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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Bahasa 
Inggris/PBIS4303, yang berbobot 3 sks merupakan mata kuliah wajib 

bagi mahasiswa Program S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Mata kuliah ini 
berbobot 3 sks dan terdiri atas 9 modul. Mata kuliah ini memberikan 
pengetahuan dasar kepada mahasiswa tentang kurikulum berbasis kompetensi 
serta standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pembelajaran Bahasa 
Inggris di SMP/MTs dan SMA/MA. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa 
dengan keterampilan mengembangkan silabus dan menerapkannya dalam 
pengembangan pembelajaran Bahasa Inggris berbentuk RPP, yang meliputi 
pengembangan bahan ajar dan strategi inovatif yang sesuai dengan tingkatan 
anak didik, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK). 

Kajian tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran, khususnya 
pembelajaran dalam Bahasa Inggris, akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa 
sebagai guru Bahasa Inggris dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Oleh sebab 
itu, setelah mempelajari mata kuliah ini secara tuntas, mahasiswa diharapkan 
dapat menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana mengembangkan 
kurikulum di sekolah. Di samping itu, setelah mempelajari mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dasar tentang 
pengembangan kurikulum dan silabus untuk pembelajaran Bahasa Inggris di 
SMP/MTs dan SMA/MA, serta menerapkan pengetahuannya dalam 
pengembangan pembelajaran berbentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) yang lengkap, terutama kemampuan dalam mengembangkan bahan ajar 
dan strategi inovatif yang sesuai dengan tingkatan anak didik, dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Dengan bekal pengetahuan yang terdapat dalam mata kuliah Pengembangan 
Kurikulum dan Pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat berperan serta dalam 
pengembangan kurikulun di tingkat sekolah, regional, maupun nasional. Dengan 
demikian, kemampuan professional mahasiswa sebagai guru adalah juga sebagai 
perancang pembelajaran dan pelaksana pembelajaran di sekolah diharapkan 
akan meningkat. 

Materi modul mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 
Bahasa Inggris disusun dalam sembilan modul agar Anda mempelajari mata 
kuliah ini dengan mudah. Susunan modul-modul tersebut adalah sebagai berikut. 
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Modul 1: Kurikulum dan Silabus 
Modul 2:  Silabus Pembelajaran Bahasa Inggris 
Modul 3: Perkembangan Kurikulum di Indonesia 
Modul 4: Standar Isi Bahasa Inggris 
Modul 5: Pengembangan Silabus dan RPP Bahasa Inggris 
Modul 6: Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Inggris 
Modul 7: Pengembangan Strategi Pembelajaran Bahasa Inggris 
Modul 8: Pemanfaatan Media 
Modul 9: Asesmen Kelas 

 
Pada setiap modul dilengkepi dengan petunjuk mempelajari modul. Di 

samping itu, setiap modul memberikan penjelasan tentang konsep, contoh-
contoh tentang konsep yang dibahas, latihan-latihan beserta rambu-rambu 
jawaban latihan, dan tes formatif beserta rambu-rambu penyelesaian tes 
formatif. Pelajarilah setiap modul dengan cermat dan teliti dan kerjakan setiap 
latihan dan tes formatif yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Dengan 
demikian dapat diyakini bahwa Anda dapat menguasai tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan pada setiap modul dengan mudah. 

Secara lebih rinci, setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 
1. menjelaskan pengertian, fungsi, dan komponen kurikulum; 
2. mengembangkan silabus pembelajaran Bahasa Inggris di kelasnya; 
3. menjelaskan perkembangan kurikulum di Indonesia; 
4. mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar 

Isi Bahasa Inggris untuk siswa SMP/MTs dan siswa SMA/MA;  
5. mengembangkan silabus dan RPP dengan komponen minimal (indikator, 

materi, metode/langkah, media, dan penilaian); 
6. mengembangkan bahan ajar dan lembar kerja dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 
7. menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran; 
8. mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
 
Menentukan teknik/alat asesmen yang tepat untuk Kompetensi Dasar/Sub-

Kompetensi Dasar tertentu. 
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Peta Kompetensi 
Pengembangan Kurikulum & Pembelajaran Bahasa Inggris/PBIS4303/3sks 

 

Modul 6: Pengembangan 
Bahan Ajar Bahasa 

Inggris 
(Memiliki keterampilan 

mengembangkan bahan 
ajar dan lembar kerja 

Bahasa Inggris dengan 
memanfaatkan 

perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi 

(TIK))

Modul 7: Pengembangan 
Strategi Pembelajaran 

Bahasa Inggris (Memiliki 
keterampilan 

mengembangkan langkah-
langkah /strategi 

pembelajaran yang 
inovatif dan sesuai dengan 

tingkat perkembangan 
pembelajar)

Modul 8: Pemanfaatan 
Media (Memiliki 

keterampilan dalam 
memanfaatkan media 

sesuai dengan indikator 
dan tujuan pembelajaran 
dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi 

(TIK))

Modul 9: Asesmen Kelas 
(Memiliki keterampilan 

mengembangkan 
asesmen kelas)

Modul 5: Pengembangan Silabus dan RPP Bahasa Inggris 
(Memiliki keterampilan mengembangkan silabus dan RPP mata 

pelajaran Bahasa Inggris)

Modul 4: Standar Isi Bahasa Inggris 
(Memiliki pengetahuan tentang standar kompetensi (SK) dan 

kompetensi dasar (KD) dalam Standar Isi Bahasa Inggris

Modul 2: Silabus Pembelajaran Bahasa Inggris 
(Memiliki pengetahuan dasar tentang jenis-jenis 

silabus berdasarkan pendekatannya dan mengkaji 
implikasinya dalam pembelajaran Bahasa Inggris)

Modul 3: Perkembangan Kurikulum di 
Indonesia 

(Memiliki pengetahuan tentang perkembangan 
kurikulum di Indonesia (dari Kurikulum 1975 

sampai dengan KTSP)

Modul 1: Kurikulum dan Silabus 
(Membedakan pengertian 

kurikulum dan silabus)

 


