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Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang bentuk – bentuk bunyi vokal dan konsonan serta cara menghasilkan bunyi – bunyi tersebut  

dengan menggunakan organ organ ujar 

 
Standar Kompetensi : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menganalisis bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta mampu 

mengklasifikasi bunyi-bunyi tersebut berdasarkan phoneme, natural classes dan complementary distribution 
 

Pertm Kompetensi Dasar Indikator 
Pokok 

Bahasan/materi 
Aktivitas Pembelajaran Rujukan 

1 Mahasiswa mampu menjelaskan 
tujuan mempelajari English 
Phonetics and Phonology dan 
kontrak perkuliahan. 

Kemampuan menjelaskan tujuan 
mempelajari English Phonetics and 
Phonology dan kontrak 
perkuliahan. 

Kontrak 
perkuliahan 

Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen menyampaikan 
materi yang akan 
dibahas di English 
Phonetics and 
Phonology, tujuan 
belajar, dan kontrak 
perkuliahan, dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa. 

 Mahasiswa menyimak 
penjelasan, mengajukan 
pertanyaan. 

 Dosen memberikan 
gambaran materi yang 
akan dibahas di 

Kontrak perkuliahan dari 
dosen 
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pertemuan berikutnya.  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 

 

2 Mahasiswa mampu menjelaskan 
phonetic as a science dan 
Permasalahan pengucapan 
(Pronounciation problems) 

Kemampuan menjelaskan 
penggunaan phonetics dan ruang 
lingkupnya serta menjelaskan 
alasan kesalahan pengucapan 
bunyi-bunyi bahasa Inggris 
 

Phonetics as a 
Science and 
Pronunciation 
Problems 

Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 
pertemuan sebelumnya. 

 Dosen membahas materi 
tentang phonetic as a 
science dan 
Permasalahan 
pengucapan 
(Pronounciation 
problems)bersama 
mahasiswa dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 
pertanyaan bila ada. 

 Dosen memberikan 
gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

Ramelan, 2001. English 
Phonetics 

3 Mahasiswa mampu menjelaskan 
Phonetic Transcription 

Kemampuan menjelaskan 
penggunaan phonetic transcription 
beserta jenis-jenisnya   

Phonetic 
Transcription 

Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 
pertemuan sebelumnya. 

Ramelan, 2001. English 
Phonetics 
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 Dosen membahas materi 

Phonetic Transcription 
dan menjawab 
pertanyaan mahasiswa 

bila ada. 
 Mahasiswa berdiskusi 

bersama, mengajukan 
pertanyaan bila ada. 

 Dosen memberikan 
gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

4 Mahasiswa mampu menjelaskan 
Organ-organ ujar (speech organ) 
 

Kemampuan menjelaskan cara 
menghasilkan bunyi ujaran serta 
bagian-bagian organ ujaran 
(speech organ)  

Speech Organ Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 
pertemuan sebelumnya. 

 Dosen membahas materi 
Speech Organ bersama 
mahasiswa dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 
pertanyaan bila ada. 

 Dosen memberikan 
gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

Ramelan, 2001. English 
Phonetics 
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5 Mahasiswa mampu menjelaskan 

Klasifikasi bunyi vokal dan 
Diphthongs 

Kemampuan menjelaskan ciri-ciri 
bunyi vokal dan diagram bunyi 
vokal serta menjelaskan 
perbedaanny dengan bunyi 
diphthong  

Classification of 
vowels and 
Diphthongs 

Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 
pertemuan sebelumnya. 

 Dosen membahas materi 
Classification of vowels 
and Diphthongs bersama 
mahasiswa dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 

pertanyaan bila ada. 
 Dosen memberikan 

gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

Ramelan, 2001. English 
Phonetics 

6 Mahasiswa mampu menjelaskan 
definisi bunyi-bunyi konsonan   

Kemampuan menjelaskan cara 
menghasilkan bunyi konsonan 
serta pengelompokannya 
 

Consonants  Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 
pertemuan sebelumnya. 

 Dosen membahas materi 
Consonants bersama 
mahasiswa dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 
pertanyaan bila ada. 

 Dosen memberikan 

Ramelan, 2001. English 
Phonetics 
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gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

 

7 Mahasiswa mampu menjelaskan 
ciri-ciri bunyi konsonan 

Kemampuan menjelaskan tipe-tipe 
bunyi konsonan berdasarkan place 
of obstruction, manner of 
obstruction dan the activity of 
vocal cords 

Consonants  Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 
pertemuan sebelumnya. 

 Dosen membahas materi 
consonants mahasiswa 
dan menjawab 
pertanyaan mahasiswa 
bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 
pertanyaan bila ada. 

 Dosen memberikan 
gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

Ramelan, 2001. English 
Phonetics 

8 Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang Preliminaries to 
Phonology 

Kemampuan menjelaskan 
perbedaan antara phonetic dan 
phonology serta articulatory 
segmental phonetics 

Preliminaries to 
Phonology 

Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 
pertemuan sebelumnya. 

 Dosen membahas materi 
Preliminaries to 

Andrew Spencer, 1996. 
Phonology  



              FM-UDINUS-BM-08-05/R1 

 

 

 
Phonology bersama 
mahasiswa dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 
pertanyaan bila ada. 

 Dosen memberikan 
gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 

 

9 Mahasiswa mampu menjelaskan 
Ciri-ciri pembeda bunyi konsonan 
dan vokal (distinctive feature) 

Kemampuan menjelaskan definisi 
distinctive feature dan 
penggunaannya 

Distinctive 
Features 

Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 
pertemuan sebelumnya. 

 Dosen membahas materi 
Distinctive Features 
bersama mahasiswa dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 
pertanyaan bila ada. 

 Dosen memberikan 
gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

Andrew Spencer, 1996. 
Phonology 

10 Mahasiswa mampu menjelaskan Kemampuan membedakan Allophoone and Pendahuluan  Andrew Spencer, 1996. 
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Allophone dan Complementary 
Distribution bunyi-bunyi 
konsonan dan vokal 

allophone dan phoneme serta 
membedakan kelompok bunyi 
konsonan dan vokal 
 

Complementary 
Distribution 

 Dosen menyampaikan 
salam pembuka. 

Penyajian  
 Dosen me-review 

pertemuan sebelumnya. 
 Dosen membahas materi 

Allophoone and 
Complementary 
Distribution bersama 
mahasiswa dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 

pertanyaan bila ada. 
 Dosen memberikan 

gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

Phonology 

11 Mahasiswa mampu menjelaskan 
kelas bunyi (natural classes)  

Kremampuan menjelaskan serta 
mengkelompokan bunyi-bunyi 
konsonan kedalam kelasnya 
masing-masing 

Natural Classes Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 
pertemuan sebelumnya. 

 Dosen membahas materi 
Natural Classes bersama 
mahasiswa dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 
pertanyaan bila ada. 

 Dosen memberikan 

Andrew Spencer, 1996. 
Phonology 
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gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

12 Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan mengklasifikasikan aturan 
phonology (Phonological rules) 
bunyi-bunyi konsonan 

Kemampuan menjelaskan 
karakterstik phonological rules 
serta menjabarkan macam-macam 
phonological rules dan 
penggunaannya 

Phonological Rules Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 
pertemuan sebelumnya. 

 Dosen membahas materi 

Phonological Rules 
bersama mahasiswa dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 
pertanyaan bila ada. 

 Dosen memberikan 
gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

Andrew Spencer, 1996. 
Phonology 

13 Mahasiswa mampu menjelaskan 
dan menerapkan syllable dalam 
kalimat 

Kemampuan membedakan jenis 
suku kata dan menjelaskan 
struktur-struktur suku kata 

Syllable Pendahuluan  
 Dosen menyampaikan 

salam pembuka. 
Penyajian  

 Dosen me-review 

pertemuan sebelumnya. 
 Dosen membahas materi 

Syllable bersama 
mahasiswa dan 

Andrew Spencer, 1996. 
Phonology 
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menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 

pertanyaan bila ada. 
 Dosen memberikan 

gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

14 Mahasiswa mampu menjelaskan 

dan penggunaan Intonasi dalam 
bahasa Inggris 

Kemampuan membedakan  

macam-macam intonasi dan cara 
penggunaannya 

English Intonation Pendahuluan  

 Dosen menyampaikan 
salam pembuka. 

Penyajian  
 Dosen me-review 

pertemuan sebelumnya. 
 Dosen membahas materi 

English Intonation 
bersama mahasiswa dan 
menjawab pertanyaan 
mahasiswa bila ada. 

 Mahasiswa berdiskusi 
bersama, mengajukan 
pertanyaan bila ada. 

 Dosen memberikan 
gambaran materi yang 
akan dibahas di 
pertemuan berikutnya  

Penutup  
 Dosen menyampaikan 

salam penutup. 
 

Andrew Spencer, 1996. 

Phonology 
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Level Taksonomi  :          
 
 
 

 
 
 
Komposisi Penilaian  : 
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