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Tinjauan Mata Kuliah
 

Mata kuliah PAUD4105/Bahasa Inggris dirancang untuk mahasiswa program S1 
Pendidikan Anak Usia Dini FKIP-UT. Mata kuliah ini memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk berlatih berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang biasa 
digunakan sehari-hari secara sederhana baik secara lisan maupun tulisan.

 Mata kuliah PAUD4105 berbobot 3 sks yang berjumlah 9 modul. Setiap modul 
berisi penjelasan tentang konsep, teori, contoh-contoh dari konsep atau teori yang 
dibahas, latihan-latihan, tes formatif, rambu-rambu jawaban latihan, dan rambu-rambu 
jawaban tes formatif, serta feedback atau umpan balik. Mata kuliah ini dilengkapi 
dengan kaset audio yang terintegrasi dengan modul. Maksud terintegrasi adalah bahwa 
ketika mahasiswa sedang mempelajari atau membaca materi modul, mahasiswa juga 
dianjurkan untuk mendengarkan kaset audio karena materi yang dibaca berkaitan 
dengan kaset audio. Anjuran untuk mendengarkan kaset audio tertulis dalam modul-
modul tersebut. 

 Mata kuliah PAUD4105 membahas tentang topik-topik yang meliputi: 
perkenalan diri (self-introduction), family relationship, home and residence, occupation 
and routines, animals and plants, things around us, transportation, shopping, dan 
cultural events. Pengalaman belajar yang harus dilalui mahasiswa adalah mempelajari 
buku materi pokok (BMP) serta menggunakan media audio dalam proses pembelajaran. 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan materi bahasa Inggris dan 
cara berlatih menggunakannya agar mahasiswa cukup terampil berbahasa Inggris. 
Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah 
ini adalah kemampuan dalam menggunakan bahasa Inggris untuk memperluas wawasan 
dan pengetahuannya.

 Setelah mempelajari BMP mata kuliah Bahasa Inggris/PAUD4105, mahasiswa 
diharapkan dapat berkomunikasi lisan maupun tulis dengan menggunakan Bahasa 
Inggris sederhana tentang personal details, family relationships, home and residence, 
occupation and routines, animals and plants, things around us, transportation, shopping, 
dan cultural events. Secara lebih rinci mahasiswa diharapkan dapat:
1. menggunakan kata kerja to be dan to have untuk mendiskripsikan diri atau orang 

lain;
2. menggunakan the simple present dan the present continuous tense untuk 

menjelaskan hubungan keluarga;
3. menggunakan preposition yang tepat untuk mendiskripsikan tentang home and 

residence;
4. menggunakan the present perfect dan the present perfect continous tense untuk 

menjelaskan tentang occupations and routines;
5. menggunakan degrees of comparison untuk mendiskripsikan tentang animals 

dan plants;
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6. menggunakan countable dan uncountable nouns untuk menjelaskan things 
around us;

7. menggunakan  passive atau transitive vs intransitive untuk menjelaskan tentang 
transportation;

8. menggunakan the simple past dan the past continous tense  untuk bercerita 
tentang shopping; dan

9. menggunakan modals dan the future tense  untuk mejelaskan tentang cultural 
events.

Selamat belajar, semoga Anda sukses selalu.  
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Peta Kompetensi
PAUD4105/Bahasa Inggris/3 sks 

Mahasiswa 
dapat 
menggunakan 
kata kerja 
to be dan to 
have untuk 
mendiskripsikan 
diri atau orang 
lain.
Kompetensi 1

Mahasiswa dapat 
menggunakan 
preposition yang 
tepat untuk 
mendiskripsikan 
tentang home and 
residence.
Kompetensi 3

Mahasiswa dapat 
menggunakan 
degrees of 
comparison untuk 
mendiskripsikan 
tentang animals 
dan plants 
Kompetensi 5

Mahasiswa 
dapat  
menggunakan 
passive atau 
transitive vs 
intransitive 
untuk jelaskan 
tentang 
transportation 
Kompetensi 7

Mahasiswa dapat 
menggunakan 
modals dan the 
future tense  untuk 
mejelaskan tentang 
cultural events 
Kompetensi 9

Setelah mempelajari BMP ini, mahasiswa diharapkan dapat berkomunikasi lisan maupun tulis dengan 
menggunakan Bahasa Inggris sederhana tentang personal details, family relationships, home and 
residence, occupationand routines, animals and plants, things around us, transportation, shopping, dan 
cultural events.

Mahasiswa dapat 
menggunakan 
the simple 
present dan 
the present 
continuous 
tense untuk 
menjelaskan 
hubungan 
keluarga
Kompetensi 2

Mahasiswa 
dapat 
menggunakan 
countable dan 
uncountable 
nouns untuk 
menjelaskan 
things around us 
Kompetensi 6

Mahasiswa dapat   
menggunakan 
the present 
perfect dan the 
present  perfect 
continous 
tense untuk 
menjelaskan 
tentang 
occupations and 
routines
Kompetennsi 4

Mahasiswa 
dapat 
menggunakan 
the simple past 
dan the past 
continous tense 
untuk bercerita 
tentang 
shopping 
Kompetensi 8


