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CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 

2.10.1 
Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun Internasional. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

1. Mahasiswa mampu menulis kalimat seusai dengan tata bahasa baku bahasa Inggris serta mampu mengembangkan gagasan/ide 

dalam bentuk kalimat yang terstruktur dalam bentuk paragraf 

2.Mahasiswa mampu menyampaikan hasil tulisan berdasarkan materi harian dengan bahasa Inggris yang terstruktur serta mampu 

menanggapi isi penyampaian orang lain (teman sekelas)  

3. Mahasiswa mampu memahami percakapan (dialogue/conversation) dan ceramah (monologue) dalam bahasa Inggris 

4.Mahasiswa mampu memahami isi bacaan (content aspects) secara aktif dan kritis degan menerakan beberapa strategi membaca 

(reading strategies) yang tepat seperti scanning, skimming, dan reading for details serta strategi memahami kosakata dalam bacaan. 

Deskripsi Singkat 

MK 

Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang konsep-konsep dasar berbahasa Inggris yang meliputi keterampilan menyimak 

(listening), berbicara (speaking), membaca (reading), dan menulis (writing). Pada mata kuliah ini, mahasiswa menerapkan konsep 

dasar tersebut untuk mengungkapkan ide dan pikirannya secara lisan dan tulisan di dalam kehidupan akademik yang berkaitan dengan 

komunikasi sehari-hari dan hubungan social bermasyarakat. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Pembelajaran bahasa Inggris dasar (dasar-dasar penguasaan bahasa Inggris) 

2. Bahasa Inggris harian (daily English) 

3. Prinsip pembelajaran bahasa Inggris  



 

 

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 

mengenal 

dosen pengajar 

dan teman-

teman sekelas 

 Mahasiswa 

memahami 

tugas, 

Kontrak belajar dan 

Self Introduction 

 

 Perkenalan 

dosen 

pengajar 

 Perkenalan 

teman-

teman satu 

kelas 

1 jam 40 

menit  

 

1. Perkenalan dosen 

pengajar 

2. Perkenalan 

teman-teman satu 

kelas 

Kriteria: 

Ketepatan 

sistematika 

kalimat, 

kepercayaan 

diri, dan 

konten  

Bentuk non-

Ketepatan 

pemahaman 

mahasiswa 

mengenai 

cakupan subjek 

mata kuliah 

3 

4. Metode pembelajaran bahasa Inggris  

5. How to speak in front of people 

6. How to deliver opinion 

7. How to write opinion 

8. How to understand text 

Daftar Referensi Utama:  

Fuchs Marjorie & Bonner Margareth, “Focus on Grammar; an Integrated Skills Approach, Pearson Education 

Becker Lucinda & Joan Van Emden, “Presentation Skills for Students, Palgrave Macmillan, 2010 

Mikulecky, Beatrice S, “Advanced Reading Power”, Pearson Education, New York, 2007 

Pendukung:  

Azhar Arsyad, “Dasar-dasar Penguasaan bahasa Inggris melalui Your Basic Vocabulary”, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998 

Weisman Jerry, “Presenting to Win, the art of telling Your Story, Prentice Hall, 2006. 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Youtube Notebook, Buku  & Infocus 

Nama Dosen 

Pengampu 

Aisyiyah Hanif Muallim, S.S., M.Pd.I., M.Hum 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

- 

 



kewajiban, dan 

hak dalam 

perkuliahan 

Bahasa Inggris 

test: 

 Praktek 

berbicara 

 

2 Mahasiswa 

mampu 

menceritakan 

kegiatan 

keseharian dalam 

bahasa Inggris, 

serta 

menjelaskannya 

menggunakan 

kata kerja 

sederhana 

menggunakan 

waktu dan hari 

yang baik dan 

benar  

Simple Present Tense 

(Daily Routine) 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Tanya Jawab 

dan latihan 

langsung 

1 jam 40 

menit  

 

1.  Mempelajari 

waktu, hari, dan 

kata kerja 

sederhana 

2. Mempelajari kata 

keterangan waktu 

3. Mempelajari kata 

keterangan 

kuantitas 

4. Kegiatan harian 

mahasswa sosiologi 

Islam 

dipresentasikan 

dalam bahasa 

Inggris sederhana 

yang naik dan 

benar 

 

Kriteria: 

Ketepatan 

sistematika 

kalimat, 

kepercayaan 

diri, dan 

konten Bentuk 

non-test: 

 Praktik 

berbicara 

 

Mahasiswa 

mampu 

membuat 

kalimat 

sederhana 

berdasarkan 

aktivitas 

sehari-hari 

3 

3 Mahasiswa 

mampu 

menggunakan 

tanggal, hari, 

bulan, tahun, dan 

menyampaikan 

arah dalam bahasa 

Inggris yag baik 

dan benar 

Dates and Direction Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

1. Mempelajari 

pengucapan, 

penulisan, dan 

penggunaan 

tanggal, hari, 

bulan, dan tahun 

dalam bahasa 

Inggris 

2. Mempelajari arah 

dan posisi serta 

menggunakannya 

dalam percakapan 

Kriteria: 

Ketepatan 

sistematika 

kalimat, 

kepercayaan 

diri, dan 

konten  

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

mahasiswa 

menggunakan 

waktu dan 

menunjukkan 

arah dengan 

tepat, serta 

pengucapan dan 

kejelasan 

konten (isi) 

percakapan 

3 



4 Mahasiswa 

mampu 

menceritakan 

kejadian yang 

dilakukan/dialami 

pada masa lampau 

Simple Past Tense (I 

studied in SMAN III 

Palopo) 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

1. Mempelajari 

waktu, hari, dan 

kata kerja 

sederhana 

2. Mempelajari kata 

keterangan waktu 

3. Mengetahui kata 

kerja bentuk Verb II 

(past) 

4. Pengalaman 

mahasiswa yang 

dipresentasikan 

dalam bahasa 

Inggris sederhana 

yang baik dan 

benar 

Kriteria: 

Ketepatan 

sistematika 

kalimat, 

kepercayaan 

diri, dan 

konten  

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Mahasiswa 

mampu 

membuat 

kalimat 

sederhana 

berdasarkan 

pengalaman/ 

hal-hal yang 

pernah 

dialami/dilaku

kan  

3 

5 Mahasiswa 

mampu membuat 

perencanaan dan 

hal-hal yang akan 

dilakukan pada 

masa akan datang 

Simple Future Tense 

(We are going to 

attend a meeting 

tomorrow)  

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

1. Mempelajari 

bentuk waktu dan 

kata kerja 

sederhana 

2. Menceritakan 

rencana aktifitas 

yang akan 

dilakukan pada 

masa akan datang 

Kriteria: 

Ketepatan 

sistematika 

kalimat, 

kepercayaan 

diri, dan 

konten  

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

mahasiswa 

menggunakan 

kalimat 

sederhana untuk 

membuat 

rencana dengan 

struktur kalimat 

yang baik dan 

benar 

3 

6 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan/menc

Present Continuous 

Tense (The students 

are doing a research in 

Bentuk: 

presentasi 

 

1 jam 40 

menit  

 

1. Menjelaskan 

aktifitas yang 

sedang 

Kriteria: 

Ketepatan 

sistematika 

Ketepatan 

mahasiswa 

3 



eritakan aktivitas 

yang terjadi pada 

saat sekarang 

(sedang 

berlangsung)  

the laboratory)  Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

terjadi/berlangsung kalimat, 

kepercayaan 

diri, dan 

konten  

Bentuk non-

test: 

presentasi 

menjelaskan 

kejadian yang 

sedang terjadi 

dengan 

menggunakan 

bahasa Inggris 

sederhana yang 

baik dan benar 

7 Mahasiswa dapat 

menggunakan 

kaimat present 

perfect dalam 

percakapan sehari-

hari 

Present Perfect Tense 

(The new student has 

stayed near my home 

for two years)  

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

1. Membuat daftar 

hal-hal yang telah 

terjadi tapi masih 

berlangsung hingga 

saat ini  

2. Mempelajari 

bentuk kata kerja 

past participle 

(Verb III) 

Kriteria: 

Ketepatan 

sistematika 

kalimat, 

kepercayaan 

diri, dan 

konten  

Bentuk non-

test: 

Diskusi dan 

percakapan 

Ketepatan 

mahasiswa 

mengaplikasi-

kan penggunaan 

rumus dalam 

percakapan 

singkat 

3 

8 Ujian Tengah Semester 25 

9 Mahasiswa dapat 

memaahami 

penggunaan 

kalimat dengan 

kata bantu baik 

lisan maupun 

tulisan 

MODALS (Our 

Lecturer should be 

here now) 

Bentuk: 

Ceramah dan 

Games 

 

Metode: 

Pembelajran 

dengan 

media Flash 

Card  

 

1 jam 40 

menit  

 

1. Membuat media 

pembelajaran 

bahasa Inggris 

berbasis kartu dan 

permainan. 

2. Menggunakan 

media 

pembelajaran 

kartu dan 

permainan untuk 

membuat kalimat 

sederhana  

Kriteria: 

Ketepatan 

sistematika 

kalimat, 

kepercayaan 

diri, dan 

konten  

Bentuk non-

test: 

Presentasi 

Ketepatan 

menjelaskan/ 

membuat 

kalimat-kalimat 

sederhana 

dengan 

menggunakan 

kalimat yang 

baik dan benar 

3 

10 Mahasiswa dapat 

memahami dan 

Passive Voice (Her 

neighbor is visited by 
Bentuk: 

presentasi 
1 jam 40 

menit  

1. Membuat dan 

menggunakan 

Kriteria: 

Ketepatan 

Ketepatan 

penggunaan 

3 



mengaplikasikan 

penggunaan 

kalimat pasif 

secara tepat 

 

her family once a 

year) 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

 kalimat pasif dalam 

percakapan singkat 

2. Mengetahui kata 

kerja baru (Verb 

III) 

sistematika 

kalimat, 

kepercayaan 

diri, dan 

konten  

Bentuk non-

test: 

presentasi 

kalimat pasif  

11 Mahasiswa dapat 

memahami teks 

dan 

mengungkapkan 

pendapat pribadi 

mereka  

 

The Neighbourhood in 

Islam 
Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

1. Membaca teks 

bahasa Inggris 

dengan strategi 

membaca yang 

tepat 

2. Memahami isi teks 

dan 

mengungkapkan isi 

teks dengan bahasa 

sederhana 

3. Menyampaikan 

pendapat pribadi 

berdasarkan tema 

dalam teks 

Kriteria: 

Kemampuan 

memahami dan 

menyimpulkan 

teks 

 

Bentuk non-

test: 

Praktik 

speaking 

Ketepatan 

mahasiswa 

menjelaskan isi 

teks dan 

mengemukakan 

pendapatnya 

tetntang isi teks 

3 

12 Mahasiswa 

menjelaskan 

keadaan 

kampung/desa 

mereka 

Telling Story 

(My Village is …) 
 Bentuk:  

Kuliah 

 Metode: 

Discovery 

learning 

 

1 jam 40 

menit  

 

1. Menjelaskan 

keadaan 

desa/kampong asal 

dengan bahasa 

sederhana yang 

terstruktur 

Kriteria: 

Ketepatan 

sistematika 

kalimat, 

kepercayaan 

diri, dan 

konten  

Bentuk non-

test: 

 diskusi 

 

Ketepatan 

mahasiswa 

menceritakan 

keadaan 

kampung 

mereka dengan 

sistematika dan 

struktur kalimat 

yang benar 

 

3 

13  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

Planning after 

graduating  
Bentuk: 

presentasi 
1 jam 40 

menit  

1. Menjelaskan 

rencana setelah 

Kriteria: 

Ketepatan, 
Ketepatan 

menjelaskan 

3 



rencana aktifitas 

setelah kelulusan 

 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

 kelulusan kesesuaian dan 

sistematika 

 

Bentuk non-

test: 

presentasi 

rencana masa 

depan dengan 

struktur kalimat 

yang benar  

14 Mahasiswa dapat 

memahami isi teks 

dan 

mengembangkan 

pemahaman 

dengan pendapat 

pribadi 

The good government Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

1. Membaca teks 

bahasa Inggris 

dengan strategi 

membaca yang 

tepat 

2. Memahami isi 

teks dan 

mengungkapkan 

isi teks dengan 

bahasa sederhana 

3. Menyampaikan 

pendapat pribadi 

berdasarkan tema 

dalam teks 

Kriteria: 

Kemampuan 

memahami dan 

menyimpulkan 

teks 

Bentuk non-

test: 

presentasi 

Ketepatan 

memahami dan 

menyimpulkan 

isi teks serta 

mengemukakan 

pendapat 

pribadi yang 

berkaitan 

dengan is teks  

 

15 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan isu-

isu terbaru dan 

mengungkapkan 

pendapatnya 

tentang isu-isu 

tersebut 

Point of View 

(Current Issues in 

Indonesia) 

Bentuk: 

presentasi 

 

Metode: 

Kolaboratif 

dan diskusi 

kelompok 

 

1 jam 40 

menit  

 

1. Mendiskusikan 

hal-hal penting 

yang terjadi di 

Indonesia 

2. Mengemukakan 

pendapat tentang 

isu-isu penting 

yang telah 

didiskusikan di 

depan kelas dan 

dalam bentuk 

tulisan 

Kriteria: 

Ketepatan, 

kesesuaian dan 

sistematika 

Bentuk non-

test: 

 diskusi 

 

Ketepatan 

penggunaan 

kalimat dalam 

menjelaskan 

dan 

menyatakan 

pendapat 

tentang hal-hal 

penting yang 

terjadi di 

Indonesia  
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Mengetahui               Palopo, 

Ketua Prodi Sosiologi Agama             Dosen Pengampuh

               
Dr.Hj. Nuryani., M.A              Fadliyah R. Muin., S.Pd.I, M.Pd.I 

 

 


