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A.

PENDAHULUAN
Praktikum Bahasa Inggris adalah salah satu program praktikum
yang akan memberikan beberapa materi tentang kemampuan bahasa
Inggris kepada mahasiswa UNISDA. Program ini dilaksanakan
sebagai bentuk usaha universitas untuk memberikan ciri khusus
terhadap setiap lulusan dengan kemampuan bahasa Inggris yang
baik. Program ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dan digunakan
sebagai salah satu persyaratan untuk pendaftaran wisuda dan
yudisium.
Program ini dilaksanakan untuk menjawab tantangan
persaingan global dalam memasuki dunia profesionalitas kerja.
Diharapakan setelah mengikuti program ini, mahasiswa memiliki
kemampuan bahasa Inggris yang akhirnya dapat bermanfaat ketika
mereka lulus.
Untuk mengukur tingkat kemampuan bahasa Inggris mahasiswa,
program ini menggunakan tes TOEFL Like. Selain itu juga, mahasiswa
dibekali dengan kemampuan untuk menulis surat lamaran dan
latihan wawancara pekerjaan.
B.

SEBARAN MATERI PRAKTIKUM
Adapun sebaran materi dalam Praktikum Bahasa Inggris ini
diantaranya:
1. Listening Comprehension.
2. Structure and Written Expression.
3. Reading Comprehension.
4. Writing Application Letter.
5. Speaking (Job Interview).
C.

RANGKAIAN KEGIATAN PRAKTIKUM
Program Praktikum Bahasa Inggris ditempuh oleh setiap
mahasiswa pada semester I dan II. Dalam setiap semester, adapun
rangkaian kegiatannya diantaranya:
1. Sosialisasi Praktikum Bahasa Inggris.
Kegiatan ini dilakukan di awal semester. Adapun tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk mengenalkan mahasiswa tentang program
Praktikum Bahasa Inggris. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat
penting karena merupakan pijakan untuk kegiatan selanjutnya.
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2.

Placement Test (Tes Penempatan Level).
Placement Test ini dilakukan untuk memetakan level
kemampuan awal mahasiswa tentang bahasa Inggris. Dari tes ini,
nantinya, mahasiswa akan dibagi menjadi 2 level, yaitu Intermediate
dan Beginner.
Level Intermediate berisikan mahasiswa yang nilai Placement
Testnya di atas 380. Untuk mahasiswa level ini program Praktikum
Bahasa Inggris hanya dilakukan selama satu semester.
Level Beginner berisikan mahasiswa yang nilai Placement
testnya sama atau di bawah 380. Untuk mahasiswa level ini program
Praktikum Bahasa Inggris berlangsung selama dua semester.
3. Pelaksanaan praktikum.
Kegiatan ini adalah inti dari program Praktikum Bahasa Inggris.
Nantinya mahasiswa akan menerima pengajaran tentang materi
bahasa Inggris selama 14 kali pertemuan (seminggu sekali). Adapun
durasi untuk setiap pertemuannya adalah 120 menit. Dalam kegiatan
ini, semua materi yang sudah disiapkan akan diberikan kepada
mahasiswa dengan harapan ketika menghadapi Ujian Akhir Level
mahasiswa mampu mendapatkan nilai atau skor terbaik.
4. Ujian Akhir Level.
Sebagai evaluasi akan kegiatan praktikum yang sudah
dilaksanakan, maka perlu dilakukan ujian. Ada batasan skor ertentu
yang harus dicapai oleh mahasiswa agar dapat dinyatakan lulus dari
program Praktikum Bahasa Inggris.
Bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, skor
minimum yang harus dicapai untuk dinyatakan lulus adalah 475.
Sedangkan untuk mahasiswa jurusan lain skor minimum yang harus
dicapai adalah 450.
5. Retest (Tes Ulang bagi mahasiswa yang belum lulus).
Bagi mahasiswa yang belum mencapai skor minimum kelulusan,
maka mahasiswa masih mempunyai kesempatan dengan mengikuti
Retest (Ujian Ulang). Tidak ada batasan berapa kali maksimal ujian
ulang yang harus dilakukan. Yang terpenting adalah mahasiswa
mampu mencapai skor minimum untuk dinyatakan lulus dari
program Praktikum Bahasa Inggris.
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D.

ALUR KEGIATAN PRAKTIKUM
Untuk mempermudah pemahaman mahasiswa tentang
pelaksanaan program Praktikum Bahasa Inggris, berikut ini adalah
alur kegiatannya:
1. Sosialisasi dan Placement Test

Mahasiswa datang ke Pusat Bahasa
Daftar Placement Test

Mendapatkan Nomor Registrasi

Placement Test
Sesuai dengan jadwal

Pengumuman Hasil Placement Test
Intermediate
2.

Beginner

Pelaksanaan Kursus
Pembagian Kelas
Intermediate A, B, C, ...

Beginner A, B, C, D, E, ...

Pelaksanaan Kursus
Sesuai dengan jadwal kelas
yang sudah ditentukan
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Minimal kehadiran 75%

3.

Ujian Akhir Level (Intermediate)

Pendaftaran
Menyerahkan FC slip
pembayaran

Kehadiran > 75 %

Ujian
Sesuai jadwal yang ada

Hasil
Lulus ambil sertifikat
4.

Tidak lulus bisa Retest

Ujian Akhir Level (Beginner)

Pendaftaran
Menyerahkan FC slip
pembayaran

Kehadiran > 75 %

Ujian
Sesuai jadwal yang ada

Hasil
Lulus naik Intermediate
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Tidak lulus bisa Retest

5.

Retest (Ujian Ulang)

Pendaftaran
Datang ke Pusat Bahasa

Ujian
Sesuai jadwal yang ada

Hasil
Lulus ambil sertifikat
E.

Tidak lulus bisa Retest

TATA TERTIB PRAKTIKUM
Selama pelaksanaan program Praktikum Bahasa Inggris, ada
beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa
diantaranya:
1. Placement Test
a. Mendaftarkan diri ke Pusat Bahasa UNISDA.
b. Melaksanakan Placement Test sesuai jadwal yang ditentukan.
c. Apabila tidak mengikuti Placement Test, maka akan langsung
dimasukkan ke level Beginner.
2. Pelaksanaan Kursus
a. Mengambil buku pegangan di Pusat Bahasa UNISDA.
b. Kursus dilakukan dengan total jumlah pertemuan sebanyak
14 kali (seminggu sekali).
c. Durasi pelaksaan kursus untuk setiap pertemuan adalah 2 x
60 menit.
d. Jumlah kehadiran yang diwajibkan adalah sebanyak 75%.
e. Untuk level Intermediate, kursus dilaksanakan di semester I.
f. Untuk level Beginner, kursus dilaksanakan di semester I dan
II.
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3.

4.

g. Apabila ada mahasiswa yang belum mengikuti kursus atau
jumlah kehadirannya kurang dari 75%, maka wajib
mengikuti kursus ulang (Retake Course) di semester
selanjutnya atau di tahun selanjutnya.
Ujian Akhir Level (Intermediate)
a. Berhak mengikuti Ujian Akhir Level apabila jumlah kehadiran
sudah memenuhi yang disyaratkan (di atas 75%).
b. Berhak mengikuti ujian apabila sudah menyerahkan FC slip
bukti pembayaran Praktikum Bahasa Inggris sebanyak 1
lembar.
c. Mendapatkan kartu Activity Record.
d. Mengisi daftar hadir Ujian Akhir Level.
e. Mengikuti Ujian Akhir Level sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan (TOEFL dan Speaking and Writing).
f. Dinyatakan lulus apabila:
 Skor di atas 475 (Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris).
 Skor di atas 450 (Jurusan non Pendidikan Bahasa Inggris).
g. Apabila dinyatakan lulus, maka mahasiswa diperbolehkan
mengambil sertifikat di Pusat Bahasa UNISDA dengan
membawa foto ukuran 3 x 4 berwarna terbaru 1 lembar.
h. Apabila terdapat mahasiswa yang belum mengikuti Ujian
Akhir Level Intermediate, maka diwajibkan untuk mengikuti
di semester selanjutnya.
Ujian Akhir Level (Beginner)
a. Berhak mengikuti Ujian Akhir Level apabila jumlah kehadiran
sudah memenuhi yang disyaratkan (di atas 75%).
b. Berhak mengikuti ujian apabila sudah menyerahkan FC slip
bukti pembayaran Praktikum Bahasa Inggris sebanyak 1
lembar.
c. Mendapatkan kartu Activity Record.
d. Mengisi daftar hadir Ujian Akhir Level.
e. Mengikuti Ujian Akhir Level sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan (TOEFL saja).
f. Dinyatakan lulus apabila mencapai skor di atas 380.
g. Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan naik ke level
Intermediate.
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5.

h. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus atau mahasiswa
yang belum mengikuti Ujian Akhir Level Beginner maka wajib
mengikuti Retest (Ujian Ulang).
Retest (Ujian Ulang)
a. Mendaftarkan diri ke Pusat Bahasa UNISDA.
b. Mengisi daftar hadir.
c. Mengikuti Placement Test sesuai jadwal yang sudah
ditentukan.
d. Dinyatakan lulus bisa ambil sertifikat (Intermediate) atau
naik ke level Intermediate (Beginner).
e. Dinyatakan tidak lulus maka wajib Retest lagi.

F.

PEMBIAYAAN
Adapun ketentuan pembiayaan dari program Praktikum Bahasa
Inggris ini adalah:
1. Untuk mahasiswa level Intermediate dikenakan biaya sebesar
Rp. 235.000.00,- dibayarkan di semester I.
2. Untuk mahasiswa level Beginner ketentuan biaya sebagai
berikut:
a. Rp. 235.000.00,- dibayarkan di semester I.
b. Rp. 235.000.00,- dibayarkan di semester II.
3. Seluruh pembayaran dilakukan melalui Bank JATIM.
G.

PENUTUP
Demikian buku panduan ini dibuat dengan harapan program
Praktikum Bahasa Inggris yang sudah dilaksanakan dapat berjalan
dengan baik dan memberikan manfaat baik bagi mahasiswa maupun
bagi universitas. Kedepannya buku pedoman ini akan terus
dievaluasi dan diperbaiki demi kemajuan program Praktikum Bahasa
Inggris yang lebih baik.
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