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Satuan Kredit Semester  :   2  SKS            Tgl revisi     : 1 Agustus 2013 

Jml Jam kuliah dalam seminggu :   100  menit.               Tgl mulai berlaku    : 1 September 2013 
                          Penyusun    : Sarif Syamsu Rizal, M.Hum. 
Jml Jam kegiatan laboratorium :   0  jam                Penanggungjawab Keilmuan  : Sarif Syamsu Rizal, M.Hum. 
 
Deskripsi Mata kuliah  : Mata kuliah ini membahas: English Active and Passive Voice, English Conditionals, English Subjunctives, English Reported  
     Speech, English Gerunds,English Participles, and English Infinitives. 
 
Standar Kompetensi               : Setelah mengikuti mata kuliah ini  mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam menerapkan penggunaan  materi 

tersebut  dengan aturan tata bahasa yang benar (grammatically correct sentence). 
 

Prtm Kompetensi Dasar Indikator 
 Pokok 

Bahasan/Materi 
Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

1 
 
 

 
 

Mahasiswa mampu menerapkan 
penggunaan English active dan passive 
voice dengan aturan tata bahasa yang 
benar (grammatically correct sentence) 
 
 
 
 

Kemampuan 
memprakatekkan teori 
English active and passive 
voice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Active and 
Passive Voice: Active to 
Passive Transformation. 

 Menjelaskan cakupan 
materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 
bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 
sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 
mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 

Buku Wajib 
dan Anjuran 
baca dalam 
Daftar 
Referensi. 
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mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 

 Memberikan pertanyaan 
pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 

yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 
sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 

2. Mahasiswa mampu menerapkan 
penggunaan English active dan passive 
voice dengan aturan tata bahasa yang 
benar (grammatically correct sentence) 
 

 
 
 

Kemampuan 
memprakatekkan teori 
English active and passive 
voice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Active and 
Passive Voice: Passive to 
Active Transformation. 

 Menjelaskan cakupan 
materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 
bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 
sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 

dari buku/ modul. 
 Memberikan waktu untuk 

mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 

 Memberikan pertanyaan 
pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
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yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 
sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 

3. Mahasiswa mampu menerapkan 
penggunaan English Conditionals: First 
Conditional: real possibility dengan aturan 
tata bahasa yang benar (grammatically 
correct sentence) 
 
 
 
 

Kemampuan 
memprakatekkan teori 
English Conditionals: First 
Conditional: real possibility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Conditionals: First 
Conditional: real 
possibility. 

 Menjelaskan cakupan 
materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 
bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 

contoh soal sesuai materi 
sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 
mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 

pengerjaan soal – soal. 
 Memberikan pertanyaan 

pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 
sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 
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dan Anjuran 
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4. Mahasiswa mampu menerapkan 

penggunaan English Conditionals: Second 
Conditional: unreal possibility or dream 
dengan aturan tata bahasa yang benar 
(grammatically correct sentence) 
 

 
 
 

Kemampuan 
memprakatekkan teori 
English Conditionals: Second 
Conditional: unreal possibility 
or dream. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Conditionals: 
Second Conditional: 
unreal possibility or 
dream. 

 Menjelaskan cakupan 
materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 

bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 
sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 
mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 

 Memberikan pertanyaan 
pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 
sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 

Buku Wajib 
dan Anjuran 
baca dalam 
Daftar 
Referensi. 

5. Mahasiswa mampu menerapkan 
penggunaan English Conditionals: Third 
Conditional: no possibility and Zero 
Conditional: certainty dengan aturan tata 
bahasa yang benar (grammatically correct 
sentence) 

Kemampuan 
memprakatekkan teori 
English Conditionals: Third 
Conditional: no possibility 
and Zero Conditional: 
certainty. 

English Conditionals: 
Third Conditional: no 
possibility and Zero 
Conditional: certainty. 

 Menjelaskan cakupan 
materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 
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bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 

sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 
mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 

 Memberikan pertanyaan 
pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 
sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 

6. Mahasiswa mampu menerapkan 
penggunaan English Subjunctives: Basic 
Constructions dengan aturan tata bahasa 
yang benar (grammatically correct 
sentence) 
 
 
 
 

Kemampuan 
memprakatekkan teori 
English Subjunctives: Basic 
Constructions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Subjunctives: 
Basic Constructions. 

 Menjelaskan cakupan 
materi yang akan dibahas 

dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 
bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 
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sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 

mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 

 Memberikan pertanyaan 
pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 

sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 

7. Mahasiswa mampu menerapkan 
penggunaan English Subjunctives: Others 
Constructions dengan aturan tata bahasa 
yang benar (grammatically correct 
sentence) 
 
 
 

 

Kemampuan 
memprakatekkan teori 
English Subjunctives: Others 
Constructions. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

English Subjunctives: 
Others Constructions. 

 Menjelaskan cakupan 
materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 
bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 
sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 

Buku Wajib 
dan Anjuran 
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mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 

 Memberikan pertanyaan 

pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 
sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Mahasiswa mampu menerapkan 
penggunaan English Reported Speech: 

Statement (+) and (-) dengan aturan tata 
bahasa yang benar (grammatically correct 
sentence) 
 
 
 
 

Kemampuan 
memprakatekkan teori 

English Reported Speech: 
Statement (+) and (-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

English Reported Speech: 
Statement (+) and (-). 

 Menjelaskan cakupan 
materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 
bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 
sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 
mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 
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 Memberikan pertanyaan 

pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 

sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 
 

9. Mahasiswa mampu menerapkan 
penggunaan English Reported Speech: 
Questions dengan aturan tata bahasa yang 
benar (grammatically correct sentence) 
 
 
 

 

Kemampuanmemprakatekkan 
teori English Reported 
Speech: Questions. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

English Reported Speech: 
Questions 

 Menjelaskan cakupan 
materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 
bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 
sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 

mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 

 Memberikan pertanyaan 
pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 
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 Memberikan gambaran 

sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 
 

10. Mahasiswa mampu menerapkan 
penggunaan English Reported Speech: 
Imperative and other forms dengan aturan 
tata bahasa yang benar (grammatically 
correct sentence) 
 
 
 
 

Kemampuan 
memprakatekkan teori 
English Reported Speech: 
Imperative and other forms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Reported Speech: 
Imperative and other 
forms. 

 Menjelaskan cakupan 

materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 
bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 

sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 
mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 

 Memberikan pertanyaan 
pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 
sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 

Buku Wajib 
dan Anjuran 
baca dalam 
Daftar 
Referensi. 
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penggunaan English Gerunds dengan 
aturan tata bahasa yang benar 
(grammatically correct sentence) 
 
 
 

 

memprakatekkan teori 
English Gerunds. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 
bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 
sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 

mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 

 Memberikan pertanyaan 
pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 
sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 
 

dan Anjuran 
baca dalam 
Daftar 
Referensi. 

12. Mahasiswa mampu menerapkan 
penggunaan English Participles and 
English Infinitives dengan aturan tata 
bahasa yang benar (grammatically correct 
sentence) 
 

Kemampuan 
memprakatekkan teori 
English Participles and 
English Infinitives. 
 
 

English Participles and 
English Infinitives. 

 Menjelaskan cakupan 
materi yang akan dibahas 
dalam mata kuliah  
Advanced English 
Grammar. 

 Menjelaskan pokok 

Buku Wajib 
dan Anjuran 
baca dalam 
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Referensi. 



              FM-UDINUS-BM-08-05/R2 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

bahasan pada pertemuan 
berlangsung. 

 Menjelaskan materi sub 
pokok bahasan. 

 Memberikan contoh – 
contoh soal sesuai materi 

sub pokok bahasan dan 
cara penyelesaiannya. 

 Menginstruksikan 
mengerjakan soal – soal 
dari buku/ modul. 

 Memberikan waktu untuk 
mengerjakan soal – soal 
tersebut dan 
mendiskusikannya. 

 Mengoreksi hasil 
pengerjaan soal – soal. 

 Memberikan pertanyaan 
pada mahasiswa 
sehubungan dengan materi 
yang disajikan pada 
pertemuan pertama. 

 Memberikan gambaran 
sekilas materi yang akan 
dibahas pertemuan 
berikutnya. 

 
Level Taksonomi  :          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengetahuan 16% 

Pemahaman 16% 

Penerapan 20% 

Analisis 16% 

Sintesis 16% 

Evaluasi 16% 
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