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Capaian 

Pembelajaran 

Lulusan (CPL) 

 

 

 

Catatan: 

S : Sikap 

P : Pengetahuan 

KU : Keterampilan 

Umum 

KK : Keterampilan 

Khusus 

CPL Program Studi 

S1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta tanggungjawab pada negara dan bangsa 

PP10 Menguasai konsep komunikasi efektif yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam melakukan asuhan 

kebidanan ditatanan pelayanan kesehatan dan komunitas 

KU5 Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinoovasi dalam pekerjaannya 

KU9 Mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkesinambungan melalui interprofessional collaboration 

CP Mata Kuliah 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:  

1 Memahami Tata Bahasa dan kosa kata terkait kesehatan dan kebidanan dalam Bahasa Inggris (Grammar and Vocabularies) 

2 Memahami bacaan berbahasa Inggris (Reading Comphrehension) 

3 Menyimak dan memahami informasi mengenai topik umum, kesehatan atau kebidanan melalui mahasiswa lain, dosen atau media audio visual (Listening 

Comphrehension) 

4 Menuliskan berbagai informasi, cerita dan pendapatnya dalam bentuk tata bahasa yang telah dipelajari dengan baik dan benar (Writing skills) 

5 Menyampaikan informasi dan memperkenalkan diri sendiri dan orang lain secara verbal melalui presentasi (Speaking and presentation skills)  

6 Melakukan komunikasi efektif untuk memberikan layanan kebidanan dalam Bahasa Inggris (effective communication) 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN  

AKADEMI KEBIDANAN SARI MULIA BANJARMASIN 

TAHUN AKADEMIK 2017/2018 

Deskripsi Singkat Mata 

Kuliah 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami bahan bacaan berbahasa Inggris yang berhubungan dengan topik umum, kesehatan dan 
kebidanan, menyimak dan memahami informasi melalui mahasiswa, dosen, atau media lain, menyampaikan dan mengekspresikan informasi secara verbal (berbicara) dan 
menuliskan infromasi atau pendapatnya sehingga mampu melakukan komunikasi efektif dalam Bahasa Inggris dengan baik dan benar. 

Materi Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

1. Tata Bahasa dan Kosa kata Bahasa Inggris (Grammar and Vocabularies) 

2. Memahami bacaan berbahasa Inggris (Reading Comphrehension) 

3. Menyimak informasi dalam Bahasa Inggris (Listening comphrehension) 

4. Strategi menulis dalam Bahasa Inggris (Writing skills) 

5. Strategi berbicara dan presentasi dalam Bahasa Inggris (Speaking and presentation skills) 

Penilaian Ujian Tulis     : 27% 
Penugasan    : 23% 
Praktikum      : 50% 

Pustaka Utama  

1. Betty Schrampfer Azar,  Basic English Grammar, Prentice Hall Regents, 2002 
2. Beatriz B. Diaz, dkk, Future English for Results, Pearson Longman, 2010 
3. ELTI Gramedia, English for Midwives, Kompas Gramedia, 2016 

Pendukung  

-  

Media Pembelajaran Perangkat Lunak  Perangkat Keras 

- LCD projektor  

Team Teaching 1. Sitti Khadijah, M.Pd (SK) 
2. Agus Mulyawan, S.Pd (AM) 

Mata Kuliah Syarat Tidak ada  
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Rencana Pembelajaran 

Minggu dan 
pertemuan 

Kemampuan akhir 
yang diharapkan 

Materi Pembelajaran 
Metode 

Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 
 Indikator  

Kriteria dan 
Bentuk 

Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

Dosen 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Minggu 1 1. Mampu 
menggunakan 
beberapa cara 
untuk menyapa 
orang lain dalam 
bahasa Inggris 

2. Menggunakan 
sebutan/ titles untuk 
menyebut nama 
orang lain dalam 
bahasa Inggris 

3. Menyebutkan 
angka dan nomor 
telpon dalam 
bahasa Inggris 

4. Menggunakan 
beberapa cara 
untuk 
mengucapkan 
selamat tinggal 

1. Greetings 
2. Titles 
3. Numbers; saying telephone numbers in 

English 
4. Saying Goodbye 

Contextual 
Teaching and 
Learning  

 
 

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 
mempraktekkan 
materi yg 
diberikan 
 

Ketepatan dalam 
menggunakan kosa 
kata untuk menyapa 
dan menyebut title 
orang lain, menyebut 
nomor telephone dan 
mengucapkan selamat 
tinggal. 
 

Penilaian 
dilakukan 
dengan 
kemampuan 
mahasiswa saat 
praktik di kelas 
dan ujian tulis 

5% 
 

SK 

Minggu 2 1. Menggunakan 
beberapa cara 
untuk 
memperkenalkan 
diri sendiri (secara 
formal dan informal)  

2. Menggunakan 
beberapa cara 
untuk 
memperkenalkan 

1. Understanding and using formal and 
informal self-introductions 

2. Introducing other people formally and 
informally 

3. Saying the Alphabets 
4. Spelling names and words 
5. Writing self-introduction 

Contextual 
Teaching and 
Learning  

 
 

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 
mempraktekkan 
materi yg 
diberikan 
 

Ketepatan dalam 
menggunakan cara-
cara memperkenalkan 
diri dan orang lain, 
mengeja nama atau 
kata-kata dalam 
bahasa Inggris dan 
menuliskan perkenalan 
diri.  

Penilaian 
dilakukan 
dengan menilai 
tulisan 
mahasiswa 
tentang ttg diri 
sendiri dengan 
rubrik dan ujian 
tulis 

10% 
 

SK 
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orang lain (secara 
formal dan informal)  

3. Menyebutkan abjad 
dalam Bahasa 
Inggris dengan baik 
dan benar. 

4. Mengeja nama dan 
kata (utk melakukan 
klarifikasi) dalam 
Bahasa Inggris 
dengan baik dan 
benar.  

5. Menuliskan 
perkenalan diri 
dalam bahasa 
Inggris  

Minggu 3 1. Menggunakan kosa 
untuk 
menyampaikan 
angka dan waktu 
dalam bahasa 
Inggris. 

2. Menyampaikan 
kegiatan yang 
dilakukan pada saat 
sekarang dalam 
bahasa Inggris 

3. Menggunakan 
keterangan waktu 
untuk 
menyampaikan 
kegiatan yang 
sedang terjadi pada 
saat berbicara  

1. Saying numbers and years  
2. Telling the time 
3. Describing activities at the moment of 

speaking (Present continuous tense) 
4. Using Present continuous’ adverbs of 

time (Now, at the moment, etc) 
 

Contextual 
Teaching and 
Learning  

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 
mempraktekkan 
materi yg 
diberikan 
 

Ketepatan dalam 
menyebutkan angka 
dan tahun, 
memberitahukan waktu 
dan kegiatan yg 
sedang terjadi pada 
saat  berbicara.  

Penilaian 
dilakukan 
dengan 
kemampuan 
mahasiswa saat 
praktik di kelas 
dan ujian tulis 

5% SK 
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Minggu 4 1. Menggunakan kosa 
terkait anggota 
tubuh manusia 
dalam bahasa 
Inggris. 

2. Menyampaikan 
perasaan dan 
keluhan perubahan 
bentuk tubuh ketika 
hamil. 

1. Understanding dan using vocabularies 
about normal and pregnant body 

2. Expressing feelings and complaints  
 

Contextual 
Teaching and 
Learning  

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 
mempraktekkan 
materi yg 
diberikan 
 

Ketepatan dalam 
menggunakan kosa 
terkait anggota tubuh 
manusia dalam bahasa 
Inggris. 
Menyampaikan 
perasaan/keluhan 
danperubahan bentuk 
tubuh ketika hamil. 

Penilaian 
dilakukan 
dengan 
kemampuan 
mahasiswa saat 
praktik di kelas 
dan ujian tulis 

5% SK 

Minggu 5 1. Menyampaikan 
kenyataan atau 
kegiatan yang 
dilakukan sehari-
hari (kebiasaan) 
dalam bahasa 
Inggris 

2. Menggunakan 
keterangan waktu 
adverbs of time; 
untuk 
menyampaikan 
informasi atau 
kegiatan yang 
dilakukan.  

3. Membedakan 
penggunaan Simple 
Present Tense dan 
Present Continuos 
Tense 

1.  Describing facts and daily activities using 
Simple Present Tense 

2. Using Simple Present Tense’s adverbs of 
time (always, almost always, usually, 
often, sometimes, seldom, hardly ever, 
almost never, never) 

3. Understanding the difference between 
Simple Present Tense and Present 
Continuous Tense 
 

Contextual 
Teaching and 
Learning  

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 
mempraktekkan 
materi yg 
diberikan 
 

Ketepatan dalam 
menggunakan simple 
present tense, present 
continuous tense dan 
keterangan waktunya 
dalam bahasa Inggris.  

Penilaian 
dilakukan 
dengan 
kemampuan 
mahasiswa saat 
praktik di kelas 
dan ujian tulis 

10% SK 

Minggu 6 1. Memahami bahan 
bacaan dalam 
Bahasa Inggris  

2. Menggunakan kosa 
kata terkait bagian,  

1. Reading comprehension: Jane Johnson 
and Profile of a student midwife  

2. Understanding and using vocabularies 
about the departments at a hospital 

Contextual 
Teaching and 
Learning 

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 

Ketepatan dalam 
menjawab pertanyaan 
terkait bacaan dan 
terkait bagian/unit dan 
profesi yg ada di rumah 

Penilaian 
dilakukan 
dengan 
kemampuan 
mahasiswa saat 

5% SK 
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dan profesi yang 
ada di rumah sakit 

3. Menjawab 
pertanyaan terkait 
bacaan: 
Departments in a 
Hospital and the 
health profession 

3. Understanding and using vocabularies 
about the professions working at a 
hospital 
 

 mempraktekkan 
materi yg 
diberikan 
 

sakit dalam bahasa 
Inggris.  

praktik di kelas 
dan ujian tulis 

Minggu 7 1. Menyampaikan 
kegiatan/pengalam
an di masa lalu.  

2. Menggunakan kosa 
kata keterangan 
waktu: yesterday,  
last …., ….. ago 

3. Membedakan 
penggunaan Simple 
Present Tense dan 
Simple Past Tense 
 

1. Describing past activities using Simple 
Past Tense 

2. Understanding and using Simple Past 
Tense’s adverbs of time 

3. Understanding the differences between 
Simple Present Tense and Simple Past 
Tense 

 

Contextual 
Teaching and 
Learning  

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 
mempraktekkan 
materi yg 
diberikan 
 

Ketepatan dalam 
menggunakan tata 
bahasa Simple past 
tense dan keterangan 
waktunya dalam 
bahasa Inggris.  

Penilaian 
dilakukan 
dengan 
kemampuan 
mahasiswa saat 
praktik di kelas 
dan ujian tulis 

5% SK 

Minggu 8 1. Menonton dan 
menyimak film 
berbahasa Inggris  

2. Memahami dan 
menjawab 
pertanyaan 
Terkait film yang 
ditonton 

 

1. Watching and listening to understand a 
movie  

2. Answering the questions about the 
movie 

Contextual 
Teaching and 
Learning  

  
 

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam 
Pemahaman 
terhadap film yg 
ditonton dan 
menjawab 
pertanyaan 
terkait film 
 

Ketepatan menjawab 
pertanyaan ttg film 
yang ditonton 

Penilaian 
dilakukan 
dengan tanya 
jawab serta 
diskusi dan 
dinilai dengan 
rubrik 

3% AM 

Minggu 9 1. Menyampaikan 
kegiatan kegiatan 
yang sedang 
dilakukan di masa 
lalu 

2. Membedakan 
penggunaan tata 

1. Past Continuous Tense 
2. The difference between Simple Past 

Tense and Past Continuous Tense 
3. Writing about past experience 

 

Contextual 
Teaching and 
Learning  

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 
mempraktekkan 

Ketepatan dalam 
menggunakan tata 
bahasa past continuous 
tense dan 
membedakan 
penggunaan simple 
past tense dan past 

Penilaian 
dilakukan 
dengan menilai 
tulisan 
mahasiswa 
dengan rubrik 
dan ujian tulis 

10% AM 
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bahasa Simple Past 
Tense dan Past 
Continuous Tense 
untuk 
menyampaikan 
kegiatan di masa 
lalu 

3. Menuliskan 
pengalaman/ 
kegiatan di masa 
lalu  

 

materi yg 
diberikan 
 

continuous tense untuk 
menyampaikan 
kegiatan/kejadian di 
masa lalu dalam 
bahasa Inggris.  

Minggu 10 1. Menyampaikan 
kegiatan yang 
sudah atau yang 
belum dilakukan 
dengan 
menggunakan 
Present Perfect 
Tense  

2. Membedakan 
penggunaan tata 
bahasa Simple Past 
Tense dan Present 
Perfect Tense 

 

1. Talking about activities that have or have 
not been done (Present Perfect Tense) 

2. Understanding and differentiating the use 
of Present Perfect Tense and Simple Past 
Tense 

 

Contextual 
Teaching and 
Learning  

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 
mempraktekkan 
materi yg 
diberikan 
 

Ketepatan dalam 
menggunakan tata 
bahasa present perfect 
tense serta 
membedakannya 
dengan simple past 
tense dan present 
perfect tense dalam 
bahasa Inggris.  

Penilaian 
dilakukan 
dengan 
kemampuan 
mahasiswa saat 
praktik di kelas 
dan ujian tulis 

5% AM 

Minggu 11 1. Menyampaikan 
kegiatan yang 
masih dilakukan 
sampai sekarang 
(Present Perfect 
Continuous Tense) 

2. Membedakan 
penggunaan tata 
bahasa Present 
Perfect Tense dan 

1. Describing activities using Present 
Perfect Tense 

2. Understanding and differentiating the use 
of Present Perfect Tense and Present 
Perfect Continuous Tense 

 

Contextual 
Teaching and 
Learning  

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 
mempraktekkan 
materi yg 
diberikan 
 

Ketepatan dalam 
menggunakan tata 
bahasa present perfect 
continuous tense dan 
membedakan 
penggunaan present 
perfect continuous 
tense dan present 
perfect tense.  

Penilaian 
dilakukan 
dengan 
kemampuan 
mahasiswa saat 
praktik di kelas 
dan ujian tulis 

 5% AM 
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Present Perfect 
Continuous Tense 
untuk 
menyampaikan 
kegiatan yang 
sudah atau masih 
dilakukan sampai 
sekarang.  

 

Minggu 12 1. Memahami dan 
menggunakan 
modal auxiliaries 
(would, could, will, 
can, may) untuk 
meminta bantuan 

2. Memahami dan 
menggunakan 
polite phrases 
dalam layanan 
kesehatan/ 
kebidanan 

 

1. Understanding and using Modal 
Auxiliaries: Would, could, will, can, may 
to ask for helps 

2. Understanding and using polite phrases 
in patient care 

 

Contextual 
Teaching and 
Learning 
dalam bentuk 
kuliah tatap 
muka  

TM:  2 x 50 
Menit 
TS:  60 
Menit 
BM: 60 
Menit 
 

Kemampuan 
dalam, 
memahami 
materi, berfikir 
kritis dan kreatif 
serta 
mempraktekkan 
materi yg 
diberikan 
 

Ketepatan dalam 
menggunakan modal 
auxiliaries; would, 
could, will, can, may 
untuk meminta bantuan 
dalam bahasa Inggris.  

Penilaian 
dilakukan 
dengan 
kemampuan 
mahasiswa saat 
praktik di kelas 
dan ujian tulis 

6% AM 

Minggu 13 Mempresentasikan 
perkenalan diri dalam 
bahasa Inggris  

1. Understanding a presentation about 
oneself 

2. Presenting about self introduction 

Presentasi  
 

Praktikum : 
2 x 170  
Menit 
 

Mempresentasik
an perkenalan 
diri kepada 
teman-teman 
dan dosen di 
kelas 

Ketepatan dalam 
menyampaikan 
perkenalan dan 
kreatiifitas presentasi 
yang dibuat  

Penilaian 
presentasi 
dengan rubrik 

13% AM 

Minggu 14  Mempresentasikan 
perkenalan diri dalam 
bahasa Inggris  

1. Understanding a presentation about 
oneself 

2. Presenting about self introduction 

Presentasi  
 

Praktikum : 
2 x 170  
Menit 
 

Mempresentasik
an perkenalan 
diri kepada 
teman-teman 
dan dosen di 
kelas 

Ketepatan dalam 
menyampaikan 
perkenalan dan 
kreatiifitas presentasi 
yang dibuat  

Penilaian 
presentasi 
dengan rubrik 

13% AM 

UJIAN TULIS 
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