instructional media 

yang sesuai dengan 

instructional plan  

 

 

Choosing Instructional 

Media; Visual 

Principles; 

Nonprojected media; 

Computer 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

 TM: 

4x(1x50”) 

 

BT: 

4x(2x50”) 

 

 

 Menyusun ringkasan 

dlm bentuk chapter 

report tentang 

Instructional Media; 

Visual Principles; 

Nonprojected 

media; Computer 

(Tugas 3) 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

 Diskusi 

kelompok 

 Ketepatan 

sistematika; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian 

merumuskan 

instructional 

media. 

10 

12-13 Mampu merancang 

sebuah 

instructional plan 

 Bentuk: 

workshop 

 

Metode: 

TM: 

2x(1x50”) 

 

BT: 

2x(2x50”) 

 

 Merancang sebuah 

instructional design 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

 Ketepatan 

sistematika; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian 

merumuskan 

instructional 

20 
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Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

 Bentuk non-

test: 

 Instructional 

plan 

goals, 

objectives, 

activities, dan 

assessments. 

14-15 Mampu merancang 

instructional media 

yang sesuai dengan 

instructional plan 

yang telah dibuat 

 Bentuk: 

workshop 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

TM: 

2x(1x50”) 

 

BT: 

2x(2x50”) 

 

 

 Merancang sebuah 

instructional media 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

Instructional 

media 

 Ketepatan 

sistematika; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian 

merumuskan 

instructional 

media dengan 

instructional 

plan. 

20 

16 Ujian Akhir Semester                                     15 
 

 

Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 

sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 

terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata 

kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 

penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 

disertai bukti-bukti. 
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IKIP SILIWANGI 
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Introduction to Translation Studies  2 GENAP (2) 2 Maret 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Dosen Pengampu Ka PRODI 

 

 

 

 

(Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

 

 

 

 

(Rasi Yugafiati, M.Pd) 

 

 

 

 

(Dr.Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) S1 Pendidikan Bahasa Inggris 

Parameter 

Deskripsi 

Capaian Pembelajaran/ Learning Outcome 

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan 

data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 

secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk 

melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG 

KHUSUS 

CP-KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 
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CPMK1 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (CP-SA3); Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandirI (CP-SA4); Mampu mengelola sumber daya Pendidikan 

Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku 

kepentingan (CP-SB1); Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan pancasila (CP-SB4) 

CPMK2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar dan 

menengah (CP-PPA1); Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa (CP-PPA5); 

Menguasai konsep teoritis tentang pedagogi (CP-PPA6); Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, 

penyajian atau (metode atau prosedur), pengelolaan, dan evaluasi program pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik (CP-

PPB4) 

CPMK3 Umum Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU1); Mengaplikasikan 

konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melaksanakan pembelajaran 

inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis IPTEKS dan berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-

KU2); Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa (CP-KU4). 

CPMK3 Khusus Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan 

evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KK1); Merancang dan 

melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang Pendidikan Bahasa Inggris (CP-KK2); Merencanakan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi 

pembelajaran, serta melakukan perbaikan metode dan proses belajar Bahasa Inggris sebagai bahasa asing sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan sesuai standar proses dan mutu (CP-KK6); Mampu 

melakukan pendampingan terhadap siswa dalam lingkup pembelajaran (CP-KK10) 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini mengkaji tentang cara penerjemahan bahasa. Mata kuliah ini mencakup teori, sejarah, permasalahan serta proses penerjemahan 

bahasa yang dibutuhkan oleh para pendidik bahasa Inggris. Mata kuliah ini pun bertujuan untuk mempraktekkan KBM bahasa Inggris yang 

membutuhkan kecakapan hidup. Hampir keseluruhan kegiatan perkuliahan berkaitan dengan hal yang bersifat teori didukung menggunakan 

ceramah, diskusi, serta studi literatur. Penilaian dilakukan menggunakan partisipasi mahasiswa di dalam kelas, tugas-tugas berupa mengunggah 

video tentang penerjemahan di media sosial, UTS dan UAS. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Pendahuluan terkait gambaran mata kuliah. 

2. Permasalahan umum yang dihadapai terkait ilmu penerjemahan  

3. Teori penerjemahan sebelum abad ke dua belas  

4. Efek dari equivalence (persamaan derajat) dan equivalent (setara)  

5. Mempelajari proses dan produk penerjemahan  

6. Teori fungsi dari penerjemahan  

7. Pendekatan analisa wacana dan register (daftar)  



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

8. Teori sistem-sistem 

9. Tergantung pada budaya dan ideologi  

10. Peran penerjemah: jarak pandangan, etika, dan ideologi 

11. Teori filosofi dalam penerjemahan  

12. Arah baru dari media yang baru  

Daftar Referensi Utama:  

Munday, Jeremy. 2007. Introducing Translation Studies: Theories and applications. London: Routledge. 
Pendukung:  

 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Power Point, Microsoft Word, Microsoft Excel, e-book, 

modul, instagram, watsapp, youtube 

Notebook &,LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Rasi Yugafiati, M.Pd 

Matakuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 

 

 

MingguKe

- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 mahasiswa 
menguasai konsep 
cakupan mata 
kuliah 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang  
Pendahuluan mata kuliah 
Introduction to 

Translation Studies 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi, 

tanya 

jawab 

1 jam 40 

menit 

 

Mencari berbagai 
sumber belajar yang 
selaras dengan materi 
kuliah 

 

 

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: - 

Mahasiswa 
menunjukkan sikap 
peduli terhadap 
arahan, peraturan, 
dan sumber belajar 
yang disampaikan 
dosen dalam 
orientasi  
perkuliahan  

5% 

2 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 
1. The concept of 

translation  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

5% 
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dan menjelaskan 
konsep: The 
concept of 
translation, 
translation 
studies, A brief 
history of the 
discipline, The 
Holmes/Toury 
‘map’, dan 
Developments 
since the 1970s 

1. The concept of 
translation 
(konsep 
penerjemahan) 

2. What is translation 
studies?  (Apakah 
ilmu 
penerjemahan)  

3. A brief history of 
the discipline 
(sejarah tentang 
kajian keilmuan 
penerjemahan)  

4. The 
Holmes/Toury 
‘map’  (Peta 
Holmes/Toury) 

5. Developments 
since the 1970s 
(Perkembangan 
ilmu 
penerjemahan 
sejak 1970an) 

 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih  

2. What is 
translation 
studies?   

3. A brief history of 
the discipline   

4. The 
Holmes/Toury 
‘map’  

5. Developments 
since the 1970s 

 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

 Video 

tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

3 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 
dan menjelaskan 
konsep 
Translation theory 
before the 
twentieth century 
 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 
1. Introduction 

(pendahuluan) 
2. ‘Word-for-word’ 

or ‘sense-for-
sense’? (Kata per 
kata atau makna 
per makna) 

3.  Martin Luther 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 
1. Introduction  
2. ‘Word-for-word’ 

or ‘sense-for-
sense’? 

3.  Martin Luther 
4. Faithfulness, 

spirit and truth  
5. Early attempts at 

systematic 
translation 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5% 
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4. Faithfulness, spirit 
and truth 
(Kesetiaan, 
semangat, dan 
kebenaran) 

5. Early attempts at 
systematic 
translation theory: 
Dryden, Dolet and 
Tytler (Usaha-
usaha awal pada 
teori penerjemahan 
yang sistematis: 
Dryden, Dolet and 
Tytler) 

6. Schleiermacher 
and the 
valorization of the 
foreign 
(Schleiermacher 
dan peningkatan 
harga pada yang 
asing) 

7. Translation theory 
of the nineteenth 
and early twentieth 
centuries in Britain 
(Teori 
penerjemahan pada 
abad ke 19 dan 
awal abad ke 20 di 
Inggris Raya) 

8. Towards 
contemporary 
translation  theory 
(menuju teori 

theory: Dryden, 
Dolet and Tytler  

6. Schleiermacher 
and the 
valorization of 
the foreign  

7. Translation 
theory of the 
nineteenth and 
early twentieth 
centuries in 
Britain 

8. Towards 
contemporary 
translation  theory 

 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

bahasan 

tersebut 
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penerjemahan 
kontemporer)  

4 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 
dan menjelaskan 
konsep 
Equivalence and 
equivalent effect 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 
1. Introduction 

(pendahuluan) 
2. Roman Jakobson: 

the nature of 
linguistic meaning 
and equivalence 
(Roman Jakobson: 
sifat dari 
persamaan derajat 
dan makna 
linguistik)  

3. Nida and ‘the 
science of 
translating’ (Nida 
dan ilmu 
pengetahuan 
tentang 
penerjemahan)  

4. Newmark: 
semantic and 
communicative 
translation 
(Newmark: 
penerjemahan 
semantik dan 
komunikatif) 

5. Koller: 
Korrespondenz and 
Äquivalenz 
(Koller: 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 

1. Introduction  
2. Roman Jakobson: 

the nature of 
linguistic 
meaning and 
equivalence  

3. Nida and ‘the 
science of 
translating’  

4. Newmark: 
semantic and 
communicative 
translation  

5. Koller: 
Korrespondenz 
and Äquivalenz  

6. Later 
developments in 
equivalence 

Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5% 
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korespondens dan 
kesetaraan harga) 

6. Later 
developments in 
equivalence 
(Perkembangan 
selanjutnya dalam 
kesetaraan harga) 

5 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 
dan menjelaskan 
konsep Studying 
translation 
product and 
process 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 
1. Introduction 

(Pendahuluan) 
2. Vinay and 

Darbelnet’s 
model (Model 
Vinay dan 
Darbelnet) 

3. Catford and 
translation 
‘shifts’ 
(pergantian 
Catford dan 
penerjemahan) 

4. Czech writing 
on translation 
shifts 
(penulisan 
Ceko pada 
pergantian 
penerjemahan) 

5. The cognitive 
process of 
translation 
(proses kognitif 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 

1. Introduction 
2. Vinay and 

Darbelnet’s 
model  

3. Catford and 
translation 
‘shifts’  

4. Czech writing 
on translation 
shifts  

5. The cognitive 
process of 
translation 

 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5% 
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dalam 
penerjemahan) 

6 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 
dan menjelaskan 
konsep Functional 
theories of 
translation 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 
1. Introduction  

(pendahuluan) 
2. Text type (tipe 

teks) 
3. Translatorial 

action (aksi 
penerjemah)  

4. Skopos theory 
(teori Skopos)  

5. Translation-
oriented text 
analysis 
(analisa teks 
yang 
berorientasi 
pada 
penerjemahan) 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 

1. Introduction   
2. Text type  
3. Translatorial 

action  
4. Skopos theory  
5. Translation-

oriented text 
analysis 

Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5% 

7 Mid semester mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan 
UTS 

mahasiswa 
dapat 
menjawab 
pertanyaan 
UTS 

1 jam 40 

menit 

 

mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan 
UTS  

Kriteria: 

Ketepatan 

dalam 

menjawab 

soal 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

10% 

8 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 

Bentuk: 

Kuliah 

 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 

1. Introduction  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

5% 
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dan menjelaskan 
konsep Discourse 
and register 
analysis 
approaches 

1. Introduction 
(pendahuluan) 

2. The Hallidayan 
model of 
language and 
discourse 
(model 
Hallidayan 
pada bahasa 
dan wacana) 

3. House’s model 
of translation 
quality 
assessment 
(model House 
tentang kualitas 
penerjemahan) 

4. Baker’s text 
and pragmatic 
level analysis: a 
coursebook for 
translators 
(analisa tingkat 
teks dan 
pragmatis dari 
Baker: sebuah 
buku pegangan 
untuk 
penerjemah) 

5. Hatim and 
Mason: the 
semiotic level 
of context and 
discourse 
(Hatim dan 
Mason: tingkat 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

2. The 
Hallidayan 
model of 
language and 
discourse  

3. House’s 
model of 
translation 
quality 
assessment  

4. Baker’s text 
and pragmatic 
level analysis: 
a coursebook 
for translators  

5. Hatim and 
Mason: the 
semiotic level 
of context and 
discourse 

6. Criticisms of 
discourse and 
register 
analysis 
approaches to 
translation 

Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 
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semiotik dan 
dari konteks 
dan wacana) 

6. Criticisms of 
discourse and 
register analysis 
approaches to 
translation 
(kritik terhadap 
penekatan 
analisa wacana 
dan register 
pada 
penerjemahan) 

9 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 
dan menjelaskan 
konsep Systems 
theories 
 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 
1. Introduction 

(pendahuluan) 
2. Polysystem 

theory  (teori 
polisistem) 

3. Toury and 
descriptive 
translation 
studies  (ilmu 
penerjemahan 
deskriptif dan 
Toury) 

4. Chesterman’s 
translation 
norms (norma 
penerjemahan 
Chesterman) 

5. Other models 
of descriptive 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 

1. Introduction  
2. Polysystem 

theory  
3. Toury and 

descriptive 
translation 
studies   

4. Chesterman’s 
translation 
norms  

5. Other models 
of descriptive 
translation 
studies: 
Lambert and 
van Gorp and 
the 
Manipulation 
School 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5% 
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translation 
studies: 
Lambert and 
van Gorp and 
the 
Manipulation 
School (model-
model lain pada 
ilmu 
penerjemahan 
deskriptif: 
Lambert dan 
van Gorp serta 
Sekolah 
Manipulasi) 

Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

10 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 
dan menjelaskan 
konsep Cultural 
and ideological 
turns 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 
1. Introduction 

(Pendahuluan)   
2. Translation as 

rewriting 
(penerjemahan 
berupa menulis 
ulang) 

3. Translation and 
gender 
(penerjemahan 
dan gender)  

4. Postcolonial 
translation 
theory (teori 
penerjemahan 
pasca kolonial) 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 

1. Introduction   
2. Translation as 

rewriting  
3. Translation 

and gender  
4. Postcolonial 

translation 
theory 

5. The ideologies 
of the theorists  

6. Other 
perspectives 
on translation 
and ideology 

 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5% 
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5. The ideologies 
of the theorists 
(idelogi teori)  

6. Other 
perspectives on 
translation and 
ideology 
(perspektif lain 
pada 
penerjemahan 
dan ideologi) 

mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

11 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 
dan menjelaskan 
konsep The role 
of the translator: 
visibility, ethics 
and sociology 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 
1. Introduction 

(pendahuluan) 
2. The cultural 

and political 
agenda of 
translation  
(agenda budaya 
dan politik 
dalam dunia 
penerjemahan) 

3. The position 
and 
positionality of 
the literary 
translator 
(posisi dan 
posisi 
penerjemah 
literasi) 

4. The power 
network of the 
publishing 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 

1. Introduction  
2. The cultural 

and political 
agenda of 
translation   

3. The position 
and 
positionality 
of the literary 
translator  

4. The power 
network of the 
publishing 
industry  

5. Discussion of 
Venuti’s work  

6. The reception 
and reviewing 
of translations  

7. The sociology 
and 
historiography 
of translation 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5% 
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industry 
(kekuatan 
jaringan kerja 
pada industri 
penerbitan)  

5. Discussion of 
Venuti’s work 
(diskusi tentang 
hasil pekerjaan 
Venuti)  

6. The reception 
and reviewing 
of translations 
(menerima dan 
meriviu 
penerjemahan)  

7. The sociology 
and 
historiography 
of translation 
(sosiologi dan 
historigrafi) 

 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

12 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 
dan menjelaskan 
konsep 
Philosophical 
theories of 
translation 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 
1. Introduction 

(pendahuluan) 
2. Steiner’s 

hermeneutic 
motion 
(gerakan 
hermeneutic 
Steiner) 

3. Ezra Pound and 
the energy of 
language (Ezra 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 

1. Introduction 
2. Steiner’s 

hermeneutic 
motion  

3. Ezra Pound 
and the energy 
of language 

4. The task of 
the translator: 
Walter 
Benjamin  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5% 
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Pound dan 
energi bahasa) 

4. The task of the 
translator: 
Walter 
Benjamin 
(pekerjaan 
penerjemah: 
Walter 
Benjamin) 

5. Deconstruction 
(dekonstruksi) 

5. Deconstructio
n 

 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

13 Mahasiswa 
mampu 
menguasai, 
mengidentifikasi 
dan menjelaskan 
konsep New 
directions from 
the new media(1) 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang 
1. Introduction 

(pendahuluan) 
2. Corpus-based 

translation 
studies (ilmu 
penerjemahan 
berbasis 
Corpus) 
 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 

1. Introduction  
2. Corpus-based 

translation 
studies  

Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5% 

14 Mahasiswa 
mampu 
mengaplikasikan 
New directions 
from the new 
media(2) 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang Audiovisual 
translation 
(penerjemahan 
audiovisual) 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 
Audiovisual 
translation  
Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5% 
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presentasi, 

dan berlatih 

 Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

15 Mahasiswa 
mengambil 
keputusan untuk  
menerjemahkan 
sebuah teks. 
 
Mahasiswa 
menguasai konsep 
kisi-kisi UAS 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang Localization 
and globalization 
(lokalisasi dan 
globalisasi) 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Brain 

storming, 

chapter 

report, 

presentasi, 

dan berlatih 

1 jam 40 

menit 

 

Mahasiswa mengkaji 
tentang: 
Localization and 
globalization 
 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
materi yang telah 
dipelajari dengan 
mengunggah pada 
youtube dan IG. 
 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

5

% 

16 Mahasiswa 
mampu 
mengambil 
keputusan untuk 
menyelesaikan 
soal UAS 

mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan 
UAS 

Bentuk: 

mengerjakan 
soal UAS 

1 jam 40 

menit 

 

mahasiswa dapat 
menjawab pertanyaan 
UAS  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Chapter 

report 

Video tutorial 

tentang 

bagian 

bahasan 

tersebut 

 Ketepatan 

sistematika dan 

mensarikan chapter 

report; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian materi 

dengan hasil 

pembuatan video 

yang diupload di 

youtube 

15% 
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IKIP SILIWANGI 
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Language Acquisition  4222622335 2 6 20 Pebruari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Koordinator Bidang Keahlian  Ka PRODI 

 

 

 

 

Intan Satriani, M.Pd. 

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin. M.Pd 

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin. M.Pd  

 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan 

data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 

secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM 

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk 

melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG  

KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (CP-SA3); Mampu 
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berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional 

(CP-SB2). 

CPMK2 Menguasai konsep pembelajaran bahasa Inggris berbasis IPTEKS dan kecakapan hidup yang diperlukan untuk ke jenjang 

berikutnya (CP-PPA 2); Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan Bahasa Inggris 

untuk tujuan tertentu (English forspecific purposes); dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan setara 

tingkat intermediate (CP-PPA4). 

CPMK3 Umum Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3). 

CPMK3 Khusus Mampu mengadaptasi/budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam budaya bahasa ibu (CP-KK5) 

Deskripsi Singkat 

MK 

Perkuliahan ini disusun untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dasar dan elemen mengenai pemerolehan bahasa. Selain itu juga 

membahas tentang definisi, proses, dan kompleksitas pemerolehan bahasa pertama. Topik diperluas dengan materi lain seperti teori 

pemerolehan bahasa pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi SLA, dasar pembelajaran bahasa, interlanguage, dan aspek linguistik yang 

berhubungan dengan SLA. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. First language acquisition 

2. Theories of first language acquisition 

3. Second language acquisition  

4. Factors affecting SLA 

5. The nature of learner language 

6. Interlanguage  

7. Social and discourse aspects of interlanguage  

8. Pycholinguistic and linguistics aspects of interlanguage 

9. Instruction and SLA 

Daftar Referensi Utama:  
 

Kaswan, and Suprijadi, D. 2012. A brief introduction to language acquisition.  

Cimahi: STKIP Siliwangi Press. 

 

Pendukung:  

 

Gass, S. M., and Selinker, L. 2008. Second language acquisition: An introductory course. Oxon: Routledge. 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Youtube Notebook & Infocus 

Nama Dosen 

Pengampu 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd./Intan Satriani, M.Pd/Sudiono, M.M.Pd. 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 

 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 mahasiswa 

mengetahui tujuan 

pembelajaran dan 

outline mata kuliah 

dalam satu 

semester  

 

Introduction of the 

lesson (menjelaskan 

orientasi dan tujuan 

pembelajaran, 

menginformasikan 

modul dan mata kuliah) 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Discovery 

learning 

 

1 jam 40 

menit  

 

• Mahasiswa 

memperoleh 

informasi mengenai 

mata kuliah language 

acquisition dan dapat 

menyiapkan materi 

yang diperlukan 

dalam kegiatan satu 

semester. (Tugas-1) 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

 diskusi 

 

Ketepatan 

pemahaman 

mahasiswa 

mengenai 

cakupan subjek 

mata kuliah 

 

5 

2 mahasiswa dapat 

menguasai dan 

memahami materi 

dasar tentang 

definisi 

pemerolehan 

bahasa 

 

What is first language 

acquisition  

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

1 jam 40 

menit  

 

• Mahasiswa 

berkelompok 

berselancar di google 

untuk menemukan 

materi yang 

mendukung 

pemahaman 

berhubungan dengan 

topik. Setelah itu, 

didiskusikan dan 

dibahas bersama 

dosen. (Tugas-2) 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

 diskusi 

 

Mahasiswa 

mampu 

mengidentifika

si dan 

menjelaskan 

definisi 

pemerolehan 

bahasa dari 

berbagai sudut 

pandang 

5 

 

Ming

guKe

- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
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3 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

proses pemerolehan 

bahasa 

Language acquisition 

process 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

1 jam 40 

menit  

 

Mahasiswa 

memperoleh informasi 

mengenai proses dan 

perkembangan anak 

secara fisik, sosial, dan 

kognitif  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

 diskusi 

 

Mahasiswa 

mampu 

memprediksi 

proses 

pemerolehan 

bahasa  

5 

4 mahasiswa dapat 

mengetahui 

pembahasan 

kompleksitas pada 

pemerolehan bahasa  

 

Complexity for language 

acquisition 

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

Mahasiswa 

mengetahui dimensi 

kognitif dan sosial 
(Tugas 3) 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

 diskusi 

 

mahasiswa 

mampu 

memberikan 

contoh 

berhubungan 

dengan dimensi 

kognitif dan 

sosial 

 

5 

5 mahasiswa dapat 

menguasai dan 

memahami basic 

requirements, 

language acquisition 

schedule, language 

development, and 

caretaker speech dari 

pemerolehan bahasa 

 

Representation of first 

language acquisition 

 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

mahasiswa dalam 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil pemahaman 

mengenai basic 

requirements, language 

acquisition schedule, 

language development, 

and caretaker speech 

dari pemerolehan 

bahasa  

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 presentasi 

Ketepatan 

mahasiswa 

memahami 

penjelasan 

dasar mengenai 

basic 

requirements, 

language 

acquisition 

schedule, 

language 

development, 

and caretaker 

speech dari 

pemerolehan 

bahasa 

5 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

6 mahasiswa 

menguasai dan 

memahami teori-

teori dasar mengenai 

pemerolehan bahasa 

 

Theories of first 

language acquisition 

 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

mahasiswa dalam 

kelompok menyajikan 

materi mengenai 

theories of first 

language acquisition 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

mahasiswa 

memahami 

materi 

mengenai teori-

teori dasar dari 

pemerolehan 

bahasa 

5 

7 mahasiswa 

menguasai dan 

memahami materi 

Framework of second 

language acquisition 

Framework of second 

language acquisition 

 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

mahasiswa dalam 

kelompok menyajikan 

materi mengenai 

Framework of second 

language acquisition 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

mahasiswa 

memahami 

materi 

mengenai 

Framework of 

second language 

acquisition 

 

5 

8 Ujian Tengah Semester 20 

9 mahasiswa 

menguasai dan 

memahami materi 

Framework of second 

language acquisition 

 

Factors affecting SLA 

 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

mahasiswa dalam 

kelompok menyajikan 

materi mengenai 

Framework of second 

language acquisition 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

mahasiswa 

memahami 

materi 

mengenai 

Framework of 

second language 

acquisition 

5 

10 mahasiswa 

menguasai dan 

memahami materi 

the nature of learner 

language  

 

The nature of learner 

language 

 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

mahasiswa dalam 

kelompok menyajikan 

materi mengenai the 

nature of learner 

language 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

mahasiswa 

memahami 

materi 

mengenai the 

nature of 

5 
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learner language 

 

11 Mahasiswa dapat 

menguasai dan 

memahami dengan 

baik materi 

interlanguage dengan 

baik dan benar 

 

Interlanguage  

 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

Sebelum ke materi 

selanjutnya, mahasiswa 

diberikan quiz sebagai 

alat evaluasi materi-

materi sebelumnya. 

Kemudian mahasiswa 

dalam kelompok 

menyajikan materi 

Social and discourse 

aspects of 

interlanguage lalu 

difasilitasi dengan sesi 

tanya jawab dan 

diskusi, serta 

penambahan dan 

kesimpulan dari dosen 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

menjawab soal 

quiz sebagai 

review materi 

sebelumnya. 

Lalu, mahasiswa 

dapat 

menyampaikan 

materi Social 

and discourse 

aspects of 

interlanguage 

ditambah 

dengan 

menjawab 

pertanyaan 

dengan baik dan 

benar.  

5 

12 Mahasiswa dapat 

menguasai dan 

memahami dengan 

baik materi Social and 

discourse aspects of 

interlanguage 

 

Social and discourse 

aspects of interlanguage 

 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

Sebelum ke materi 

selanjutnya, mahasiswa 

diberikan quiz sebagai 

alat evaluasi materi-

materi sebelumnya. 

Kemudian mahasiswa 

dalam kelompok 

menyajikan materi 

Social and discourse 

aspects of 

interlanguage lalu 

difasilitasi dengan sesi 

tanya jawab dan 

diskusi, serta 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

menjawab soal 

quiz sebagai 

review materi 

sebelumnya. 

Lalu, mahasiswa 

dapat 

menyampaikan 

materi Social 

and discourse 

aspects of 

interlanguage 

ditambah 

dengan 

5 
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penambahan dan 

kesimpulan dari dosen 

 

menjawab 

pertanyaan 

dengan baik dan 

benar.  

 

13 Mahasiswa dapat 

menguasai dan 

memahami dengan 

baik materi 

Psycholinguistics and 

linguistics aspects of 

interlanguage 

 

Psycholinguistics and 

linguistics aspects of 

interlanguage 

 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

mahasiswa dalam 

kelompok menyajikan 

materi Psycholinguistics 

and linguistics aspects 

of interlanguage lalu 

difasilitasi dengan sesi 

tanya jawab dan 

diskusi, serta 

penambahan dan 

kesimpulan dari dosen 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

menjawab soal 

quiz sebagai 

review materi 

sebelumnya. 

Lalu, mahasiswa 

dapat 

menyampaikan 

materi 

Psycholinguistics 

and linguistics 

aspects of 

interlanguage 

ditambah 

dengan 

menjawab 

pertanyaan 

dengan baik dan 

benar.  

5 

14 mahasiswa dapat 

menguasai dan 

memahami materi 

mengenai instruction 

and SLA 

 

Instruction and SLA 

 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

mahasiswa dalam 

kelompok 

mempresentasikan 

materi instruction and 

SLA, dilanjutkan 

pembahasan, sesi tanya 

jawab, diskusi dan 

penambahan atau 

kesimpulan dari dosen 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

mahasiswa 

memahami 

materi 

instruction and 

SLA dan 

menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

5 
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 siswa lain 

dengan baik dan 

benar 

15 Mahasiswa 

mengetahui 

beberapa faktor yang 

berhubungan dengan 

SLA, seperti age, 

aptitude, motivation, 

attitude, and socio 

psychological 

influences. 

 

Beyond the domain of 

language 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Discovery 

learning 

 

1 jam 40 

menit  

 

Menginvestigasi tradisi 

penelitian pada 

beberapa faktor yang 

berhubungan dengan 

SLA. 

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

 diskusi 

 

Mahasiswa 

mampu 

menunjukkan 

contoh 

penelitian sesuai 

dengan materi. 

 

5 

16 Mahasiswa dapat 

mengenal dan 

mengidentifikasi jenis 

penelitian berbasis 

SLA 

 

Analyzing research 

based on second 

language acquisition 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Discovery 

learning 

 

1 jam 40 

menit  

 

Mengidentifikasi 

bagian-bagian 

penelitian SLA 

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

 diskusi 

 analisis 

 

Mahasiswa 

mampu 

membuat mini 

research SLA 

 

20 

 

 

Catatan: 

1. CapaianPembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 

sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 

terdiridariaspeksikap, ketrampulanumum, ketrampilankhususdanpengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, 

danbersifatspesifikterhadapbahankajianataumateripembelajaranmatakuliahtersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran, danbersifatspesifikterhadapmateripembelajaranmatakuliahtersebut. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteriapenilaian 

merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaiankemampuan dalam proses maupunhasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 

disertai bukti-bukti. 
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IKIP SILIWANGI 
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Media and ICT for Teaching 4222622551 2 5 20 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Dosen Pengampu Ka PRODI 

 

 

 

 

 

(Dr.Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

 

 

 

 

 

 

(                                                  ) 

 

 

 

 

 

(Dr.Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) S1 Pendidikan Bahasa Inggris 

Parameter 

Deskripsi 

Capaian Pembelajaran/ Learning Outcome 

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan 

data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 

secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk 

melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG 

KHUSUS 

CP-KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 
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CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2); Menunjukkan 

sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4); Mampu berkomunikasi dan beradaptasi 

dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2); Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3); Mampu mengambil keputusan yang tepat di 

bidang pendidikan bahasa Inggris berdasarkan analisis informasi dan data. (Edupreneur) (CP-SB6). 

CPMK2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar dan 

menengah (CP-PPA1); Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (CP-PPA2); 

Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian (metode dan prosedur), pengelolaan, dan 

evaluasiprogram pembelajaran Bahasa Inggris yang mendidik (CP-PPA7); Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis 

bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS (CP-PPB2). 

CPMK3 Umum Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU1); Mengaplikasikan 

konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melaksanakan pembelajaran 

inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis IPTEKS dan berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-

KU2); Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3). 

CPMK3 Khusus Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan 

evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KK1); Merancang dan 

melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang Pendidikan Bahasa Inggris (CP-KK2); Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah mutu, 

relevansi, atau akses pembelajaran Bahasa Inggris serta menyajikan beberapa alternatif solusi sebagai bahan pengambilan 

keputusan (CP-KK9); Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu 

pendidikan (CP-KK11). 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini mengkaji tentang pengembangan media pembelajaran dan inovasi pembelajaran berbasis ICT, yang mencakup dasar-dasar 

pengembangan media mulai dari konsep media pembelajaran, pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap media 

pembelajaran serta inovasi pembelajaran berbasis ICT hingga pengembangan dan produksi pembelajaran berbasis ICT. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, jenis dan klasifikasi media pembelajaran. 

2. Media pembelajaran yang dibutuhkan di jenjang sekolah formal. 

3. Pengertian inovasi pembelajaran dan alasan perlunya innovasi dalam dunia pembelajaran. 

4. Media dan ICT sebagai inovasi pembelajaran dan Pengaruh ICT terhadap media pembelajaran. 

5. Internet sebagai sumber utama sebagai cara berfikir kritis 

6. Mempelajari Social Networking sebagai media pembelajaran 

7. Memilih media Pallete pembelajaran 

8. Memerapkan ICT dalam pembelajaran 

9. Mengembangkan media berbasis ICT dan Menjelaskan secara prinsip aplikasi-aplikasi internet yang populer saat ini. 
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10. Pengenalan kebutuhan untuk informasi dan menentukan sifat dan luasnya informasi yang dibutuhkan 

11. Praktek dan Review  

12. Mempersiapkan Desain pembelajaran berbasis ICT 

13. Presentasi siswa (Project) 

14. Evaluasi 

Daftar Referensi Utama:  

 

1. Pasch, G.,& Norsworthy, K. (2001). Using Internet Primary Surces to Teach Critical Thinking  Skills in World Languages. USA: Greenwood 

Press. 

2. Mason. R., & Rennie, F. (2008). E-Learning and Social Networking Handbook: Resources for Higher Education. UK: Taylor and Francis. 

3. Sri Anitah. 2008. Media Pembelajaran. Surakarta: UPT UNS Press Universitas Sebelas Maret. 

Pendukung:  

4. Jochems, W., Mettienboer, J.,& Koper, R. (2004). Integrated E-Learning. Canada:RoutledgeFalmer 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

-  Notebook & LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 

 

 

MingguKe

- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,2 Mampu 

memahami 

gambaran umum 

perkuliahan 

(kontrak belajar) 

dan penjelasan 

tentang mata 

kuliah. 

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang; Pengertian 

media pembelajaran, 

Manfaat media 

pembelajaran, Jenis dan 

klasifikasi media 

pembelajaran. 

 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok  

  1 jam 40 

menit x 2 

• Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

dan Pengertian media 

pembelajaran, 

Manfaat media 

pembelajaran, Jenis 

dan klasifikasi media 

pembelajaran. 

 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

pengetahuan, 

akan media 

pembelajaran, 

Manfaat 

media 

pembelajaran, 

Jenis dan 
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klasifikasi 

media 

pembelajaran. 

3 Mampu 

memahami 

tetntang inovasi 

pembelajaran  

Pada pokok bahasan ini 

akan di paparkan 

tentang; Pengertian 

inovasi pembelajaran, 

alasan perlunya inovasi 

dalam dunia 

pembelajaran, dan 

ICT sebagi inovasi 

pembelajaran 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

 1 jam 40 

menit 

 

• Mengkaji tentang; 

Pengertian inovasi 

pembelajaran, alasan 

perlunya inovasi 

dalam dunia 

pembelajaran, dan ICT 

sebagi inovasi 

pembelajaran  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

 Pemahaman 

tentang  

inovasi 

pembelajaran, 

alasan 

perlunya 

inovasi dalam 

dunia 

pembelajaran, 

dan ICT sebagi 

inovasi 

pembelajaran 

 

4 Menjelaskan 

konsep dasar ICT 

dan Menjelaskan 

beberapa contoh 

implementasi atau 

pemanfaatan ICT 

dalam dunia 

pendidikan/pemb

elajaran di 

sekolah. 

 Pada pokok bahasan 

ini akan di paparkan 

tentang; pengertian 

ICT, hakikat TI dan 

hakikat Informasi. 

 Pada pokok bahasan 

ini akan di paparkan 

tentang;  ICT untuk 

mendukung belajar 

masal/ clasikal, ICT 

untuk mendukung 

belajar mandiri, dan 

ICT untuk mendukung 

sistem administrasi, 

serta ICT untuk 

mengembangkan 

personality, dll. 

Bentuk: 

Kuliah 

 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit 

 

 Mengkaji konsep ICT, 

hakikat TI dan hakikat 

Informasi. 

memahami ICT untuk 

mendukung belajar 

masal/ clasikal, ICT 

untuk mendukung 

belajar mandiri, dan 

ICT untuk mendukung 

sistem administrasi, 

serta ICT untuk 

mengembangkan 

personality, dll. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman ICT 

untuk 

mendukung 

belajar masal/ 

clasikal, ICT 

untuk 

mendukung 

belajar mandiri, 

dan ICT untuk 

mendukung 

sistem 

administrasi, 

serta ICT untuk 

mengembangka

n personality, 

dll. 

5 

5 Menganalisis 

Dampak 

Implementasi ICT 

Pada pokok bahasan 
ini akan di paparkan 
tentang; Dampak 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

1 jam 40 

menit 

 

 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
memaparkan Dampak 

Kriteria: Pemahaman 

yang baik 

mengenai 

5 
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dalam 

pembelajaran 

negatif dan dampak 
positif. 

tanya jawab negatif dan dampak 
positif ICT 
pembelajaran. 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

dampak negatif 

dan dampak 

positif ICT 

pembelajaran. 

6 Internet sebagai 

sumber 

pembelajaran dan  

Social Networking 

sebagai media 

pembelajaran 

untuk berfikir 

kritis 

memberikan 
pemahaman mengenai 
pembelajaran melalui 
penggunaan internet 
dan penggunaan 
internet sebagai proses 
berfikir kritis  

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

1 jam 40 

menit 

 

 Mahasiswa mampu 
memahami cara 
berfikir kritis pada 
penggunaan internet  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman 

mengenai cara 

berfikir kritis 

dengan 

penggunaan 

internet 

5 

7-8 Praktek dan 

Review 

Praktek Word, 

Penggunaan power 

point/Prezi yang baik 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit x 2 

 

 Mahasiswa 
memahami dan 
melakukan praktek  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

pengunaan dan 

pengoprasian 

Word, 

Penggunaan 

power 

point/Prezi yang 

baik 

15 

9 Mengembangkan 

media berbasis 

ICT dan 

Menjelaskan 

secara prinsip 

aplikasi-aplikasi 

internet yang 

populer saat ini. 

memberikan pengenalan 

dan pemahaman 

mengenai Teknik-teknik 

penemuan informasi 

 Search engine (ex : 

Google) 

 Social Media 

 Blogging 

 Social News 

 Forums  

 Apps 

 Bentuk:  

Kuliah 

 

 Metode: 

tanya jawab 

dan  

  Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit 

 

mahasiswa mampu 

mempraktekan Teknik-

teknik penemuan 

informasi melalui: 

 Search engine (ex : 

Google) 

 Social Media 

 Blogging 

 Social News 

 Forums  

 Apps 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

Pemahaman dan 

pengoprasian 

dengan baik 

5 

  10-12 Praktek & Review Melakukan Praktek 

melalui Apps in mobile 

phone/google drive 

Metode: 

tanya jawab 

dan Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit x 3 

 

 Mahasiswa 
memahami dan 
melakukan praktek  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

Kreatif dan 

inovatif pada 

Pengunaan dan 

pengoprasian 

Apps  

15 
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13 Mempersiapkan 

Desain 

pembelajaran 

Melaksanakan 

perencanaan jenis 

pembelajaran online 

bahasa Inggris untuk 

diterapkan di sekolah.   

Metode: 

tanya jawab 

dan  

Diskusi 

kelompok 

1 jam 40 

menit  

 Mahasaiswa bekerja 

secara berkelompok 

dan membuat design 

pembelajaran melalui 

Apps. 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

Pemahaman dan 

pengoprasian 

media 

pembelajaran 

10 

   14-15 Presentasi Project  

Siswa 

Melakukan praktek 

secara berkelompok  

metode: 

Presentasi 

1 jam 40 

menit x 3 

 Mahasiswa 

memahami dan 

mempresentasikan 

APPS project.  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian 

pemahaman 

dan Rubrik 

kriteria grading 

Kreatif dan 

inovatif pada 

Pengunaan dan 

pengoprasian 

Apps 

20 

16 UAS (Students’ Project) 20 
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IKIP SILIWANGI  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Morphosyntax 4222622552 2 GANJIL (5) 20 Pebruari 2018 

 

 

 

Otorisasi 

Nama Koordinator Pengembang 

RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

 

 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. M.Hum  

 

 

 

 

Trisnendri Syharizal. S.Pd. M.Hum  

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin. M.Pd  

 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah      

SIKAP 

CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan 

informasi dan data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil 

pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk 

melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya 

sebagai pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris 

untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan 

IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 
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CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2); Menunjukkan 

sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4); Mampu berkomunikasi dan 

beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2); 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3); 

CPMK2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (CP-PPA2); Menguasai konsep teoritis 

kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan umum (general English) dalam konteks keseharian/umum, akademis, 

dan pekerjaan setara tingkat post-intermediate (CP-PPA3); Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi 

lisan dan tulisan Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu (English forspecific purposes); dalam konteks keseharian/umum, 

akademis, dan pekerjaan setara tingkat intermediate (CP-PPA3); Memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan dan 

kemampuan komunikasi publik secara lisan dan tulisan. (Edupreneur dan Penerjemah) (CP-PPB6).  

CPMK3 Bidang 

Umum 

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, 

literasi, serta pembelajaran bahasa (CP-KU4) 

CPMK4 Bidang 

Khusus 

Mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-

intermediate (CP-KK3); Mampu mengadaptasi/budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam budaya bahasa ibu (CP-

KK5) 

Diskripsi 

Singkat MK 

This course provides an introduction to the fundamentals of English lexical morphology and syntax. It concentrates on the concepts of 

words, types of words, morphemes, allomorphs, inflections and derivations, word structures, word categories and functions, phrases, 

kinds of phrases, and the interface between morphology and syntax. This course also gives students knowledge on how to represent the 

structure of words, phrases, and clauses in tree diagrams. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Morphology: The analysis of word structure 

2. Morpheme: free and bound, Allomorph 

3. Inflectional and derivational morphemes 

4. Word structure 

5. Predicate nominal and related constructions 

6. Word categories & Function 

7. Phrases 

8. Clause combination 

Daftar 

Referensi 

Utama:  

Aronoff, Mark & Kristen Fudeman. 2005. What is Morphology? Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 

Thomas, Linda. 1993. Beginning Syntax. Oxford: Blackwell Publishing. Modul  

Pendukung:  

Badudu, Abdul Muis and Herman. 2005. Morfosintaksis. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 
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Huddleston, Rodney and Pullum, Geoffrey K. 2002. A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. 

Matthews, P.H. 1979. Morphology: an Introduction to the Theory of Word-Structure. Cambridge: CUP. 

O’Grady et al. (eds.) 1996. Contemporary Linguistics: an introduction. New York: Longman. 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Powerpoint, word, and Exel, youtube aplication  Notebook & LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Ida Lisdawati, S.Pd.,M.Hum 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

- 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mahasiswa 

memahami arah 

perkuliahan dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai 

setelah mengikui 

perkuliahan selama 

satu semester 

Pejelasan silabus, RPS, 

definisi interperting dan 

pengenalan cakupan 

interpreting secara 

umum.   

 

 

 

 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Ceramah   

 TM: 

1x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

• Mencari berbagai 

sumber belajar yang 

selaras dengan materi 

kuliah  

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

  

Mahasiswa 

menunjukkan 

sikap peduli 

terhadap arahan, 

peraturan, dan 

sumber belajar 

yang 

disampaikan 

dosen dalam 

orientasi  

perkuliahan 

5 

2&3 Mahasiswa 

mampu 

menganalisa 

struktur kata  

 
Morphology and 

Morphological 

Analysis  

 What is morphology  

 Morphems  

 Morphology in action  

 Introduction to 

morphology analysis  

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Ceramah   

TM: 

2x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menyimpulkan 

tentang definisi 

morphology, definisis 

morpheme dll   

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

Menjawab 

pertanyan 

secara langsung  

Persentasi  

Ketepatan 

menjawab 

pertanyaan 

yang  berkaitan 

dengan 

menyimpulkan 

tentang definisi 

morphology, 

definisis 

morpheme dll   

5 
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4&5 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

an mendefinisikan  
Words and 

Lexemes 

 What is words 

 Type of word  

 Item and 

arragement  

 Item and process  

 The lexicon  

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

 TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

mendefinisikan kata, 

memahami jenis jenis 

kata, Item and 

arragement, Item and 

process, The lexicon.  

Kriteria: 

Ketepatan,  

 

Bentuk non-

test: 

 Persentasi  

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan 

mendefinisikan 

kata, 

memahami 

jenis jenis kata, 

Item and 

arragement, 

Item and 

process, The 

lexicon 

5 

6 Mahasiswa 

mampu 

menentukan 

hubungan anatar 

morphology dan 

phonology.  

Allomorphs 

Prosodic Morphology  

Primary and Secondary 

Affixes 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

mengidentifikasi 
Allomorphs 

Prosodic Morphology  

Primary and Secondary 

Affixes, 

Kriteria: 

Ketepatan,  

 

Bentuk non-

test: 

Persentasi 

Ketepatan 

mempresentasi

kan Allomorphs 

Prosodic 

Morphology  

Primary and 

Secondary 

Affixes 

5 

7 Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

dan menganalisa 
Inflection vs. 

Derivation 

The Saussurean Sign  

Motivation and 

Compositionality 

Derivation and Structure  

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

Membaca teori, 

berdiskusi dan 

mengidentifikasi The 

Saussurean Sign  

Motivation and 

Compositionality 

Derivation and 

Structure  

 

Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

- 

 Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

dengan The 

Saussurean Sign  

Motivation and 

Compositionality 

Derivation and 

Structure  

 

5 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER  10 
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9, 10 & 

11 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

konsep dasar  

Syntactics 

analisis  

word catagories  

tree diagram  

phrased and phrase 

Structure   

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Menyimak 

penjelasan tentang 

tantangan, jenis 

interpretasi dan hal 

hal lainnya pada 

proses interpreting di 

bidang mental health 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

Analisis video   

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan 

tantangan, 

jenis 

interpretasi dan 

hal hal lainnya 

pada proses 

interpreting di 

bidang mental 

health 

5 

12,13, 

14 & 15 

Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

Phrases  

Verb Phrase 

Noun Phrase 

Adjective Phrase 

Adverb Phrase, 

ordinate and 

subordinate  

 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Diskusi dlm 

kelompok, 

Ceramah   

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Menyimak 

penjelasan tentang 

Verb Phrase 

Noun Phrase 

Adjective Phrase 

Adverb Phrase, 

ordinate and 

subordinate  

 

 Kriteria: 

Ketepatan 

 

Bentuk non-

test: 

Analisis video   

Ketepatan 

menjawab soal 

latihan 

berkaitan Verb 

Phrase 

Noun Phrase 

Adjective 

Phrase 

Adverb Phrase, 

ordinate and 

subordinate  

 

5 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 15 
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INSTITUR KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI BANDUNG 
FAKULTAS ILMU BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah   
Bobot(sks) 

Semester 

 

Tgl Penyusunan 

 

Phonetics and Phonology 4222622445 2 4 1 Maret  2018 

Otorisasi 
Nama KoordinatorPengembang RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

 

 

(Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

SIKAP 
CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris 

berdasarkan informasi dan data yang relevan  

 
CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan 

hasil pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan 

untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang 

berikutnya 

 
CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas 

profesionalnya sebagai pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan 

Bahasa Inggris untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi 

pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

BIDANG KHUSUS digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar dan 

menengah (CP-PPA1).       

CPMK2 Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian atau (metode atau prosedur), pengelolaan, 

dan evaluasi program pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik.  (CP-PPA3)      

CPMK3 Umum Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun 

internasional. (CP-PMB1)       

 CPMK3 Khusus Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (CP-KU3); 

Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa. (CP-KU4);  

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris 

untuk melakukan evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life 

skills). (CP-KK1) 
 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan teori serta pengetahuan tentang articulatory phonetics dan phonological rules 

yang meliputi fitur-fitur bunyi dalam Bahasa Inggris dan organisasinya. Cakupan materi meliputi istilah-istilah spesifik linguistik, 

deskripsi organ wicara (speech organs) serta mekanisme kerjanya dalam pembentukan bunyi dalam Bahasa Inggris, deskripsi serta 

fitur-fitur pembeda speech sounds, dan aturan-aturan dasar fonologi dalam Bahasa Inggris. Perkuliahan diselenggarakan dengan 

ceramah, diskusi dalam kelompok-kelompok kecil maupun berpasangan, membaca terbimbing (guided reading), dan pronunciation 

practices. Penilaian pencapaian pembelajaran mahasiswa dilakukan melalui partisipasi perkuliahan, penugasan berupa reading reports, 

kuis-kuis, dan ujian akhir semester.  
Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

Phonetics vs. Phonology 

Speech Sounds 

Vowels & Diphthongs 

Consonants 

Minimal Pairs 

Phonemic vs. Phonetic Transcription 

Diacritics 

Phonemes & Allophone 

Phonemes 

Allophone 

Phonological Processes 

Suprasegmental 
Daftar Referensi Utama:  

Roach, Peter. (2012).  English Phonetics and Phonology. Englewood : Prentice Hall, Inc. 
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Pendukung:  

LADEFOGED, Peter ( 1982 ). A Course in Phonetics. New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 

LANGACKER, Ronald W. ( 1973 ). Language and Its Structure. New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 

O’GRADY, William ….[et.al.] ( 1987 ). Contemporay Linguistics. London : Coppclark Pitman 

SLOAT, Clarence …[et.al.] ( 1978 ). Introduction to Phonology. Englewood : Prentice Hall, Inc.  

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

 Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Anita Anggraeni, M.Pd 

Matakuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 

 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. 

Introduction to 

branches of 

linguistic science 

To enable the students to 

understand all branches 

of linguistics in general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducing all 

the linguistics 

science , 

including 

phonetics and 

phonology 

 2 x 60’  Mencari berbagai 

sumber belajar yang 

selaras dengan materi 

kuliah 

 Mencari 

berbagai 

sumber belajar 

yang selaras 

dengan materi 

kuliah 

Mahasiswa 

menunjukkan 

sikap peduli 

terhadap arahan, 

peraturan, dan 

sumber belajar 

yang 

disampaikan 

dosen dalam 

orientasi  

perkuliahan 

5% 

2. 

Articulator 

phonetics : The 

vocal organs and 

places of 

articulation  

To make the students get 

familiar with the vocal 

organs and their 

functions 

The teacher 

introduces all 

the vocal 

organs 

functioning to 

produce 

speech 

sounds. 

 2 x 60’  Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menyimpulkan 

perbedaan phonetics 

dan phonology 

 Membaca 

teori, 

berdiskusi 

dan 

menyimpulk

an perbedaan 

phonetics 

dan 

 Ketepatan 

mengenal 

perbedaan 

phonetics dan 

phonology 

5% 
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phonology 

3. 

Articulator 

phonetics : 

Manners of 

articulation  

The students are able to 

create all the manners of 

articulation  

The students 

are focusing 

on the manner 

of each sound 

articulation  

 2 x 60’  Mengenal jenis-

jenis articulatory 

phonetics 

 Mengenal 

jenis-jenis 

articulatory 

phonetics 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

speech 

sounds 

dengan benar 

5% 

4. 

The articulation of 

vowel sound, 

diphthongs and 

triphthongs  

The students are able 

to produce vowels, 

diphthongs and 

triphthongs of English 

The students 

are figuring 

out the 

distinction 

between 

those sounds 

 2 x 60’  Mengenal 

perbedaan vowels 

dan diphthongs dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

vowels dan 

diphthongs 

 Mengenal 

perbedaan 

vowels dan 

diphthongs dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan vowels 

dan diphthongs 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

vowels dan 

diphthongs 

dengan benar 

5% 

5. 

Supra-segmental 

: stress and 

intonation  

They are able to use 

stress and intonation 

correctly  

The teacher 

gives the 

model on 

using the 

stress and 

intonation 

2 x 60’  Mengenal jenis-

jenis consonants 

dan mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

consonants 

 Mengenal 

jenis-jenis 

consonants dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

consonants 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

consonants 

dengan benar 

5% 

6. 

Phonetics 

transcription  

consonants : 

voiced versus 

voiceless 

consonants  

The students are 

able to transcribe 

voiced and 

voiceless English 

consonant  

The students 

are doing 

phonetics 

scripts 

correctly and 

accurately  

2 x 60’  Mengenal 

minimal pairs 

dan mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

minimal pairs 

 Mengenal 

minimal pairs 

dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

minimal pairs 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

minimal pairs 

dengan benar 

5% 
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 Conson

ant and 

vowel 

charts  

The students are 

able to draw the 

charts of English 

consonants and 

vowels 

The students 

are learning 

the 

phonemes 

by drawing 

charts 

2 x 60’  Mengenal 

minimal pairs 

dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan minimal 

pairs 

 Mengenal 

minimal pairs 

dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

minimal pairs 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

minimal pairs 

dengan benar 

5% 

8. 

 Naming 

all the 

segmental 

phonemes : 

e.q.  : /t/ 

voiceless 

alveolar 

stop 

consonant 

The students are 

able to specifically 

name all the 

English phonemes  

The students 

are naming 

each 

phoneme 

following 

model by the 

lecturer 

2 x 60’ Mengerjakan 

soal UTS 

Mengerjakan 

soal UTS 

 Ketepatan 

menjawab 

soal UTS 

15% 

9. 

Coarticulation 

, 

palatography, 

affricates, 

nasals & 

approximants   

The students are 

able to produce 

the sound 

associated with 

them correctly  

The students 

learn those 

articulator 

processes 

guided by 

the lecturer 

2 x 

60’ 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

perbedaan 

phonemic dan 

phonetic 

transcription dan 

menyimpulkan 

materi 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

diacritics dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

diacritics 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

diacritics 

dengan benar 

5% 

10. 

Vowel quality, 

tense versus 

lax vowels   

The  students are 

able to distinguish 

the tense vowels 

and lax vowel   

The students 

are learning 

the quality 

distinction 

between 

tense and lax 

vowels 

2 x 

60’ 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai diacritics 

dan mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

 Mengenal 

perbedaan 

phonemes dan 

allophone 

Ketepatan 

mengenal 

jenis-jenis 

phonemes 

dan allophone 

5% 
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diacritics 

11. 

Syllables : 

open versus 

closed 

syllables  

The students are 

able to use English 

syllables correctly 

( both closed and 

open ) 

The students 

are 

identifying 

open 

syllables 

from close 

ones  

2 x 

60’ 

 Mengenal 

perbedaan 

phonemes dan 

allophone 

 Mengenal 

phonemes dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

phonemes 

Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

phonemes 

dengan benar 

5% 

12. 
Strong versus 

weak forms  

The students are 

able to distinguish 

and use strong 

forms and weak 

form contrastively   

The students 

are focusing 

themselves 

on strong vs 

weak forms   

2 x 

60’ 

 Mengenal 

phonemes dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

phonemes 

 Mengenal 

allophone dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

allophone 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

allophone 

dengan benar 

5% 

13. 
Distinctive 

features  

The students are 

apt at using those 

phonological 

features correctly   

The students 

learning all 

the features 

of each 

phoneme  

2 x 

60’ 

 Mengenal 

allophone dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

allophone 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

phonological 

processes dan 

menyimpulkan 

materi 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

phonological 

processes 

dengan benar 

5% 

14. 

Degrees of 

stress, 

sentence 

stress  

The students are 

able to distinguish 

sentence stress 

from word stress  

The students 

are trying to 

read / speak 

with 

sentence 

stress 

correctly  

2 x 

60’ 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

phonological 

processes dan 

menyimpulkan 

materi 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

suprasegmenta

l dan 

menyimpulkan 

materi 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

suprasegment

al dengan 

benar 

5% 

15. 

Acoustic 

phonetics : 

sound waves, 

pitch & 

The students are 

able to distinguish 

acoustic phonetics 

from articulatory 

They are 

learning 

acoustic 

features  

2 x 

60’ 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

Mengerjakan 

soal UAS 

 Ketepatan 

menjawab 

soal UAS 

20% 
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frequency  phonetics  suprasegmental dan 

menyimpulkan 

materi 

16. UAS   
 Mengerjakan soal 

UAS 
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INSTITUR KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI BANDUNG 
FAKULTAS ILMU BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah   
Bobot(sks) 

Semester 

 

Tgl Penyusunan 

 

Pronunciation Practice 4222622122 2 1 1 Maret 2018 

Otorisasi 
Nama KoordinatorPengembang RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

 

 

(Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

SIKAP 
CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris 

berdasarkan informasi dan data yang relevan  

 
CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan 

hasil pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan 

untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang 

berikutnya 

 
CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas 

profesionalnya sebagai pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN  

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan 

Bahasa Inggris untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi 

pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN  

BIDANG KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat 

digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara 

inovatif. 
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 
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CPMK1 Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan 

evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills). (CP-KKA3)   

   

CPMK2 Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian atau (metode atau prosedur), pengelolaan, 

dan evaluasi program pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik. (CP-PPA3)       

CPMK3 Umum Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun 

internasional.(CP-PMB1)       

 CPMK3 Khusus Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis tentang 

kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa. (CP-KU4);  

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk 

melakukan evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills). (CP-

KK1) 
 

Diskripsi Singkat MK This course is intended to make students  able to identify sounds in English, compare the English sounds and their native language, pronounce 

word stress sentence stress, linking sounds accurately in ways within the acceptable varieties of world English. Throughout the course, students 

are expected to be able to pronounce English words, phrases, sentences, word stress, sentence stress correctly and appropriately. Since they are 

going to be teachers, students are expected to have the knowledge of the principles of English pronunciation and able to figure out how to teach 

it. They are also taught the principles of pronouncing words, phrases, sentences, and paragraphs.  

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

Connected speech: The weak form of do with the present simple do – does auxiliaries  

Showing surprise with Present Simple 
Main stress and intonation in Wh-questions  

Practicing speech sound based on International Prhonetics Alphabets 
 

Daftar Referensi Utama:  

 Bowler, Bill and Cunningham, Sarah. 1990. Headway Intermediate Pronunciation. Oxford: Oxford University Press. 

 Audio CD Headway Intermediate Pronunciation. Oxford: Oxford University Press 

Pendukung:  

Barkeley, Elizabeth.  2013.  Collaborative  Learning Tecniques 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

 Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Anita Anggraeni, M.Pd 

Matakuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 

 

 

Minggu Sub-CPMK Bahan Kajian Bentuk dan Estimasi Pengalaman Belajar Penilaian 
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Ke- 

 

 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

(Materi Pembelajaran) 

 

Metode 

Pembelajaran 

Waktu Mahasiswa Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Familiarity with 

the objectives of 

pronunciation 

practice class—

activities, class 

rules and 

evaluation 

systems 

 

Familiarity with 

the sounds in 

English—vowels, 

consonants, and 

diphthongs—the 

pronunciation 

and how to use 

dictionary as the 

guide of 

pronouncing 

English words  

 

General Overview of 

the course 

 

 

 

 

 

The phonemic 

alphabet 

Lecture, 

Q&A, and 

discussion 

 

 

 

 

 

Introducing 

the 

phonemic 

alphabet in 

English and 

how to use a 

dictionary to 

find the 

pronunciatio

n of English 

words 

 

 2 x 60’ Formative 

questioning types 

regarding the items 

covered 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formative 

questioning 

types 

regarding the 

items covered 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formative 

questioning 

types 

regarding the 

items covered 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

2 Acquaintance 

with the rules and 

able to pronounce 

theSounds of /s/, 

/z/, and /iz/, 

groups of 

consonants with 

Sounds of /s/, /z/, and 

/iz/ with present 

simple third person 

singular 

Groups of consonants 

with /s/ 

Connected speech: 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

 2 x 60’ Formative: checking 

each student’s 

pronunciation 

 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

 

20% 
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/s/,  

connected 

speech 

Contraction of be with 

the present 

continuous 

 

repeating  

3 Familiarity with 

the rules and able 

to pronounce 

connected 

speech and 

showing surprise 

 

 

Connected speech: 

The weak form of do 

with the present 

simple do – does 

auxiliaries  

Showing surprise with 

Present Simple 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

 2 x 60’ Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
on 

30% 

4 Familiarity with 

rules and able to 

pronounce 

intonation in Wh-

questions,  

Main stress and 

intonation in Wh-

questions  

Jazz Chants: Baby 

Sleeping for practicing 

the sounds of /i:/ & /ei/ 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

 2 x 60’ Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation  

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation  

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
on  

20% 

5 Familiarity with 

rules and able to 

pronounceword 

stress, the sound 

/∂/ 

Saying addresses 

and telephone 

numbers 

Word stress and the 

sound /∂/ 

Saying addresses and 

telephone numbers 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

 Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
on 

 

6 Familiarity with 

rules and able to 

pronounce the 

sounds of /v/ and 

The sounds of /v/ and 

/w/ 

Weak forms of Would 

Lecture 

Playing 

recorded 

 Formative: 

checking each 

student’s 

Formative: 

checking each 

student’s 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
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/w/ 

Weak forms of 

Would you …? 

and Do you …? 

with like …? 

you …? and Do you 

…? with like …? 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

pronunciation pronunciation pronunciati
on 

7 Familiarity with 

rules and able to 

pronounceWeak 

forms of at  

Contractions and 

weak forms of Do 

you …?, Would 

you …? and at 

 

Weak forms of at  

Contractions and 

weak forms of Do you 

…?, Would you …? 

and at 

 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

 Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
on 

 

8 Familiarity with 

rules and able to 

pronounceSoundi

ng enthusiastic 

with Do you like 

…? andWould 

you like …? 

Sounding enthusiastic 

with Do you like …? 

And Would you like 

…? 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

 Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
on 

 

8  MID TERM EXAM Oral Exam      

9 Familiarity with 

rules and able to 

pronounce rising 

and falling 

intonations and 

word stress 

Rising and falling 

intonations in 

single words, in 

Rising and falling 

intonations in single 

words 

Rising & falling 

intonations in 

questions with Do you 

like …? andWould you 

like …? 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

 Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
on 
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questions with Do 

you like …? and 

Would you like 

…?, and 

Stress in words 

ending in –sion 

and –tion 

 

Stress in words 

ending in –sion and –

tion 

Phonemic 

transcription 

10 Familiarity with 

rules and able to 

pronounceThe 

sounds   /θ / and 

/∂/ 

Pronunciation of 

–edpast tenses 

Connected 

speech—weak 

forms of was and 

were with the 

past continuous 

The sounds   /θ / and 

/∂/ 

Pronunciation of –

edpast tenses 

Connected speech—

weak forms of was 

and were with the past 

continuous 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

 Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
on 

 

11 Familiarity with 

rules and able to 

pronounceIntonati

on and sentence 

stress 

Showing interest 

Stressed and 

unstressed words 

Intonation and 

sentence stress 

Showing interest 

Stressed and 

unstressed words 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

 Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
on 

 

12 Familiarity with 

rules and able to 

pronounce Word 

Word stress in 

adjectives ending in –

ous 

Lecture 

Playing 

recorded 

 Formative: 

checking each 

student’s 

Formative: 

checking each 

student’s 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
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stress in 

adjectives ending 

in –ous 

Phonetic 

transcription with 

money 

vocabulary 

Saying prices, 

saying dates and 

practices the 

sounds of /θ / and 

/∂/ 

Phonetic transcription 

with money 

vocabulary 

Saying prices, saying 

dates and practices 

the sounds of /θ / and 

/∂/ 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

pronunciation pronunciation pronunciati
on 

 Familiarity with 

rules and able to 

distinguish the 

pronunciation of 

sounds /k/, /g/, 

and /w/in polite 

requests,  

Connected  

speech in 

Contractions and 

weak forms with 

shall and I’ll …; 

and Intonation of 

showing 

politeness in 

response to 

requests 

Distinguishing the 

sounds /k/, /g/, and /w/ 

 

Distinguishing the 

sounds /k/ and /w/ in 

polite requests 

 

Connected  speech—

Contractions and 

weak forms with shall 

and I’ll … in offering 

Intonation—Showing 

politeness in response 

to requests 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

     

13 Familiarity with 

rules and able to 

pronounce 

making polite 

requests and 

Intonation—Making 

polite requests  

 

Showing degree of 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

 Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
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Showing degree 

of enthusiasm 

with adjectives 

nationality with 

correct intonation 

enthusiasm with 

adjectives nationality 
Students 

listening and 

repeating 

on 

14 Familiarity with 

rules and able to 

pronounce 

sentences saying 

the names of the 

country 

Saying the names of 

the countries 

 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

 Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
on 

 

15 Familiarity with 

rules and able to 

pronounce 

expressions 

Saying Nationality 

adjectives 

Understanding of 

final test 

preparation 

Saying Nationality 

adjectives 

Explanation of 

preparing the final test 

Lecture 

Playing 

recorded 

materials 

Students 

listening and 

repeating 

 Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 

checking each 

student’s 

pronunciation 

Formative: 
checking 
each 
student’s 
pronunciati
on 

 

16 Able to read the 

test material 

fluently and 

accurately. 

FINAL EXAM Students 

were asked 

to record 

news reading 

material from 

TV (the 

material 

should be 

taken from 

authentic 

materials of 

native 

 Students’ video 

recording 
Students’ 

video 

recording 

Students’ 
video 
recording 

 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

 

 

 

speaker’s 

voice.  

Students 

were asked 

to wrtite the 

phonetic 

transcription 

of the 

material they 

have 

choosen. 

Students 

were asked 

to read the 

news in the 

Micro 

teaching to 

be video 

recorded.   
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INSTITUR KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI BANDUNG 
FAKULTAS ILMU BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah   
Bobot(sks) 

Semester 

 

Tgl Penyusunan 

 

Pronunciation Practice 2 4222622337 2 3 1 Maret 2018 

Otorisasi 
Nama KoordinatorPengembang RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

 

 

(Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

SIKAP 
CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris 

berdasarkan informasi dan data yang relevan  

 

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan 

mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku 

kepentingan. 

PENGUASAAN   

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan 

untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke 

jenjang berikutnya 

 
CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas 

profesionalnya sebagai pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta 

keilmuan Bahasa Inggris untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, 

dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup 

(Life Skills) 

KEMAMPUAN  

BIDANG KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat 

digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara 
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inovatif. 
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar dan 

menengah.( CP-PPA1 )    

CPMK2 Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran berbasis IPTEKS.( CP-PPB1)       

CPMK3 Umum Mampu mengambil keputusan strategis di bidang Pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan data yang 

relevan. (CPMA1) 

 CPMK3 Khusus Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis tentang 

kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa. (CP-KU4);  

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk 

melakukan evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills). (CP-

KK1) 
 

Diskripsi Singkat MK This course is intended to make students  able to identify sounds in English, compare the English sounds and their native language, pronounce 

word stress sentence stress, linking sounds accurately in ways within the acceptable varieties of world English. Throughout the course, students 

are expected to be able to pronounce English words, phrases, sentences, word stress, sentence stress correctly and appropriately. Since they are 

going to be teachers, students are expected to have the knowledge of the principles of English pronunciation and able to figure out how to teach 

it. They are also taught the principles of pronouncing words, phrases, sentences, and paragraphs.  

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

Connected speech: The weak form of do with the present simple do – does auxiliaries  

Showing surprise with Present Simple 
Main stress and intonation in Wh-questions  

Practicing speech sound based on International Prhonetics Alphabets 

Daftar Referensi Utama:  

 Bowler, Bill and Cunningham, Sarah. 1990. Headway Intermediate Pronunciation. Oxford: Oxford University Press. 

 Audio CD Headway Intermediate Pronunciation. Oxford: Oxford University Press 

Pendukung:  

Barkeley, Elizabeth.  2013.  Collaborative  Learning Tecniques 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

 Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Anita Anggraeni, M.Pd 

Matakuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 

 

 

Minggu Sub-CPMK Bahan Kajian Bentuk dan Estimasi Pengalaman Belajar Penilaian 
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Ke- 

 

 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

(Materi Pembelajaran) 

 

Metode 

Pembelajaran 

Waktu Mahasiswa Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

 Mahasiswa 

memahami arah 

perkuliahan dan 

kompetensi yang 

harus dikuasai 

setelah mengikui 

perkuliahan selama 

satu semester 

Introduction to the 

course: Menjelaskan 

Orientasi dan tujuan 

pembelajaran, 

menginformasikan 

modul dan mata 

kuliah, juga sistem 

penilaian 

Ceramah & 

tanya jawab 

 2 x 60’  Mencari berbagai 

sumber belajar yang 

selaras dengan materi 

kuliah 

 Mampu 

Mencari 

berbagai 

sumber belajar 

yang selaras 

dengan materi 

kuliah 

Mahasiswa 

menunjukkan 

sikap peduli 

terhadap 

arahan, 

peraturan, dan 

sumber belajar 

yang 

disampaikan 

dosen dalam 

orientasi  

perkuliahan 

5% 

2 

Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

dan menjelaskan 

perbedaan istilah 

phonetics dan 

phonology 

Phonetics vs. 

Phonology 

Ceramah, 

diskusi & 

latihan 

 2 x 60’  Membaca teori, 

berdiskusi dan 

menyimpulkan 

perbedaan phonetics 

dan phonology 

 Mampu 

Membaca 

teori, 

berdiskusi 

dan 

menyimpulk

an perbedaan 

phonetics 

dan 

phonology 

 Ketepatan 

mengenal 

perbedaan 

phonetics dan 

phonology 

5% 

3 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 6 

articulatory 

phonetics dan 

mengidentifikasi 

International 

Phonetic 

Alphabet (IPA) 

Speech Sounds Ceramah, 

diskusi & 

latihan 

 2 x 60’  Mengenal jenis-

jenis articulatory 

phonetics 

 Mengenal 

jenis-jenis 

articulatory 

phonetics 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

speech 

sounds 

dengan 

benar 

5% 
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Mahasiswa 

mampu 

membedakan 

vowels dan 

diphthongs 

Vowels & Diphthongs Ceramah, 

diskusi & 

latihan 

 2 x 60’  Mengenal 

perbedaan vowels 

dan diphthongs dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

vowels dan 

diphthongs 

 Mampu 

Mengenal 

perbedaan 

vowels dan 

diphthongs dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan vowels 

dan diphthongs 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

vowels dan 

diphthongs 

dengan 

benar 

5% 

5 & 

6 

Mahasiswa 

mampu  

mengidentifikasi 

dan 

mencontohkan 

jenis-jenis 

consonants 

Consonants Ceramah, 

Diskusi & 

Latihan 

  Mengenal jenis-

jenis consonants 

dan mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

consonants 

 Mampu 

Mengenal 

jenis-jenis 

consonants dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

consonants 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

consonants 

dengan 

benar 

5% 

7 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan, 

mengkategorikan, 

dan 

mencontohkan 

jenis-jenis 

minimal pairs 

Minimal Pairs Ceramah, 

Diskusi & 

Latihan 

  Mengenal minimal 

pairs dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

minimal pairs 

 Mampu 

Mengenal 

minimal pairs 

dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

minimal pairs 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

minimal 

pairs 

dengan 

benar 

5% 

8 

Mahasiswa dapat 

menjawab 

pertanyaan dalam  

UTS   Mengerjakan soal 

UTS 

Mampu 

Mengerjakan 

soal UTS 

 Ketepatan 

menjawab 

soal UTS 

15% 
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UTS 

9 

Mahasiswa 

mampu 

membedakan dan 

mengidentifikasi 

Phonemic vs. Phonetic 

Transcription 

Ceramah, 

Diskusi & 

Latihan 

  Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

perbedaan 

phonemic dan 

phonetic 

transcription dan 

menyimpulkan 

materi 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

perbedaan 

phonemic dan 

phonetic 

transcription 

dan 

menyimpulkan 

materi 

 Ketepatan 

mengidenti

fikasi 

perbedaan 

phonemic 

dan 

phonetic 

transciption 

engan 

benar 

5% 

10 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Diacritics Ceramah, 

Diskusi & 

Latihan 

  Menyimak 

penjelasan 

mengenai diacritics 

dan mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

diacritics 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

diacritics dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

diacritics 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

diacritics 

dengan 

benar 

5% 

11 

Mahasiswa 

mampu 

membedakan 

phonemes dan 

allophone 

Phonemes & 

Allophone 

Ceramah, 

Diskusi & 

Latihan 

  Mengenal 

perbedaan 

phonemes dan 

allophone 

 Mengenal 

perbedaan 

phonemes dan 

allophone 

Ketepatan 

mengenal 

jenis-jenis 

phonemes 

dan 

allophone 

5% 

12 

Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

jenis-jenis 

phonemes 

Phonemes Ceramah, 

Diskusi & 

Latihan 

  Mengenal 

phonemes dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

phonemes 

 Mengenal 

phonemes dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

phonemes 

dengan 

5% 
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phonemes benar 

13 

Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

jenis-jenis 

allophone 

Allophone Ceramah, 

Diskusi & 

Latihan 

  Mengenal 

allophone dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan dengan 

allophone 

 Mengenal 

allophone dan 

mengerjakan 

latihan yang 

berkaitan 

dengan 

allophone 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

allophone 

dengan 

benar 

5% 

14 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

phonological 

processes 

Phonological 

Processes 

Ceramah, 

Diskusi & 

Latihan 

  Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

phonological 

processes dan 

menyimpulkan 

materi 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

phonological 

processes dan 

menyimpulkan 

materi 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

phonologic

al 

processes 

dengan 

benar 

5% 

15 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pengertian 

suprasegmental 

Suprasegmental Ceramah, 

Diskusi & 

Latihan 

  Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

suprasegmental 

dan menyimpulkan 

materi 

 Menyimak 

penjelasan 

mengenai 

suprasegmenta

l dan 

menyimpulkan 

materi 

 Ketepatan 

menjawab 

soal latihan 

berkaitan 

dengan 

suprasegme

ntal dengan 

benar 

5% 

16 

Mahasiswa dapat 

menjawab 

pertanyaan dalam  

UAS 

UAS   Mengerjakan soal 

UAS 

Mengerjakan 

soal UAS 

 Ketepatan 

menjawab 

soal UAS 

20% 
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Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
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Semester Tgl Penyusunan 
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Otorisasi 
Nama Koordinator Pengembang RPS 
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Lilis Suryani,  M.Pd  

 

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd 

 

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah      

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan 

data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 

secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KUA. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk 

melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG 

KHUSUS 

CP. KUB. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 mengambil keputusan strategis di bidang Pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan data yang relevaN (CP-SA1); 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-SA2); Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SA4); Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan 
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lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional (CP-SB2); Menunjukkan sikap bertanggungjawab 

atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CP-SB3); melakukan penelitian secara mandiri atau kelompok yang dapat 

digunakan untuk memberikan petunjuk kepada pemangku kepentingan dalam memilih berbagai alternatif penyelesaian masalah di 

bidang Pendidikan bahasa Inggris (CP-SB5); mengambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan bahasa Inggris berdasarkan analisis 

informasi dan data. (Edupreneur) (CP-SB6).           

CPMK2 Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian (metode dan prosedur), pengelolaan, dan 

evaluasiprogram pembelajaran Bahasa Inggris yang mendidik (CP-PPA7); menguasai konsep dan teknik pengembangan program 

pembelajaran, penyajian (metode dan prosedur), pengelolaan, dan evaluasiprogram pembelajaran (CP-PPA8);  menguasai konsep 

dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian atau (metode atau prosedur), pengelolaan, dan evaluasi program 

pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik (CP-PPB4);  menguasai metodologi penelitian pendidikan bahasa Inggris. (Peneliti) (CP-

PPB5).                  

CPMK3 

Umum 

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU1); Mengaplikasikan konsep 

dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melaksanakan pembelajaran inovatif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis IPTEKS dan berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KU2); Menerapkan 

pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3).     

 CPMK3 

Khusus 

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan evaluasi 

dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) (CP-KK1); Merancang dan melaksanakan penelitian 

serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang 

Pendidikan Bahasa Inggris (CP-KK2); Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah mutu, relevansi, atau akses pembelajaran 

Bahasa Inggris serta menyajikan beberapa alternatif solusi sebagai bahan pengambilan keputusan (CP-KK9); Mampu menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan (CP-KK11). 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip dan metoda penelitian khusunya kuantitatif yang akan digunakan kelak pada saat 

melakukan penelitian skripsi atau penelitian tugas akhir. Mahasiswa belajar pengertian  kuantitatif, perumusan masalah, membuat  hipotesa, 

membuat rancangan penelitian sesuai dengan metode yang dipilih nya, mengumpulkan dan mengolah data hasil pengukuran dan menyusun 

penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif.  

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Mampu memahami jenis-jenis penelitian kuantitaif.  

2. Perumusan masalah dan tinjauan pustaka; identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, perumusan masalah. 

3. Metode Penelitian; penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan lapangan, penelitian korelasional, 

penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental sungguhan, penelitian eksperimental semu, penelitian tindakan. 

4. Kerangka Teoritis dan Penyusunan Hipotesis; dasar teori, variabel, hipotesis. 

5. Pemilihan Sampel; terminologi yang sering digunakan, alasan pemilihan sampel, karakteristik sampel, metode penentuan sampel, desain 

sampel. 

6. Pengembangan instrumen pengumpul data; spesifikasi instrumen, pengujian instrumen, analisis hasil pengujian, validitas dan reliabilitas 

instrumen, penentuan perangkat akhir instrumen. 
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7. Pengumpulan data dan pengolahan data; jenis data (kuantitatif, kualitatif), data sekunder, data primer, dan pengolahan data statistik. 

8. Rancangan eksperimental sederhana; anatomi proposal penelitian dan format penyusunannya. 

9. Mempersentasikan hasil penelitian.  

Daftar Referensi Utama:  

1. Creswell, J. (2008). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative data. New Jersey: Pearson.  

2. Kaswan and Suprijadi, D. (2016). Research in English language education. Bandung: STKIP Siliwangi Bandung.  

 

Pendukung:  

 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

IBM SPSS Statistik Notebook & LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Lilis Suryani, M.Pd  

Mata kuliah 

prasyarat (Jika ada) 

-  

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mahasiswa 

memahami 

cakupan dan 

manfaat materi-

materi dalam 

matakuliah Bahasa 

kuantitaif.  

Introduction to the 

course (Course 

objective, activities, 

grading system, 

reference books, and 

mini research project.  

- Ceramah  

- Diskusi  

 TM: 

1x(2x50”) 

Mahasiswa memahami 

cakupan dan manfaat 

materi-materi dalam 

matakuliah kuantitatif.  

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

Mahasiswa 

memahami 

cakupan dan 

manfaat materi-

materi dalam 

kuantitatif.  

 

2  Mahasiswa dapat 

mengetahui dan 

memahami 

pengertian dan 

langkah-langkah 

dalam melakukan 

 What is research? 

• Why is research 

important? 

•The steps in 

conducting the 

• Ceramah 

• Diskusi  

• Tanya 

jawab 

TM: 

1x(2x50”) 

 Mengkaji apa itu 

penelitian dan 

membuat ringkasan 

tentang langkah- 

langkah penelitian. 

(Tugas 1).  

Kriteria:  

Ketepatan 

dalam 

mendefinisikan 

apa itu 

penelitian dan 

 Ketepatan 

dalam 

memahami 

penelitian.  
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penelitian. research. mengetahui 

langkah-langkah 

dalam 

penelitian.  

3 • Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

pertanyaan 

penelitian 

kuantitatif.  

• Mahasiswa dapat 

mengumpilkan 

dan menganalisa 

sebuah data. 

• Quantitative 

approach: Identifying a 

research problem, 

Reviewing the literature, 

Specifying a purpose of 

research, Collecting 

data, Analyzing and 

interpreting data, and 

reporting and evaluating 

research. 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

 TM: 

1x(2x50”) 

 

 

• Mengidentifikasi 

permasalahan 

penelitian, kajian 

pustaka, tujuan 

penelitian, 

mengumpulkan data 

dan menganalisa data 

yang dikumpulkan. 

(Tugas 2).   

Bentuk non-

test: 

 Ringkasan 

materi yang 

disampaikan.  

 Mampu 

mengidentifik

asi 

permasalahan 

penelitian, 

tujuan 

penelitian, 

pengumpulan 

data 

penelitian, 

dan 

menganalisa 

data 

penelitian.  

 

5 

4 • Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami jenis-

jenis penelitian 

kuantitatif.  

• Mahasiswa 

mampu berfikir 

kritis dalam 

membedakan 

penelitian 

kuantitaif dan 

kualtitatif. 

Kinds of quantitative: 

correlational and 

experimental (pre-

experimental, quasi- 

experimental, and true 

experimental).  

•Explaining about 

correlational 

•Definitions of 

correlational  

•Steps in conducting 

correlational  

•Prediction studies 

• Ceramah  

• Diskusi 

(Tanya jawab) 

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa mampu 

membedakan jenis-

jenis penelitian 

kuantitatif, yaitu 

correlational, dan 

experimental.  

Bentuk non-

test: 

• Ringkasan 

materi yang 

disampaikan. 

Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

jenis-jenis 

penelitian 

kuantitatif.  

 

5 • Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami 

penelitian pre-

• Pre experimental  

• The definitions of pre-

experimental  

• Steps in conducting 

• Ceramah  

• Diskusi 

(Tanya jawab) 

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa mampu 

memahami jenis 

penelitian pre 

experimental.  

Bentuk non-

test: 

• Ringkasan 

materi yang 

Mahasiswa 

mampu 

menggunakan 

pre-
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eksperimental 

design.   

 

pre-experimental 

• One group pretest-

posttest design 

  disampaikan 

(chapter 

report).  

experimental 

dalam 

penelitiannya.   

6 • Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami 

penelitain post 

test. 

 Post test only design.  • Ceramah  

• Diskusi 

(Tanya jawab) 

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa mampu 

menggunakan post 

test only design.   

Bentuk non-

test: 

• Ringkasan 

materi yang 

disampaikan 

(chapter 

report).  

Mahasiswa 

mampu 

menggunakan 

posttest design 

dalam 

penelitiannya.   

 

7 • Mahasiswa 

mampu memahami 

penelitian quasi-

experimental. 

• Quasi-experimental  

• The definitions of 

quasi-experimental 

• Steps in conducting 

quasi-experimental  

• Implementing the 

formula. 

 

• Ceramah  

• Diskusi 

(Tanya jawab) 

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

penelitian quasi-

experimental.    

Bentuk non-

test: 

• Ringkasan 

materi yang 

disampaikan 

(chapter 

report).  

Mahasiswa 

mampu 

mengetahui 

cakupan 

penelitian quasi-

experimental.  

 

 

 

 

 

 

  

5 
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9  • Mahasiswa 

mengetahui,mema

hami dan 

mengeimplemntasi

kan pengumpulan 

data secara 

kuantitatif.    

• Collecting quantitative 

data  

• Population and sample  

• Collecting information: 

specify variables from 

research questions and 

hypothesis, 

operationally define 

each variable, and 

choose type of data and 

measures. 

• Ceramah  

• Diskusi 

(Tanya jawab) 

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa mampu 

mengetahui cara 

mengumpulkan data 

secara kuantitatif.     

Bentuk non-

test: 

• Ringkasan 

materi yang 

disampaikan 

(chapter 

report).  

Mahasiswa 

mampu 

mengumpulkan 

data secara 

kuantitatif, 

membuat 

hipotesa, dan 

memilih 

instrumen 

penelitian 

kuantitatif.  
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• Choosing instrument: 

locate or develop an 

instrument, search for 

an instrument, criteria 

for choosing a good 

instrument. 

 

 

 

 

 

 

  

10 • Mahasiswa 

mengetahui,mema

hami dan 

mengeimplemntasi

kan cara 

menganalisa data 

kuantitatif.    

• Analyzing quantitative 

data  

• Preparing the data for 

analysis: score the data, 

determine the types of 

score to analyze, select 

a statistical program, 

input data, and clean 

and account for missing 

data.  

• Analyzing the data: 

conduct descriptive 

analysis, conduct 

inferential analysis. 

• Ceramah  

• Diskusi 

(Tanya jawab) 

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa mampu 

mengetahui cara 

menganalisa data 

secara kuantitatif.     

Bentuk non-

test: 

• Ringkasan 

materi yang 

disampaikan 

(chapter 

report).  

Mahasiswa 

mampu 

menganalisa 

data kuantitatif.  

 

 

 

 

  

 

11 • Mahasiswa 

melaporkan draft 

hasil penelitiannya 

(mini research 

project) dalam 

kelompok.   

 Research report  • Diskusi 

(Tanya jawab) 

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa 

mendapatkan 

feedback dari dosen.      

Feedback   Mahasiswa 

mendapat 

feedback dari 

dosen.  

 

 

 

  

 

12 • Mahasiswa 

melaporkan hasil 

penelitiannya (mini 

research project) 

dalam kelompok.   . 

 Research report  • Diskusi 

(Tanya jawab) 

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa 

mendapatkan 

feedback dari dosen.      

Feedback   Mahasiswa 

mendapat 

feedback dari 

dosen.  

 

 

 

  

25 
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13   Mahasiswa 

mempersentasi

kan hasil 

penelitiannya 

di kelas.  

 Mini research 

presentation  

 Presentasi  

 Diskusi  

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa 

mendapatkan 

pengetahuan tentang 

judul penelitian 

kelompok lain 

sehingga dapat 

memperkaya 

khasanah penelitian 

mahasiswa sendiri.  

presentasi Mahasiswa 

megetahui tata 

cara presentasi 

akademik dalam 

penelitian.  

 

15 

14   Mahasiswa 

mempersentasi

kan hasil 

penelitiannya 

di kelas.  

 Mini research 

presentation  

 Presentasi  

 Diskusi  

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa 

mendapatkan 

pengetahuan tentang 

judul penelitian 

kelompok lain 

sehingga dapat 

memperkaya 

khasanah penelitian 

mahasiswa sendiri.  

presentasi Mahasiswa 

megetahui tata 

cara presentasi 

akademik dalam 

penelitian.  

 

15  Mahasiswa 

mempersentasi

kan hasil 

penelitiannya 

di kelas.  

 Mini research 

presentation  

 Presentasi  

 Diskusi  

TM: 

1x(2x50”) 

 

Mahasiswa 

mendapatkan 

pengetahuan tentang 

judul penelitian 

kelompok lain 

sehingga dapat 

memperkaya 

khasanah penelitian 

mahasiswa sendiri.  

presentasi Mahasiswa 

megetahui tata 

cara presentasi 

akademik dalam 

penelitian.  
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Semester Tgl Penyusunan 
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Otorisasi 
Nama KoordinatorPengembang RPS 
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Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd 

 

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd 

 

 

 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) S1 Pendidikan Bahasa Inggris 

Parameter 

Deskripsi 

Capaian Pembelajaran/ Learning Outcome 

SIKAP CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan 

data yang relevan  

CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 

secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta keilmuan Bahasa Inggris untuk 

melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skills) 
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KEMAMPUAN 

BIDANG 

KHUSUS 

CP-KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu mengambil keputusan strategis di bidang Pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan informasi dan data yang relevan 

(CP-SA1); Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CPSA4); Berkontribusi 

dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila 

(CP-SB4); Mampu melakukan penelitian secara mandiri atau kelompok yang dapat digunakan untuk memberikan petunjuk 

kepada pemangku kepentingan dalam memilih berbagai alternatif penyelesaian masalah di bidang Pendidikan bahasa 

Inggris. (Peneliti) (CP-SB5). 

CPMK2 Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa (CP-PPA5); Menguasai konsep teoritis 

tentang pedagogi (CP-PPA6); Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian (metode dan 

prosedur), pengelolaan, dan evaluasiprogram pembelajaran Bahasa Inggris yang mendidik (CP-PPA7); Menguasai konsep dan 

teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian atau (metode atau prosedur), pengelolaan, dan evaluasi program 

pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik (CP-PPB4);Menguasai metodologi penelitian pendidikan bahasa Inggris. 

(Peneliti)(CP-PPB5).      

CPMK3 

UMUM 

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis tentang 

kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa (CP-KU4). 

CPMK3  

KHUSUS 

Merancang dan melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan 

sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang Pendidikan Bahasa Inggris (CP-KK2); Mampu merencanakan dan 

mengelola sumberdaya dalam penyelenggaraan kelas, sekolah, dan Lembaga Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, 

dan mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif (CP-KK8); Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah mutu, 

relevansi, atau akses pembelajaran Bahasa Inggris serta menyajikanbeberapa alternatif solusi sebagai bahan pengambilan 

keputusan (CP-KK9). 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang penerbitan artikel jurnal ilmiah. Tujuannya adalah membantu mereka meningkatkan 

kesempatan untuk menerbitkan naskah artikel. Penerbitan artikel jurnal akan semakin mudah apabila mahasiswa semakin cakap dalam 

melakukannya. Mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan penelitian melalui trial & error. Melalui MK 

ini, mahasiswa dilatih untuk mengenal dunia sosial jurnal, mengembangkan naskah dari mulai konsep sampai versi akhir dan rencana penerbitan 

serta membuat peer review untuk artikel teman sejawat. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Pengetahuan, proses tulisan ilmiah, pendekatan ilmiah dan non ilmiah, tugas ilmu dan penelitian. 

2. Gaya personal dan akademik dalam reading & writing. 

3. Aplikasi aturan tata bahasa, penggunaan tenses kata kerja, kesesuaian subjek-kata kerja, modals, personal pronoun, dan artikel. 

4. Aplikasi aturan tata bahasa, penggunaan tanda baca dalam tulisan, penggunaan kalimat sederhana dan kalimat kompleks. 

5. Menulis referensi, menghindari plagiarisme, Mendeley untuk referensi, Grammarly dan Google Translate. 

6. Menyusun ide penulis asli melalui bahasa sendiri, ringkasan, parafrase dan kutipan langsung. 
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7. Bagian – bagian dalam artikel jurnal, jenis jurnal, dan menentukan topik penelitian. 

8. Rancangan eksperimental sederhana; anatomi proposal penelitian dan format penyusunannya. 

Daftar Referensi Utama:  

1. Root, C., & Blanchard, K. (2004). Ready to Write More. NY: Pearson Education, Inc. 

2. Heasley, B.,&Lyons, Liz-Hamn. (2006). Study Writing. Cambridge: Cambridge University Press. 
3. Creswell, J. W. (2012). Educational Research:Planning,Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4 ed.). Boston: 

PEARSON. 

4. Katz, M. (2006). From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing. London: Springer. 

5. Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques (Second Revised ed.). New Delhi: New Age Internasional (P) Limited. 

6. Singh, Y. (2006). Fundamental of Research Methodology and Statistics. New York: New Age International. 

7. Tuckman, B. W., & Harper, B. E. (February 9, 2012). Conducting Educational Research (6 ed.). Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers. 

Pendukung:  

8. Blessing, L. C. (2009). DRM a Design Research Methodology. London: Springer. 

9. Soetriono, & Rita. (2007). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset. 

10. Sugiyono. (2012). Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta. 

11. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. 

12. Suryabrata, & Sumadi. (2008). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press. 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Mendeley, Grammarly, Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

 

Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd 

Matakuliah 

prasyarat (Jika ada) 

 

Metode Penelitian  

 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,2 Mampu 

menjelaskan 

tentang 

Pengetahuan, 

proses tulisan 

ilmiah, pendekatan 

Pengertian proses 

tulisan ilmiah, 

pendekatan ilmiah dan 

non ilmiah, tugas ilmu 

dan penelitian, Gaya 

personal dan akademik 

 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

TM: 

2x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

• Menyusun ringkasan 

dlm bentuk makalah 

tentang pengertian 

pengetahuan, proses 

tulisan akademik  

berserta contoh 

Kriteria: 

Rubrik kriteria 

grading 

 

Bentuk non-

test: 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

pengetahuan, 

dan tulisan 

akademik; 

10 
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ilmiah dan non 

ilmiah, tugas ilmu 

dan penelitian, 

Gaya personal dan 

akademik dalam 

reading & writing 

dalam reading & writing 

 

 

kasus 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

nya.(Tugas-1) 

• Makalah: studi kasus 

etika dalam 

penelitian terkait 

dengan 

plagiasi.(Tugas-2) 

 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

 Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

etika dalam 

penelitian 

 Sistematika 

dan gaya 

presentasi 

 

3,4 Mampu 

mengaplikasikan 

aturan tata bahasa, 

penggunaan tenses 

kata kerja, 

kesesuaian subjek-

kata kerja, modals, 

personal pronoun, 

dan artikel, 

penggunaan tanda 

baca dalam tulisan, 

penggunaan 

kalimat sederhana 

dan kalimat 

kompleks 

Kajian Pustaka tentang 

aturan tata bahasa 

penggunaan tanda baca 

dalam tulisan, 

penggunaan kalimat 

sederhana dan kalimat 

kompleks. 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Discovery 

Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

• Mengkaji dan 

mensarikan artikel 

journal.(Tugas-3) 

• Merumuskan masalah 

dan hipotesisi 

deskriptif, yang 

dilihat dari 

penggunaan aturan 

tata bahasanya. 

(Tugas-3). 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Ringkasan 

artikel journal 

dan road map 

nya; 

 Rumusan 

masalah dan 

hipotesis 

penelitian; 

 Ketepatan 

sistematikan 

dan 

mensarikan 

artikel journal; 

 Ketepatan dan 

kesesuaian 

merumuskan 

masalah dan 

hipotesis 

deskriptif, 

komparatif, 

asosiatif dan 

komparatif-

asosiatif; 

5 

5, 6 Menulis referensi, 

menghindari 

plagiarisme, 

Mendeley untuk 

referensi, 

Grammarly dan 

Google Translate. 

 

Pengertian tentang 

referensi, plagiarisme 

dan perangkat lunak 

Mendeley, Grammarly 

dan Google Translate 

Bentuk: 

Kuliah 

  TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

• Mengkaji dan 

mensarikan artikel 

journal dengan 

melihat pada 

referensi yang 

digunakan.(Tugas-3) 

• Merumuskan masalah 

dan hipotesisi 

deskriptif, yang 

dilihat dari 

penggunaan aturan 

tata bahasanya. 

(Tugas-3). 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Ringkasan 

artikel journal 

dan road map 

nya; 

 Rumusan 

masalah dan 

 Ketepatan 

dalam 

merumuskan 

ide dari 

penulis asli 

dengan 

menggunaka

n kalimat 

sendiri, benar 

dalam 

meringkas 

dan membuat 

paraphrase 

5 
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 hipotesis 

penelitian; 

serta 

membuat 

kutipan 

langsung 

7 Midterm Exam 

Siswa 

mempresentasikan 

topic-topik terkait 

Bentuk:  

Presentasi  
   

Ketepatan 

dalam 

mempresentasi

kan topic 

terkait 

10 

8 o Introduction 

body parts of 

Journal 

articles. 

 (students 

work in 

Group) 

o Sample types 

of Journals 

o Selecting 

research topic 
 

Memahami bagian – 

bagian dalam artikel 

jurnal, contoh jenis 

jurnal, dan memilih 

topik penelitian 

Bentuk: 

Ceramah dan 

diskusi kelas 

  TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Mencari berbagai 

sumber belajar 

yang sesuai dengan 

materi kuliah 

 Mengkaji dan 

mensarikan artikel 

journal dengan 

melihat pada 

referensi yang 

digunakan.(Tugas-3) 

 Merumuskan 

masalah dan 

hipotesisi deskriptif, 

yang dilihat dari 

penggunaan tata 

bahasa. (Tugas-3). 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Ringkasan 

artikel journal 

dan road map 

nya; 

 Rumusan 

masalah dan 

hipotesis 

penelitian 

Ketepatan 

dalam 

menentukan 

bagian – 

bagian dalam 

artikel 

jurnal/format 

penulisan 

jurnal, contoh 

jenis jurnal dan 

pemilihan topic 

penelitian 

10 

9 o The 

introductory 

background of 

the 

research/Burni

ng Issues. 

o Creating and 

Drafting the 

background of 

the study 

Kajian/definisi tentang: 

o The introductory 

background of the 

research/Burning 

Issues. 

o Creating and 

Drafting the 

background of the 

study 

Bentuk: 

Ceramah dan 

diskusi kelas 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 Mencari berbagai 

sumber belajar 

yang sesuai dengan 

materi kuliah 

 Mengkaji dan 

mensarikan artikel 

journal dengan 

melihat pada 

referensi yang 

digunakan.(Tugas-3) 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Ringkasan 

artikel journal 

dan road map 

nya; 

Ketepatan 

dalam 

menentukan 

dan membuat 

draft latar 

belakang 

masalah 

penelitian 

 

5 
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 Merumuskan 

masalah dan 

hipotesisi deskriptif, 

yang dilihat dari 

penggunaan tata 

bahasa. (Tugas-3). 
 

 Rumusan 

masalah dan 

hipotesis 

penelitian 

10 o The 

introductory 

Literature 

Review of the 

study. 

o Creating and 

drafting the 

literature 

review of the 

study. 

 

Kajian/definisi 

tentang: 

o The introductory 

Literature Review 

of the study. 

o Creating and 

drafting the 

literature review of 

the study. 

 

Bentuk: 

Ceramah dan 

diskusi kelas 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Mencari berbagai 

sumber belajar 

yang sesuai dengan 

materi kuliah 

 Mengkaji dan 

mensarikan artikel 

journal dengan 

melihat pada 

referensi yang 

digunakan.(Tugas-3) 

 Merumuskan 

masalah dan 

hipotesisi deskriptif, 

yang dilihat dari 

penggunaan tata 

bahasa. (Tugas-3). 

 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Ringkasan 

artikel journal 

dan road map 

nya; 

Rumusan 

masalah dan 

hipotesis 

penelitian 

Ketepatan 

dalam 

menentukan 

dan membuat 

draft kajian 

literature untuk 

penelitian 

 

11 Drafting Journal 

Articles and 

students’ 

presentation 

Definisi/kajian 

tentang: 

Drafting Journal 

Articles and students’ 

presentation 

Bentuk: 

Ceramah 

dan diskusi 

kelas 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

 Mencari berbagai 

sumber belajar 

yang sesuai dengan 

materi kuliah 

 Mengkaji dan 

mensarikan artikel 

journal dengan 

melihat pada 

referensi yang 

digunakan.(Tugas-3) 

 Merumuskan 

masalah dan 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

 Ringkasan 

artikel journal 

dan road map 

nya; 

Rumusan 

masalah dan 

Ketepatan 

dalam 

membuat dan 

mempresentasi

kan draft 

artikel jurnal 
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hipotesisi deskriptif, 

yang dilihat dari 

penggunaan tata 

bahasa. (Tugas-3). 

 

hipotesis 

penelitian 

12,13, 

14, 15 

 Mahasiswa 

mampu 

mengolah data 

serta 

menginterpreta

si hasilnya dg 

sikap 

bertanggungja

wab. 

[C3,A3,P3] 

 Drafting 

Journal 

Articles and 

students’ 

presentation 

 

 

 

 

Jenis data (kuantitatif, 

kualitatif), data 

sekunder, data primer, 

dan pengolahan data 

statistik. 

Bentuk: 

Praktik 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

TM: 

2x(2x50”) 

 

BT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

 Small Project: 

mengolah dan 

menganalisis data 

dan menginterpretasi 

hasil analisis dari hasil 

pengukuran dengan 

menggunakan 

instrumen yang telah 

dikembangkan. 

(Tugas 6) 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian, 

ketelitian dan 

ketajaman 

mengolah dan 

menganalisis 

data 

 

Bentuk non-

test: 

 Praktek 

mengolah dan 

menganalisis 

data 

 Presentasi 

kelompok 

 Kesesuaian 

memilih 

metoda 

pengolah 

data; 

 Ketepatan dan 

ketelitian 

pengolahan; 

 Ketepatan dan 

ketajaman 

analisis data; 

 

Tidak 

melakukan: 

 Fabrikasi data; 

 Falsifikasi 

data; 

 Plagiasi; 

 Menggunakan 

data dan 

informasi 

valid; 

15 

16 Ujian Akhir 

Semester                               

Melaksanakan tugas 

akhir (menerbitkan 

artikel jurnal 

Bentuk: 

Publikasi di 

jurnal 

penelitian 

 Siswa menerbitkan 

artikel di jurnal 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian, 

ketelitian dan 

ketajaman 

mengolah dan 

menganalisis 

data 

 

Ketepatan 

dalam 

menerbitkan 

artikel jurnal 

sesuai dengan 

tanggal yang 

ditentukan 

     25 
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INSTITUR KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI BANDUNG 
FAKULTAS ILMU BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah   
Bobot(sks) 

Semester 

5 

Tgl Penyusunan 

 

Speaking for General Communication 4222622124 2  1 Maret 2018 

Otorisasi 
Nama KoordinatorPengembang RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

 

(Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

SIKAP 
CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris 

berdasarkan informasi dan data yang relevan  

 
CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan 

mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan 

untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang 

berikutnya 

 
CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas 

profesionalnya sebagai pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta 

keilmuan Bahasa Inggris untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan 

inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life 

Skills) 
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KEMAMPUAN 

BIDANG KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat 

digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara 

inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar 

dan menengah.(CP-PPA1)       

CPMK2 Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran berbasis IPTEKS. (CP-PPB1)       

CPMK3 Umum Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, 

maupun internasional(CP-PMB1)      

 CPMK Khusus Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis tentang 

kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa. (CP-KU4);  

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk 

melakukan evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills). (CP-KK1) 
 

Diskripsi Singkat MK This  course  is  aimed  at  developing  the  students’  skill  and  competence  in  expressing  theirideas,  thoughts,  and  feelings  in  more  formal  ways  
(introduction  to  formal  English  use  invarious   public   speaking   activities)   in   non   academic   settings.   Fluency,   accuracy,communicativeness,   
and   appropriateness   should   be   focused   on.   The   topics   includedelivering speeches, chairing a meeting, conducting discussions, reporting, mc 
-ing, guiding,interviewing,  debating,  etc.  The  activities  cover  mostly  speaking  practices,  some  lecturesand  discussions.The  evaluation  on  the  
students’  achievement  is  based  on  the  students’speaking  performance  in  the  classroom  activities,  in  the  mid  test,final  test,  and  theirclassroom 
attendance as well as participation 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Introduction  Menjelaskan Orientasi dan tujuan pembelajaran, menginformasikan modul dan mata kuliah 

2. Giving Advice  

3. Giving Advice  

 4. Clarifying  

5.  Giving Suggestion 

 6. Brainstorming 

7.Like and Enjoy  

Daftar Referensi Utama:  

Language Improvement for English Techers.  A Methodology and Training Book.  British Council Book 

Pendukung:  

 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

 Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen Anita Anggraeni, M.Pd 
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Pengampu 

Matakuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 

 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mahaiswa 

mengetahui tujuan 

pembelajaran, 

gambaran mata 

kuliah dalam  satu 

semester sehingga 

dapat menyiapkan 

apa saja yang 

diperlukan dalam 

menempuh  mata 

kuliahSpeaking for 

General 

Communication 

Introduction  

Menjelaskan Orientasi 

dan tujuan 

pembelajaran, 

menginformasikan 

modul dan mata kuliah 

 

Ceramah dan 

interaksi 

 2 x 60’ Mahasiswa 

memperoleh 

pengetahuan tentang 

mata kuliah Speaking 

for General 

Communication dan 

dapat menyiapkan apa 

saja yang diperlukan 

dan disiapkan dalam 

satu semester ke 

depan. 

Mahasiswa 

menunjukkan 

sikap peduli 

terhadap 

arahan, 

peraturan, dan 

sumber belajar 

yang 

disampaikan 

dosen dalam 

orientasi  

perkuliahan 

dan 

mahaMahasis

wa 

mengetahui 

cakupan  

Speaking for 

General 

Communicatio

n 

 Ketepatan  

Membuat 

portofolio RPP 

yang disusun 

dan yang 

diperoleh dari 

sekolah 

 

5 % 

2 

Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to 

give advice, clarify, 

a.      Giving Advice  

b.      Clarifying  

c. Giving Suggestion 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Diskusi. 

 

 2 x 60’ Mahasiswa 

mendiskusikan materi  

di dalam kelompoknya 

dan menanyakan 

beberapa pertanyaan 

kepada dosen mengenai 

Ketepatan 

pemahaman 

tentang topik 

terkait. 

Ketepatan  

Membuat 

portofolio RPP 

yang disusun 

dan yang 

diperoleh dari 

sekolah 

5 % 
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and give suggestion 

dengan baik dan 

benar 

materi yang sedang 

didiskusikan. 

Partisipasi Kelas: 

Bertanya/memberikan 

komentar atau 

tanggapan. 

3 Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to 

express like and 

enjoy, and practice 

how to ask for and 

give permission 

dengan baik dan 

benar 

a.       Brainstorming 

b.      Like and Enjoy  

c.       Asking for and 

Giving Permission 

Presentasi  2 x 60’ Mahasiswa dalam 

kelompok membuat 

dialog tentang how 

to give advice, 

clarify, and give 

suggestion dan 

mempraktekkannya 

Mahasiswa 

dapat membuat 

dialog tentang 

how to give 

advice, clarify, 

and give 

suggestion dan 

mempraktekkan

nya dengan baik 

dan benar 

Kemampuan 

mempresen

tasikan hasil 

wawancara 

5 % 

4 

Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to 

express agreeing 

and disagreeing, 

expend 

conversation, and 

give examples 

dengan baik dan 

benar 

a.       Agreeing and 

Disagreeing 

b.      Expending the 

conversation 

c.       Giving Examples 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Diskusi. 

 

 2 x 60’ Mahasiswa dalam 

kelompok membuat 

dialog tentang how to 

express agreeing and 

disagreeing, expend 

conversation, and give 

examples dan 

mempraktekkannya 

Ketepatan 

pemahaman 

tentang konsep, 

prinsip, dan 

fungsi test 

Ketepatan 

menjabarka

n tupoksi 

perangkat 

administrasi 

sekolah 

5 % 

5 

Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to 

express 

understanding, do a 

a.       Expressing 

Understanding 

b.      Doing a survey 

c.       Telling the result of 

the survey 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Diskusi. 

 

 2 x 60’ Mahasiswa dalam 

kelompok membuat 

dialog tentang how 

to express 

understanding, do a 

survey, and tell the 

result of the survey 

Ketepatan 

pemahaman 

tentang hakikat 

test 

Ketepatan 

memahami 

kode etik 

guru 

5 % 
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survey, and tell the 

result of the survey 

dengan baik dan 

bena 

dan 

mempraktekannya 

Mahasiswa 

menganalisis  test 

6 Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to 

start a conversation, 

offer and accept or 

refuse food or 

drinks, and ask for 

and offer advice 

dengan baik dan 

benar 

a.       Starting a 

conversation 

b.      Offering and 

Accepting or Refusing 

Food or drinks 

c.       Asking for and 

Offering  advice 

Presentasi  2 x 60’ Mahasiswa dalam 

kelompok membuat 

dialog tentang how 

to give advice, 

clarify, and give 

suggestion dan 

mempraktekkannya 

Mahasiswa 

dapat membuat 

dialog tentang 

how to give 

advice, clarify, 

and give 

suggestion dan 

mempraktekkan

nya dengan baik 

dan benar 

Ketepatan 

membuat 

laporan 

yang 

sistematis 

.5% 

7 

Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to 

express an opinion 

and keep 

conversation 

dengan baik dan 

benar 

a.       Expressing an 

Opinion 

b.      Keeping 

Conversation going: by 

asking questions or by 

responding 

Diskusi 

kelompok dan 

klasikal dan 

presentasi 

2x 60’ 

Mahasiswa dalam 

kelompok membuat 

dialog tentang how to 

express an opinion and 

keep conversation dan 

mempraktekkannya 

Mengerjakan soal  

Ketepatan 

menjawab  soal  

Kemampuan 

mempresen

tasikan hasil 

diskusi 

5 % 

8 UTS   2x 60’ Mengerjakan soal UTS   15% 

9 Mahasiswa dapat 

berbicara tentang 

sports, take a 

survey about sports, 

and then discuss 

survey result 

dengan baik dan 

benar 

a.       Talking about 

sports 

b.      Taking a survey 

about sports 

a.       Discussing survey 

Result 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Diskusi. 

 

2x 60’ Mahasiswa dalam 

kelompok berbicara 

tentang sports, take a 

survey about sports, and 

then discuss survey 

result 

Ketepatan 

menjawab  soal  

Mahasiswa 

dapat berbicara 

tentang sports, 

take a survey 

about sports, and 

then discuss 

survey result 

dengan baik dan 

benar 

5% 

10 Mahasiswa dapat a.       Refusing to do Presentasi 2x 60’ Mahasiswa dalam Ketepatan Mahasiswa 5% 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to 

refuse to do 

something, ask for 

explanation or 

examples, give and 

get feedback 

dengan baik dan 

benar 

something 

b.       Asking for 

Explanation or 

Examples  

c.       Giving and 

Getting Feedback 

kelompok membuat 

dialog tentang how to 

refuse to do something, 

ask for explanation or 

examples, give and get 

feedback dan 

mempraktekkannya 

menjawab  soal  dapat membuat 

dialog tentang 

how to refuse to 

do something, 

ask for 

explanation or 

examples, give 

and get feedback 

dan 

mempraktekkan

nya dengan baik 

dan benar 

11 

Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to ask 

for help and answer 

the help, ask for 

direction, and give 

direction dengan 

baik dan benar 

a.       Asking for help 

and answering the help 

b.      Asking for 

direction  

c.       Giving direction Ceramah, 

Tanya jawab, 

Diskusi. 

 

2x 60’ Mahasiswa dalam 

kelompok membuat 

dialog tentang how to 

ask for help and answer 

the help, ask for 

direction, and give 

direction dan 

mempraktekkannya 

Ketepatan 

menjawab  soal  

Mahasiswa 

dapat membuat 

dialog tentang 

how to ask for 

help and answer 

the help, ask for 

direction, and 

give direction 

dan 

mempraktekkan

nya dengan baik 

dan benar 

5% 

12 Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to ask 

clarification and 

understand emotion 

dengan baik dan 

benar 

a.       Asking for 

Clarification 

b.       Understanding 

Emotion 

Presentasi 2x 60’ Mahasiswa dalam 

kelompok membuat 

dialog tentang how to 

ask clarification and 

understand emotion dan 

mempraktekannya 

Ketepatan 

menjawab  soal  

Mahasiswa 

dapat membuat 

dialog tentang 

how to ask 

clarification and 

understand 

emotion dan 

mempraktekkan

nya dengan baik 

dan benar 

5% 

13 

Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

a.       Telling an 

anecdotes 

b.      Identifying a 

Diskusi 

kelompok dan 

klasikal dan 

2x 60’ Mahasiswa dalam 

kelompok membuat 

dialog tentang how to 

Ketepatan 

menjawab  soal  

Mahasiswa 

dapat membuat 

dialog tentang 

5% 
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menggunakan 

ekspresi how to tell 

an anecdotes and 

identify a causal 

chin dengan baik 

dan benar 

causal chain  presentasi tell an anecdotes and 

identify a causal chin  

dan mempraktekkannya 

how to tell an 

anecdotes and 

identify a causal 

chin  dan 

mempraktekkan

nya dengan baik 

dan benar 

14 

Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to 

present and take a 

survey dengan baik 

dan benar 

a.       Presentation 

Preparation 

b.       Taking a survey: 

How to overcome stress 

or How to be successful 

in learning 

Ceramah, 

Tanya jawab, 

Diskusi. 

 

2x 60’ Mahasiswa dalam 

kelompok membuat 

dialog tentang how to 

present and take a 

survey dan 

mempraktekkannya 

Ketepatan 

menjawab  soal  

Mahasiswa 

dapat membuat 

dialog tentang 

how to present 

and take a 

survey dan 

mempraktekkan

nya dengan baik 

dan benar 

5% 

15 Mahasiswa dapat 

menguasai, 

memahami, dan 

menggunakan 

ekspresi how to 

give presentation of 

the survey result 

dengan baik dan 

benar 

Giving Presentation of 

the result of the survey 

Presentasi 2x 60’ Mahasiswa dalam 

kelompok membuat 

dialog tentang how to 

give presentation of the 

survey result  dan 

mempraktekkannya 

Ketepatan 

menjawab  soal  

Mahasiswa 

dapat membuat 

dialog tentang 

how to give 

presentation of 

the survey result 

dan 

mempraktekkan

nya dengan baik 

dan benar 

5% 

16 UAS       15% 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

 

 

 

INSTITUR KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI BANDUNG 
FAKULTAS ILMU BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah   
Bobot(sks) 

Semester 

 

Tgl Penyusunan 

 

Workshop Perangkat Pembelajaran 1 4222643663 3 5 1 Maret 2018 

Otorisasi 
Nama KoordinatorPengembang RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

 

 

(Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

SIKAP 
CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris 

berdasarkan informasi dan data yang relevan  

 
CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan 

mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan 

untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang 

berikutnya 

 
CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas 

profesionalnya sebagai pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta 

keilmuan Bahasa Inggris untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan 

inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life 

Skills) 
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KEMAMPUAN 

BIDANG KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat 

digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara 

inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk 

merencanakan pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills). (CP-

KKAI)    

CPMK2 Menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendididkan dasar 

dan menengah. (CP-PPA1)       

CPMK3 Umum Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian atau (metode atau prosedur), 

pengelolaan, dan evaluasi program pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik.(CP-PPA3)   

    

 CPMK3 Khusus Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis 

tentang kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa. (CP-KU4);  

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk 

melakukan evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills). (CP-KK1) 
 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah lPerangkat pembelajaran  diuraikan serangkaian metode dan teknik yang digunakan 
dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

Simulasi dan menyusun LKS/Bahan Ajar beberapa pendekatan pembelajaran untuk materi pendekatan pengajaran bahasa inggris (1. 

The Natural Approach 

2. The Audiolingual Method 

3. The Total Phisycal Response 

4. Community Language Learning 

5. Communicative Language Learning 

6. Suggestopedia 

7. The Grammar Translation Method 

8. The Direct Method 

9. The Silent Way 

UTS 

Simulasi dan menyususn LKS/Bahan Ajar beberpa pendekatan pembelajaran berbasis Collaborative  Learning Techniques 

1. UAS (Pembuatan Makalah Hasil Analisis Perbandingan Pembelajaran yang dipelajari dengan yang ada di lapangan 

Daftar Referensi Utama:  



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

UPT Pengembangan Profesi (2017) Pedoman Magang, Unit Pengembangan Profesi IKIP Siliwang.  

Pendukung:  

Barkeley, Elizabeth.  2013.  Collaborative  Learning Tecniques 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

 Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Anita Anggraeni, M.Pd 

Matakuliah 

prasyarat (Jika ada) 

- 

 

 

Minggu

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yg direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1-7 Mahasiswa 

mampu  

1.Mensimulasikan 

beberapa 

pendekatan 

pembelajaran 

untuk beberapa 

materi 

2.Menyususn 

LKS/Bahan ajar 

Simulasi dan 

menyusun LKS/Bahan 

Ajar beberapa 

pendekatan 

pembelajaran untuk 

materi pendekatan 

pengajaran bahasa 

inggris (1. The Natural 

Approach 

2. The Audiolingual 

Method 

3. The Total Phisycal 

Response 

4. Community Language 

Learning 

5. Communicative 

Language Learning 

6. Suggestopedia 

7. The Grammar 

Translation Method 

Praktek dan 

presentasi 

 2 x 60’ Membandingkan 

LKS yang dibuat 

dengan yang 

digunakan di 

beberapa sekolah 

yang berbeda 

Menyusun 

LKS/ Bahan 

ajar 

 Ketepatan  

Membuat 

portofolio 

RPP yang 

disusun dan 

yang 

diperoleh 

dari sekolah 

 

30% 
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8. The Direct Method 

9. The Silent Way 

8 Mahasiswa 

membuat 

dokumentasi 1 

pertemuan 

pembelajaran 

UTS laporan  2 x 60’ Mengumpulkan dan 

mendokumentasika

n 1 pertemuan 

pembelajaran 

Mendokume

ntasikan 1 

pertemuan 

pembelajaran 

Ketepatan  

Membuat 

portofolio 

RPP yang 

disusun dan 

yang 

diperoleh 

dari sekolah 

20% 

9-15 Mahasiswa 

mampu  

1.Mensimulasikan 

beberapa 

pendekatan 

pembelajaran 

untuk beberapa 

materi 

2.Menyususn 

LKS/Bahan ajar 

Simulasi dan 

menyususn 

LKS/Bahan Ajar 

beberpa pendekatan 

pembelajaran berbasis 

Collaborative  

Learning Techniques 

Praktek dan 

presetasi 

 2 x 60’ Membandingkan 

LKS yang dibuat 

dengan yang 

digunakan di 

beberapa sekolah 

yang berbeda 

Menyusun 

LKS/ Bahan 

ajar 

Kemampuan 

mempresen

tasikan hasil 

wawancara 

30% 

16 Mahasiswa 

membuat laporan 

hasil analisis 

perbandingan 

pembelajaran 

yang dipelajari 

dengan yang ada 

di lapangan 

UAS (Pembuatan 

Makalah Hasil 

Analisis Perbandingan 

Pembelajaran yang 

dipelajari dengan yang 

ada di lapangan 

Pengumpulan 

laporan 

 2 x 60’ UU guru Mengumpulka

n laporan akhir 

Ketepatan 

menjabarka

n tupoksi 

perangkat 

administrasi 

sekolah 

20% 
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INSTITUR KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI BANDUNG 
FAKULTAS ILMU BAHASA 

JURUSAN / PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah   
Bobot(sks) 

Semester 

 

Tgl Penyusunan 

 

Workshop Perangkat Pembelajaran  II 4222643663 3 6 1 Maret 2018 

Otorisasi 
Nama KoordinatorPengembang RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 

(Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

 

(Anita Anggraeni, M.Pd) 

 

 

 

 

 

(Dr. Irma Savitri Sadikin, M.Pd) 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

SIKAP 
CP-SA. Mampu memgambil keputusan strategis dan inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris 

berdasarkan informasi dan data yang relevan  

 
CP-SB. Mampu mengelola sumber daya pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan 

mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertaggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

PENGUASAAN  

PENGETAHUAN 

CP-PPA. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan Bahasa inggris yang diperlukan 

untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang 

berikutnya 

 
CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas 

profesionalnya sebagai pendidik bahasa Inggris. 

KEMAMPUAN 

BIDANG UMUM  

CP-KU. Mampu mengaplikasikan komsep dan prinsio pedagogi, didaktik Bahasa Inggris serta 

keilmuan Bahasa Inggris untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan 

inovasi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life 
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Skills) 

KEMAMPUAN 

BIDANG KHUSUS 

CP. KK. Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat 

digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan Bahasa Inggris secara 

inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan 

pembelajaran berbasis IPTEKS. (CP-PPB1)       

CPMK2 Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan 

evaluasi berbasis IPTEKS. (CP-PPB3)      

CPMK3 Umum Mampu mengelola sumber daya Pendidikan Bahasa Inggris, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil 

pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. (CP-PMA2)    

   

 CPMK Khusus Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (CP-KU3); Menguasai konsep teoretis tentang 

kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa. (CP-KU4);  

Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik - pedagogis bahasa Inggris serta keilmuan bahasa Inggris untuk 

melakukan evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills). (CP-KK1) 
 

Diskripsi Singkat MK Perangkat pembelajaran adalah serangkaian media/ sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas, berikut dalam tulisan ini kami membatasi perangkat pembelajaran hanya pada: Program Tahunan, Program 

Semester, Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Silabus. 
Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Menyususn RPP untuk beberapa materi ajar sesuai dengan Kurikulum 2013 

2. Menyususn RPP untuk beberapa materi ajar sesuai dengan KTSP 

3. Mempelajari profil sekolah, program tahunan, program semester 

4. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, wakasek, guru  dan perangkat sekolah lainnya 

5. Kode etik Guru 

6. Simulasi praktek 

Daftar Referensi Utama:  

UPT Pengembangan Profesi (2017) Pedoman Magang, Unit Pengembangan Profesi IKIP Siliwang.  

Pendukung:  

 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

 Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen Anita Anggraeni, M.Pd 
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Pengampu 

Matakuliah 

prasyarat (Jika ada) 

Workshop Perangkat Pembelajaran 1 

 

 

MingguKe- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator 

 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1-2 Mahasiswa mampu: 

1.Menyusun RPP 

untuk materi SMA 

sesuai kurikulum 

2013 

2. Menyusun RPP 

untuk materi SMA 

sesuai kurikulum 

2013 

Menyususn 

RPP untuk 

beberapa materi 

ajar sesuai 

dengan 

Kurikulum 

2013 

Ekspositori 

dan 

pemberian 

tugas 

 2 x 60’ Mencari RPP 

berbasis kurikulum 

2013 yang 

digunakan sekolah 

Membuat 

portofolio 

RPP yang 

disusun dan 

yang 

diperoleh 

dari sekolah 

 Ketepatan  

Membuat 

portofolio RPP 

yang disusun 

dan yang 

diperoleh dari 

sekolah 

 

10% 

3-4 Mahasiswa mampu: 

1.Menyusun RPP 

untuk materi SMA 

sesuai kurikulum 

KTSP 

2. Menyusun RPP 

untuk materi SMA 

sesuai KTSP 

Menyususn 

RPP untuk 

beberapa materi 

ajar sesuai 

dengan KTSP 

Ekspositori 

dan 

pemberian 

tugas 

 2 x 60’ Mencari RPP 

berbasis kurikulum 

KTSP yang 

digunakan sekolah 

Membuat 

portofolio 

RPP yang 

disusun dan 

yang 

diperoleh 

dari sekolah 

Ketepatan  

Membuat 

portofolio RPP 

yang disusun 

dan yang 

diperoleh dari 

sekolah 

10% 

5 Mahasiswa 

mengetahui profil 

dasar sekolah 

Mempelajari 

profil sekolah 

Diskusi 

kelompok 

dan klasikal 

 2 x 60’ Mempelajari 

contoh profil 

sekolah 

Mencari 

sekolah untuk 

dipelajari 

profilnya 

Kemampuan 

mempresentas

ikan hasil 

wawancara 

5% 
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6 Mahasiswa 

mengetahu tupoksi 

perangkat sekolah 

Tugas pokok 

dan fungsi 

kepala sekolah, 

wakasek, guru  

dan perangkat 

sekolah lainnya 

Diskusi 

kelompok 

dan klasikal 

 2 x 60’ UU guru kuis Ketepatan 

menjabarkan 

tupoksi 

perangkat 

administrasi 

sekolah 

5% 

7 Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami kode etik 

guru 

Kode etik Guru Diskusi 

kelompok 

dan klasikal 

 2 x 60’ UU guru kuis Ketepatan 

memahami 

kode etik guru 

5% 

8 Mahasiswa membuat 

laporan 

UTS 

(Wawancara 

dengan sekolah 

tentang profil 

sekolah, kode 

etik Guru, dan 

RRP yang 

dipakai) 

Studi 

lapangan 

 2 x 60’ Mendokumentasika

n bukti hasil 

wawancara 

Pengumpulan 

laporan 

Ketepatan 

membuat 

laporan yang 

sistematis 

20% 

9-12 Mahasiswa 

melakukan diskusi 

hasil wawancara 

dengan kelompok 

secara klasikal 

Diskusi hasil 

wawancara 

dengan guru 

Diskusi 

kelompok 

dan klasikal 

dan 

presentasi 

2x 60’ Membuat perbaikan 

hasil laporan hasil 

wawancara dan 

presentasi 

Laporan hasil 

wawancara 

Kemampuan 

mempresentas

ikan hasil 

diskusi 

15% 

13-15 Mahasiswa 

mempraktekkan 

pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang 

didiskusikan 

Simulasi 

praktek 

pembelajaran 

Praktek 2x 60’ Membuat RPP dan 

mempraktekkan 

pengajaran berdasarkan 

RPP yang dibuat 

Laporan hasil 

praktek 

mengajar 

Ketepatan 

menggunakan 

pengertian 

tentang RPP 

dan kurikulum 

yang sedang 

berlaku 

15% 

16 Mahasiswa membuat 

laporan hasil analisis 

UAS Mengumpulk

an laporan 

2x 60’ Mengumpulkan 

laporan akhir 

Mengumpulka

n laporan akhir 

Mengumpulkan 

laporan akhir 

15% 
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perbandingan RPP 

yanng dipelajari 

dengan hasil 

observasi lapangan 

akhir 
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