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II Deskripsi 

Singkat 

Mata 

Kuliah/ 

Sinopsis 

Bahasa Inggris profesi adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan mahasiswa di bidang bahasa Inggris yang berkaitan langsung dengan 

profesionalitas sebagai guru bahasa Indonesia. Materi pembelajaran meliputi pilihan kata, 

idiom, kalimat efektif, karangan, dan berbagai literatur yang berhubungan dengan materi 

yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia. 

III Capaian 

Pembelajar

an 

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (LO Prodi) 

  KODE A. ASPEK SIKAP 

S1 

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

S3 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila 

S4 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

S5 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan 

serta pendapat atua temuan orisinal orang lain 

S6 

Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 

S7 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S8 
Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik 

S9 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

S10 

Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
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B. ASPEK KETERAMPILAN UMUM 

KU1 

Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 

kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler, dengan pembelajaran siswa 

aktif dan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran 

berbasis IPTEKS dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar proses 

dan mutu. 

KU2 

Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 

menggunakan salah satu bahasa daerah . 

KU3 
Mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi karya sastra Indonesia 

secara lisan dan tulis. 

KU4 

Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. 

KU5 

Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 

terintegrasi. 

KU6 

Mampu menghasilkan layanan jasa dan produk kreatif dalam bidang bahasa 

dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya. 

KU7 
Mampu melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta 

pembelajarannya. 

KU8 
Mampu menghasilkan tulisan yang layak publikasi dan mengelola media 

penerbitan cetak dan elektronik. 

KU9 
Mampu merencanakan dan melaksanakan pertunjukan drama secara kreatif 

dan inovatif. 

KU10 
Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia sesuai dengan visi misi . 

C. ASPEK KETERAMPILAN KHUSUS 

KK1 

Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 

kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler, dengan pembelajaran siswa 

aktif dan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran 

berbasis IPTEKS dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar proses 

dan mutu. 

KK2 

Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 

menggunakan salah satu bahasa daerah . 

KK3 
Mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi karya sastra Indonesia 

secara lisan dan tulis. 

KK4 

Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. 

KK5 

Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 

terintegrasi. 

KK6 
Mampu melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta 

pembelajarannya. 

KK7 
Mampu menghasilkan tulisan yang layak publikasi dan mengelola media 

penerbitan cetak dan elektronik. 

KK8 
Mampu merencanakan dan melaksanakan pertunjukan drama secara kreatif 

dan inovatif. 

KK9 
Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 

BIPA berwawasan global. 



 

D. ASPEK PENGETAHUAN 

P1 Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan evaluasi pembelajaran. 

P2 

Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa 

dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra.  

P3 
Menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra. 

P4 
Menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan bidang bahasa dan sastra 

Indonesia, serta pembelajarannya. 

P5 
Menguasai prinsip-prinsip keislaman dan kemuhammadiyahan dalam proses 

pembelajaran. 

P6 
Mampu menguasai konsep kebipaan. 

P7 
Mampu menguasai konsep kejurnalistikan. 

P8 
Menguasai konsep teori pengembangan bahasa dan sastra. 

   

  Capaian Mata Kuliah (LO Mata Kuliah) 

  

 

A. Sikap 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 

B. Aspek Keterampilan Umum 

KU1 

C. Aspek Keterampilan Khusus 

KK1 

D. Aspek Pengetahuan 

P1 

 



IV Media 

Pembelajar

an 

Software Hardware 

Powerpoint, video • Laptop/Notebook 

• LCD 

• Modul Pembelajaran 

• Speaker 

• Teks Bacaan 

V Mata 

Kuliah 

Prasyarat 

- 

VI Minggu Ke CP MK Bahan Kajian Bentuk 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 

      Indikator Bobot 

 1 • Mahasiswa dapat memahami silabus dan 

kontrak belajar 

• Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup 

belajar 

• Mahasiswa mengerjakan soal pre-test 

1. Perkenalan 

2. Penjelasan RPS mata kuliah 

3. Menjelaskan capaian mata 

kuliah 

4. Membahas kontrak 

perkuliahan 

5. Mambahas metode dan 

pendekatan pembelajaran 

6. Pre-tesr (optional) 

7. Brainstroming 

Memperhatikan, 

Mencatat point-

point pembahasan 

dan Diskusi. 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Komunikatif 

2. Interaktif 

3. Disiplin  

4. Jujur 

5. Religius 

2 

 2 • Mahasiswa mampu mengidentifikasi data diri  

• Mahasiswa mampu memperkenalkan diri 

sendiri 

• Mahasiswa dapat memperkenalkan orang lain 

dalam dialog bahasa inggris 

• Mahasiswa dapat memahami ekspresi untuj 

memperkenalkan diri sendiri dan orang lain 

dalam bahasa inggris 

• Mahasiswa dapat mempraktekkan kemampuan 

speaking dan writing 

Introducting oneself and other 

Language Function 

- To be is, am, are, was, were, 

has, have 

- Simple sentence 

(desclarative, 

innterrogative) 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

1.  

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan konsep 

secara mendalam, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dan 

partisipasi aktif dalam 

diskusi. 

3,83 

 3 • Mahasiswa mampu  memahami 

penggunaan tenses sesuai waktu 

penggunaan dan sesuai subject 

Tenses 

1. Present Continous Tense 

2. Past Continous Tense 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

5,83 



• Mahasiswa mampu membuat kalimat 

dan mengucapkan secara lisan 

• Mahsiswa mampu menganalisis kalimat 

dan memahami konsep tenses 

3. Present Perfect Tense penguatan. menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dan 

partisipasi aktif dalam 

diskusi. 

 4 • Mahasiswa mampu memahami  ekspresi 

untuk mendeskripsikan benda, perasaan, 

orang, tempat dalam bahasa inggris 

• Mahasiswa mampu mendeskripsikan 

benda yang menjurus ke bidang Bahasa 

Indonesia dalam bahasa inggris 

• Mahasiswa mampu mendeskripsikan 

benda, perasaan orang dan tempat sesuai 

dengan struktur teks 

Describing, Things, Feelings, 

People, and Places 

Language, Function: noun 

phrase and ajective pharse 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dan 

partisipasi aktif dalam 

diskusi. 

5,83 

 5 • Mahasiswa mampu memahami cara membaca 

pronounciation yang benar 

• Mahasiswa mampu membaca dengan baik dan 

ketepatan memahami isi 

• Mahasiswa mampu membaca individu setiap 

kalimat 

Reading comperhension 

memahami bacaan 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dan 

partisipasi aktif dalam 

diskusi. 

5,83 

 6 • Mahasiswa mampu memahami tata bahasa 

yang terdiri dari subject and verb dalam 

Sructure 

Tenses yang terkandung dalam 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

5,83 



bentuk kalimat dan teks 

• Mahasiswa mampu menganalisis kalimat pada 

teks 

• Mahasiswa mampu menganalisis penggunaan 

tenses pada teks bacaan dan ketepatan dalam 

menentukan subject and verb 

bacaan jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kemampuan 

menganalisis pada teks 

 7 • Mahasiswa mampu mendeskripsikan 

rencananya dalam bentuk tulisan dan lisan 

• Mahaiswa mampu menggunakan ekspresi 

penawaran dan permintaan dalam konteks 

bahasa inggris 

• Mahasiswa mampu menulis dan 

mengungkapkan rencana mereka memilih 

jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia 

Whats is your plan Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dalam 

menggunakan ekspresi 

 

 

5,83 
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 9 • Mahasiswa mampu menggunakan dan 

mengaplikasikan modal dalam dunia pekerjaan 

• Mahasiswa mampu membuat percakapan 

menggunakan modal 

• Mahasiswa mampu bercakap-cakap dan 

membuat kalimat menggunakan modal 

Modal 

Can, Could, May, Might, Must, 

Should, Small,  

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dan 

5,83 



partisipasi aktif dalam 

diskusi. 

 

 

 10 • Mahasiswa mampu memahami tata 

bahasa dengan baik dan diaplikasikan 

secara lisan dan tulisan 
• Mahasiswa mampu membuat kalimat 

sederhana sesuai dengan tata bahasa 

yang benar 

Grammar 

1. Possessive Adjective 

2. Possessive Pronoun 

3. Revlexive Pronoun 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dan 

partisipasi aktif dalam 

diskusi. 

 

5,83 

 11 • Mahasiswa mampu memahami ekspresi 

untuk memberi opini dalam bahasa 

inggris 

• Mahasiswa mampu menulis dan 

berbicara untuk memberikan pendapat 

• Mahasiswa mampu menggunakan 

ekspresi dalam memberikan opini 

Bahasa Inggris 
 

Giving Opinions 

Language: 

Function: 

In my opinion .......... 

I think ............. 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dan 

partisipasi aktif dalam 

diskusi. 

 

5,83 

 12 • Mahasiswa mampu ekspresi untuk 

menyatakan persetujuan dan 

ketidaksetujuan dalam Bahasa Inggris 
• Mahasiswa mampu memberikan respon pada 

topik (setuju/tidak setuju) 

• Mahasiswa mampu menggunakan ekspresi 

Giving Opinions 

Language: 

Function: 

I agree ............. 

I disagree .......... 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

5,83 



perserujuan dan ketidaksetujuan dalam 

bahasa inggris 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dan 

partisipasi aktif dalam 

diskusi. 

 

 13 • Mahasiswa memahami ekspresi untuk 

menceritakan kembali isi cerita, film 

maupun buku  
• Mahasiswa mampu menceritakan kembali 

isi cerita, film, maupun buku dalam bahasa 
inggris 

Retelling stories language 
function : past tense 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

100 menit  Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dan 

partisipasi aktif dalam 

diskusi. 

 

5,83 

 14, 15 • Mahasiswa mampu memahami ekspresi 

untuk menceritakan proses dan prosedur 

dalam bahasa inggris 

 

Explaining Process and 

Procedura 

Language Function 

- Passive and active voice 

- Transition signals first, 

second, then, finally, etc 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab dan 

pemberian 

penguatan. 

200 

menit 

Indikator Penilaian 

Sikap 

1. Religius 

2. Kritis dalam 

menanggapi dalam 

dikusi, 

3. Pertanggungjawaban 

dalam diskusi. 

 

Pengetahuan 

1. Penguasaan materi, 

2. Kelancaran diskusi, 

3. Kreativitas dan 

partisipasi aktif dalam 

diskusi. 

 

5,83 



 16 UAS Review    15 

VI

I 

Norma 

Akademik 

A. Tugas  

 

B. Aturan Perkuliahan 

 

  Standar Konversi Nilai yang direncanakan A Nilai total ≥ 81 

B 65 ≤ Nilai Total  < 80 

C 55 ≤ Nilai Total <65 

D 45≤ Nilai Total < 55 

E Nilai Total < 45 

IX Daftar 

Pustaka 

Wajib MAS’UD, f. (1992) Essential of English Grammar. BPFA: Yogyakarta 

  Pendukung Hand out, Artikel 

 

INSTRUMEN PENILAIAN (SIKAP) 

 

Mata Kuliah   : Bahasa Inggris Profesi 

Kode Mata Kuliah  : PBSI1108 

SKS    : 2 

Jurusan/Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran  :CPL S-1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri 

Dosen Pengampu  : Raisa Anakotta, M.Hum. 

 

 

No 

 

Aspek Pengamatan 

Skor  

Sangat Baik 

≥81 

Baik 

61≤ skor 

81 

Cukup 

41≤ skor 

61 

Kurang  

21≤ skor  

41 

Sangat 

Kurang 

Skor  

Ket. 

1 Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan  

perkuliahan  

      

2 Memberi salam  sebelum  dan sesudah  

berpendapat 

      



3 Menghargai pendapat orang lain       

4 Sopan dalam  mengemukakan pendapat       

5 Menggunakan bahasa  dengan baik saat 

menjawab pertanyaan dari orang lain.  

 

      

Skor       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM 

 

Mata Kuliah     : Bahasa Inggris Profesi 

Kode Mata Kuliah    : PBSI1108 

SKS      : 2  

Jurusan/Program Studi   : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran             : KU1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 

Dosen Pengampu                             : Raisa Anakotta, M.Hum. 

No. Aspek yang Dinilai 

Skor 

Ket. 
Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 

61 ≤ Skor ‹ 81 

Cukup 

41≤ Skor ‹ 

61 

Kurang   

21≤ Skor ‹ 

41 

Sangat  

Kurang 

skor ‹ 21 

1.  Keterampilan membuat kalimat       

2. Ketetapan menjelaskan Story Telling       

3. Keruntutan dalam menyampaian ide atau 

gagasan secara lisan 

      

4. Ketetapan menentukan Jenis-jenis kalimat       

Skor       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM 

 

Mata Kuliah     : Bahasa Inggris Profesi 

Kode Mata Kuliah    : PBSI1108 

SKS      : 2  

Jurusan/Program Studi   : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran             : CPL-KU-9: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali 

 data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Dosen Pengampu                             : Raisa Anakotta, M.Hum. 

 

No. Aspek yang Dinilai 

Skor 

Ket. 
Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 

61 ≤ Skor ‹ 81 

Cukup 

41≤ Skor ‹ 

61 

Kurang   

21≤ Skor ‹ 

41 

Sangat  

Kurang 

skor ‹ 21 

1.  Menemukan kalimat yang bersangkutan 

dengan lingkungan sekitar 

      

2. Ketepatan menentukan jenis-jenis kalimat       

3. Ketepatan merangkai kalimat sesuai dengan 

jenis kalimatnya 

      

4. Penggunaan bahasa secara tepat dan benar       

Skor       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM 

 

Mata Kuliah     : Bahasa Inggris Terpadu 

Kode Mata Kuliah    : PBSI1108 

SKS      : 2  

Jurusan/Program Studi   : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran    : CPL-KU-2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

Dosen Pengampu                             :  Raisa Anakotta, M.Hum. 

 

No. Aspek yang Dinilai 

Skor 

Ket. 
Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 

61 ≤ Skor ‹ 81 

Cukup 

41≤ Skor ‹ 

61 

Kurang   

21≤ Skor ‹ 

41 

Sangat  

Kurang 

skor ‹ 21 

1.  Menjawab pertanyaan secara benar       

2. Melaksanakan  tugas secara individu       

3. Melaporkan pekerjaan sesuai waktu yang 

ditentukan 

      

4. Merumuskan permasalahan penelitian dan 

hipotesis penelitian dengan sumber rujukan 

yang bermutu, terukur, dan sahih. 

      

Skor       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTRUMEN PENILAIAN ( KETERAMPILAN KHUSUS) 

 

Mata Kuliah   : Bahasa Inggris Profesi 

Kode Mata Kuliah  : PBSI1108 

SKS    : 2 

Jurusan/Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran            : KK3: Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra  

Indonesia; serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; 

Dosen Pengampu   : Raisa Anakotta, M.Hum. 

 

Soal Ujian Akhir  Semester 

Please retelling  about the movie have you been wacth! 

Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester 

 

Nama : 

NIM : 

 

Kategori 8 6 4 2 

Format penulisan (APA 

Style) 

Pengorganisasian informasi 

disajikan melalui headings, 

paragraf memenuhi standar 

paragraf yang baik; penulisan 

referensi, kutipan, heading dan 

halaman sesuai dengan standar 

APA 

Pengorganisasian informasi 

disajikan melalui headings, 

paragraf memenuhi standar 

paragraf yang baik; beberapa 

penulisan referensi, kutipan, 

heading dan halaman kurang 

sesuai dengan standar APA 

Pengorganisasian informasi disajikan 

melalui headings, paragraf  kurang 

memenuhi standar paragraf yang 

baik; beberapa penulisan referensi, 

kutipan, heading dan halaman 

kurang sesuai dengan standar APA 

Informasi tidak 

diorganisasi dan 

diformat sama 

sekali. Informasi 

terlihat tidak 

terstruktur, 

berantakan dan 

tidak teratur 

Pendahuluan  Latar belakang masalah 

diungkapkan secara komprehensif  

dan mengarah pada kepentingan 

pembuktian teori/penjelasan 

Latar belakang masalah 

diungkapkan secara terpisah-pisah 

namun mengarah pada 

kepentingan pembuktian teori/ 

Latar belakang masalah diungkapkan 

secara terpisah-pisah dan ada 

beberpa informasi yang kurang 

lengkap meskipun mengarah pada 

Latar belakang 

masalah dan akar 

masalah tidak 

mengarah pada 



fenomena/pengembangan suatu 

model 

penjelasan 

fenomena/pengembangan suatu 

model 

kepentingan pembuktian teori/ 

penjelasan fenomena/pengembangan 

suatu model 

rumusan masalah 

dan tujuan 

penelitian 

Tinjauan teoritik Tinjauan teoritik diorganisasi 

dengan konsisten dan lengkap: 

tinjauan teoritik memuat 

infromasi yang terkait dengan 

topik penelitian 

Tinjauan teoritik diorganisasi 

dengan konsisten namun kurang  

lengkap: tinjauan teoritik memuat 

infromasi yang terkait dengan 

topik penelitian 

Tinjauan teoritik diorganisasi tanpa 

mengikuti pola tertentu meskipun 

tinjauan teoritik memuat infromasi 

yang terkait dengan topik penelitian 

Tinjauan teoritik 

tidak cukup 

mengkaji penelitian 

yang terdahulu 

maupun terkini 

Metodologi Variabel dan teknik sampling 

dideskripsikan dengan jelas dan 

lengkap. Instrumentasi dan 

prosedur penelitian diorganisasi 

dengan lengkap dan jelas dan 

diterapkan dengan sesuai untuk 

menjawab rumusan masalah 

Variabel dan teknik sampling 

kurang jelas dan kurang lengkap. 

Instrumentasi dan prosedur 

penelitian diorganisasi dengan 

lengkap dan jelas dan diterapkan 

dengan sesuai untuk menjawab 

rumusan masalah 

Variabel dan teknik sampling kurang 

jelas dan kurang lengkap. 

Instrumentasi dan prosedur 

penelitian tidak memuat  penjelasan 

fungsi instrumentasi walaupun 

sesuai untuk menjawab rumusan 

masalah.  

Variabel dan teknik 

sampling tidak jelas 

dan tidak lengkap. 

Instrumentasi dan 

prosedur penelitian 

tidak memuat  

penjelasan fungsi 

instrumentasi dan 

tidak sesuai untuk 

menjawab rumusan 

masalah.. 

Jumlah daftar pustaka 

yang digunakan 

≥ 15 referensi merupakan sumber 

primer dan paling tidak 75% dari 

keseluruhan referensi, terbitan ≤ 

5 tahun dari sekarang 

12-14  referensi merupakan 

sumber primer dan paling tidak 

75% dari keseluruhan referensi, 

terbitan ≤ 5 tahun dari sekarang 

9-11  referensi merupakan sumber 

primer dan paling tidak 75% dari 

keseluruhan referensi, terbitan ≤ 5 

tahun dari sekarang 

0-8  referensi 

merupakan sumber 

primer dan paling 

tidak 75% dari 

keseluruhan 

referensi, terbitan ≤ 

5 tahun dari 

sekarang 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN (PENGETAHUAN) 

 

Mata Kuliah   : Bahasa Inggris Profesi 

Kode Mata Kuliah   :  PBSI1108 

SKS   : 2 

Jurusan/ProgramStudi   : Pendidikan Bahasa Indonesia 
Capaian Pemebelajaran           :PP1:Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra,  

pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan  

sastra; 

Dosen Pengampu    : Raisa Anakotta, M.Hum.  

 

Soal Ujian Tengah Semester: 

1. Please make a Sentence Present Continues Tense, Past Continues Tense and Present Perfect Tense! 

2. Please make a Sentence for giving opinious in real life 

 

Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester 

 

 

No 

 

Aspek  Penilaian 

                               Bobot nilai 

Sangat 

Baik 

≥81 

Baik 

61≤ skor 

81 

Cukup 

41≤ skor 61 

Kurang  

21≤ skor  

41 

Sangat 

Kurang 

Skor  

Ket 

1. mampu  memahami penggunaan 

tenses sesuai waktu penggunaan dan 

sesuai subject 

      

2 Mampu membedakan jenis-jenis 

Kalimat 

      

3 Mampu menyusun kalimat yang baik 

dan benar 

      

4 mampu menganalisis kalimat dan       



memahami konsep tenses 

 

5 memahami  ekspresi untuk 

mendeskripsikan benda, perasaan, 

orang, tempat dalam bahasa inggris 

      

6. Mahasiswa mampu menganalisis 

penggunaan tenses pada teks bacaan 

dan ketepatan dalam menentukan 

subject and verb 

      

7        

Jumlah       

Rata-rata skor  

 
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. 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. 

6. 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. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, 



Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub- 

         CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstuktur, BM=belajar mandiri 

 

 

 


