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1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal
orang lain.
Sikap
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri.
3. Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan
profesi.
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
Ketrampilan
pengetahuan dan teknologi dengan istilah-istilah Bahasa
Umum
Inggris di bidang akuntansi.
Mahasiswa akan dapat menguasai konsep-konsep dasar dalam
Pengetahuan
bahasa Inggris untuk kebutuhan akademis.
Mahasiswa mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris
khususnya mengenai Active-Passive voices, Conditional
Ketrampilan
Sentences, Degrees of Comparison, Prepositions, Adjective Clause,
Khusus
Conjunctive Adverbs, Gerunds dan Infinitives, Modal Auxiliaries,
Adverbs, Adjectives, Nouns, Pronouns hingga Articles.
Mata kuliah ini dirancang dan disusun untuk membimbing mahasiswa agar bisa
menghadapi era globalisasi dengan bekal Bahasa Inggris yang cukup memadai.
Mahasiswa mampu menggunakan kosa kata yang tepat serta menggunakan
kalimat bahasa Inggris dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan
baik dan benar.
√
1. Ceramah/Kuliah Pakar
4. Praktik Laboratorium
√
2. Problem Based Learning/FGD √
5. Self-Learning (V-Class)
3. Project Based Learning
6. Lainnya: ..........................
√ c. Online exercise/kuiz (V-class)
√
a. Tayangan Presentasi
b. Review textbook/Jurnal
d. Laporan
e. Lainnya: ..........
(1) Azar, Betty Schramfer, Fundamentals of English Grammar, Second Edition, New
Jersey, Prentice Hall Inc.
(2) Azar, Betty Schramfer, Fundamentals of English Grammar, Third Edition, New
Jersey, Prentice Hall Inc.
(3) Suyudi, Ichwan dan Sri Widiati, Edisi Revisi 2013, Bahasa Inggris 1, Jakarta,
Gunadarma.

No.

Kemampuan Akhir yang
Diharapkan

Bahan Kajian/Materi
Pembelajaran

Metode/Bentuk
Pembelajaran

1.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan.
●Mahasiswa mampu memahami
dan menguasai pengertian dari
kalimat aktif pasif bahasa Inggris
dan menguasai cara mengubah
kalimat aktif ke pasif dan
sebaliknya.

●THE SCIENCE OF
ECONOMICS
●ACTIVE AND
PASSIVE FORMS

1, 2

Waktu Belajar
(Menit)
1 x 50 menit

2.

● Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan
●Mahasiswa mampu memahami
juga menguasai pengertian dan
penggunaan dari setiap tipe
kalimat conditional bahasa
Inggris.

●UTILITY
●CONDITIONAL
SENTENCES

1, 2

1 x 50 menit

3.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata isi bacaan.
●Mahasiswa menguasai fungsi
dan penggunaan degress of

●PRICES
●DEGRESS OF
COMPARISON

1, 2

1 x 50 menit

Kriteria Penilaian
(Indikator)
●Dapat menjelaskan isi

Bobot
Nilai (%)
10%

Sumber
Belajar
1, 2, 3

●Dapat membuat
kesimpulan dari isi bacaan
dan menguraikan
penggunaan kosa kata serta
ketepatan dalam menjawab
soal latihan bacaan Utility
dengan benar.
●Dapat menjelaskan
pengertian penggunaan
dari setiap tipe kalimat
conditional serta membuat
contoh-contoh kalimat dari
setiap tipe 1, tipe 2 dan tipe
3.

10%

1, 2, 3

5%

1, 2, 3

bacaan dan penggunaan
kosakata serta ketepatan
dalam menjawab latihan
soal dari bacaan The
Science of Economics
dengan benar.
● Dapat menguraikan
perbedaan penggunaan
dari kalimat aktif dan pasif
bahasa Inggris serta
membuat contoh-contoh
perubahan kalimat aktif
dan pasif pada tenses
present simple, present
continuous dan present
perfect.

●Dapat menguraikan isi
bacaan dan menggunakan
kosa kata serta ketepatan
menjawab semua latihan

comparison.

4.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata isi bacaan.
●Mahasiswa mampu memahami
penggunaan dan makna dari
preposisi dalam suatu kalimat.

●SUPPLY AND
DEMAND
●PREPOSITIONS

1, 2

1 x 50 menit

5.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan.
●Mahasiswa menguasai
pengertian dan penggunaan
adjective clause.

●MARKET
●ADJECTIVE CLAUSES

1, 2

1 x 50 menit

soal dari bacaan Prices.
●Dapat menguraikan
pengertian dan penggunaan
degrees of comparison
pada positif degree,
comparative degree dan
superlative degree serta
membuat contoh-contoh
kalimat dengan benar.
●Dapat menjelaskan isi
bacaan dan menggunakan
kosa kata serta menjawab
soal latihan dari bacaan
Supply and Demand dengan
benar.
●Dapat menguraikan
penggunaan dan arti
preposisi time dan place
seperti in, on, at, by, for,
during, before, after dalam
sebuah kalimat serta
ketepatan membuat
contoh-contoh kalimat
yang menggunakan
preposisi.

●Dapat menjelaskan isi
bacaan dan menggunakan
kosa kata serta menjawab
soal latihan dari bacaan
Market.
●Dapat menguraikan
pengertian dan penggunaan
adjective clause who, whom,
whose, which, of which dan
that serta membuat contohcontoh kalimat.

5%

1, 2, 3

10%

1, 2, 3

6.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan.
●Mahasiswa mampu memahami
dan menguasai penggunaan
conjunctive adverbs dalam
kalimat.

●WHAT IS BUSINESS
●CONJUNCTIVE
ADVERBS

5

1 x 50 menit

7.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan.
●Mahasiswa memahami
pengertian dan penggunaan
gerunds infinitives dalam
kalimat.

●BASIC FACTORS IN
BUSINESS
● GERUNDS AND
INFINITIVES

1, 2

1 x 50 menit

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan
●Mahasiswa mampu menguasai
penggunaan modal auxiliaries
dalam kalimat.

●WHY NATIONS
TRADE
●MODAL
AUXILIARIES

8.
9.
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1 x 50 menit

●Dapat menjelaskan isi
bacaan dan menggunakan
kosakata dari bacaan What
Is Business dan
mengerjakan latihan soal
dengan bacaan.
●Dapat menguraikan fungsi
dari setiap conjunctive
adverbs result, addition,
contrast, condition, dan
comparison serta
penggunaannya dalam
kalimat.

5%

1, 2 3

10%

1, 2, 3

● Dapat menjelaskan isi
bacaan dan menggunakan
istilah dan kosa kata dari
bacaan Why Nations Trade
●Dapat menguraikan
pengertian fungsi dari
penggunaan modal
auxiliaries seperti can,
could, may, might, will,
would, shall, should serta
membuat contoh-contoh
kalimat.

5%

1, 2, 3

●Dapat menguraikan isi
bacaan dan menggunakan
kosa kata dari bacaan Basic
Factors in Business dan
menjawab soal-soal latihan
bacaan.
●Dapat mendeskripsikan
pengertian dari
penggunaan gerunds dan
infinitives serta membuat
contoh-contoh kalimat.

10.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan.
●Mahasiswa mampu menguasai
penggunaan kata keterangan
atau adverb dalam kalimat.

●MULTINATIONALS
COORPORATIONS
●ADVERBS

1, 2

1 x 50 menit

11.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan.
●Mahasiswa mampu memahami
penggunaan kata sifat atau
adjective.

●MULTINATIONALS
AND THE THIRD
WORLD
●ADJECTIVES

1, 2

1 x 50 menit

12.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan.
●Mahasiswa mampu memahami
penggunaan kata benda atau
noun dalam kalimat.

●GOING PUBLIC
●NOUNS

1, 2

1 x 50 menit

●Dapat menguraikan isi
bacaan dan menggunakan
istilah dan kosa kata dari
bacaan Multinationals
Coorporations.
●Dapat menguraikan
pengertian fungsi dari
penggunaan kata
keterangan atau adverb
seperti adverb of manner,
adverb of place, adverb of
time, adverb of frequency
dan adverb of degree serta
membuat contoh-contoh
kalimat.

5%

1, 2, 3

5%

1, 2, 3

●Dapat menjelaskan isi
bacaan dan menggunakan
kosa kata dari bacaan Going
Public.
●Dapat menguraikan
pengertian fungsi dari
penggunaan kata benda

5%

1, 2, 3

●Dapat menjelaskan isi
bacaan dan menggunakan
istilah dan kosa kata dari
bacaan Multinationals and
The Third World
●Dapat menguraikan
pengertian fungsi dari
penggunaan kata sifat atau
adjectives demonstrative,
distributive, quantitative,
interrogative, possessive dan
quality serta
menerapkannya dalam
contoh-contoh kalimat.

13.

●Mahasiswa dapat memahami
makna dan kokakata dari isi
bacaan.
●Mahasiswa mampu menguasai
pemahaman dari penggunaan
kata ganti atau pronoun.

●ACQUISITION OF
CAPITAL
● PRONOUNS

5

1 x 50 menit

14.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan.
●Mahasiswa mampu memahami
penggunaan article dalam bahasa
Inggris.

●FRANCHISING
●ARTICLES

1, 2

1 x 50 menit

15.

●Mahasiswa mampu memahami
makna dan kosakata dari isi
bacaan.
●Mahasiswa mampu memahami
dan menguasai penggunaan
kalimat aktif dan kalimat pasif.

●LABOUR AND
CAPITAL
● ACTIVE AND
PASSIVE FORM

1,2

1 x 50 menit

atau noun sebagai subject,
object of verb dan
complement serta
menerapkanya dalam
contoh-contoh kalimat.

●Dapat menjelaskan isi
bacaan dan menggunakan
istilah dan kosa kata dari
bacaan Acquisition of
Capital.
●Dapat menguraikan
pengertian fungsi dari
penggunaan kata ganti atau
pronoun possessive,
personal dan reflexive
pronouns serta
menerapkanya dalam
contoh-contoh kalimat.

5%

1, 2, 3

10%

1, 2, 3

●Dapat menjelaskan isi
bacaan dan menggunakan
istilah dan kosa kata dari
bacaan LABOUR AND
CAPITAL.
●Dapat menjelaskan
pengertian dari
penggunaan kalimat aktif

10%

1, 2, 3

●Dapat menjelaskan isi
bacaan dan menggunakan
istilah dan kosa kata dari
bacaan FRANCHISING.
●Dapat menjelaskan
pengertian fungsi dari
penggunaan article A, An
dan The dalam bahasa
Inggris serta membuat
contoh-contoh kalimat.

16.

dan pasif dalam tenses past
simple, past continuous dan
past perfect serta membuat
contoh-contoh kalimat.
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DESKRIPSI TUGAS (DT) MATA KULIAH BAHASA INGGRIS 1-PRODI D3-MANAJEMEN AKUNTANSI D3BK
Mata Kuliah

Bahasa Inggris 1

Minggu Ke

2, 4, 6, 7, 9, 13

Kode MK
Tugas ke

PP024110

1, 2, 3, 4, 5, 6

Dosen
Pengampu
Metode Tugas

Tugas soal essay, diskusi (V-class),
presentasi kelompok

DESKRIPSI TUGAS KE-1
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

Uraian Tugas

Bahasa Inggris 1
2

Kode MK
Tugas ke

PP024110
1 (satu)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa mampu: menjawab pertanyaan tentang materi pada isi bacaan, mengerti kelas kata dari
kosakata bacaan dan menjawab soal-soal latihan grammar kalimat pengandaian/conditional sehingga pada akhirnya
mahasiswa dapat memahami makna isi bacaan dan mengerti penggunaan kalimat pengandaian dari setiap tipenya.

Objek :contoh-contoh diambil dari internet, soal-soal latihan diambil dari buku grammar bahasa Inggris, internet dan laporan.
Tugas Mahasiswa: menjawab soal-soal latihan yang diberikan dosen pengampu mengenai isi bacaan dan grammar terkait

Metode/cara pengerjaan tugas: menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu serta mempresentasikannya.

Deskripsi luaran tugas: hasil akhir berupa penjelasan dari presentasi kelompok dan jawaban latihan soal-soal yang diberikan
oleh dosen pengampu

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan jawaban, kesesuaian laporan,teknik presentasi dan diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-2
Mata Kuliah

Bahasa Inggris 1

Minggu Ke
Tujuan Tugas

Uraian Tugas

4

Kode MK
Tugas ke

PP024110
2 (dua)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa mampu: menjawab pertanyaan tentang materi pada isi bacaan, mengerti kelas kata dari
kosakata bacaan dan menjawab soal-soal latihan grammar preposition sehingga pada akhirnya mahasiswa dapat memahami
makna isi dari bacaan dan dapat mengerti pemakaian preposisi yang tepat dalam sebuah kalimat.
Objek : contoh-contoh diambil dari internet,buku grammar bahasa Inggris dan laporan.

Tugas Mahasiswa: menjawab soal-soal latihan yang diberikan dosen pengampu mengenai isi bacaan dan grammar terkait
Metode/cara pengerjaan tugas: menjawab pertanyaan dalam latihan soal yang diberikan oleh dosen pengampu serta
mempresentasikannya.

Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: hasil akhir berupa penjelasan dari presentasi kelompok dan jawaban latihan soal-soal yang diberikan
oleh dosen pengampu.
Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,kesesuaian laporan,teknik presentasi dan diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-3
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Bahasa Inggris 1
6

Kode MK
Tugas ke

PP024110
3 (tiga)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa mengerti akan perbedaan dari setiap fungsi conjunctive adverb. Sehingga pada akhirnya
mahasiswa dapat memahami perbedaan dan penggunaan conjunctive adverb dalam kalimat.
Objek : contoh-contoh diambil dari internet, buku grammar bahasa inggris, laporan

Tugas Mahasiswa: membuat secara individu, menjawab pertanyaan –pertanyaan yang diberikan dosen pengampu.

Metode/cara pengerjaan tugas: per individu menjawab pertanyaan secara online yang diberikan oleh dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: hasil akhir berupa jawaban yang dikerjakan oleh mahasiswa
Penilaian tugas: berdasarkan berdasarkan berapa banyak jawaban yang benar

DESKRIPSI TUGAS KE-4
Mata Kuliah

Bahasa Inggris 1

Minggu Ke
Tujuan Tugas

Uraian Tugas

7

Kode MK
Tugas ke

PP024110

4 (empat)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa mampu: menjawab pertanyaan tentang materi pada isi bacaan dan soal-soal latihan
grammar gerunds/infinitives, sehingga pada akhirnya mahasiswa dapat mengerti kapan gerunds dan infinitives dipakai dalam
sebuah kalimat.
Objek : contoh-contoh diambil dari internet,buku grammar bahasa Inggris dan laporan.

Tugas Mahasiswa: menjawab soal-soal latihan yang diberikan dosen pengampu mengenai isi bacaan dan grammar terkait
Metode/cara pengerjaan tugas: menjawab pertanyaan dalam latihan soal yang diberikan oleh dosen pengampu serta
mempresentasikannya.

Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: hasil akhir berupa penjelasan dari presentasi kelompok dan jawaban latihan soal-soal yang diberikan
oleh dosen pengampu.
Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,kesesuaian laporan,teknik presentasi dan diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-5

Mata Kuliah

Bahasa Inggris 1

Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

9

Kode MK
Tugas ke

PP024110
5 (lima)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa mampu membedakan fungsi dari modal auxiliaries. Sehingga pada akhirnya mahasiswa
dapat memahami perbedaan fungsi modal auxiliaries dan penggunaannya dalam kalimat.
Objek : contoh-contoh diambil dari internet,buku grammar bahasa inggris, laporan

Tugas Mahasiswa: membuat secara individu, menjawab pertanyaan –pertanyaan yang diberikan dosen pengampu.

Metode/cara pengerjaan tugas: per individu menjawab pertanyaan secara online yang diberikan oleh dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: hasil akhir berupa jawaban yang dikerjakan oleh mahasiswa
Penilaian tugas: berdasarkan berdasarkan berapa banyak jawaban yang benar

DESKRIPSI TUGAS KE-6
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Bahasa Inggris 1
13

Kode MK
Tugas ke

PP024110
6 (enam)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa memahami penggunaan pronoun. Sehingga pada akhirnya mahasiswa dapat memahami
perbedaan fungsi dari setiap pronoun bahasa Inggris dan penggunaannya dalam kalimat.
Objek : contoh-contoh diambil dari internet,buku grammar bahasa inggris, laporan

Tugas Mahasiswa: membuat secara individu, menjawab pertanyaan –pertanyaan yang diberikan dosen pengampu.

Metode/cara pengerjaan tugas: per individu menjawab pertanyaan secara online yang diberikan oleh dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: hasil akhir berupa jawaban yang dikerjakan oleh mahasiswa
Penilaian tugas: berdasarkan berdasarkan berapa banyak jawaban yang benar

