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A.   PENDAHULUAN 

Praktikum Bahasa Asing adalah salah satu program 
praktikum di UNISDA Lamongan yang akan memberikan 
beberapa materi tentang kemampuan bahasa asing kepada 
mahasiswa UNISDA Lamongan. Program ini dilaksanakan 
sebagai bentuk usaha universitas untuk memberikan ciri 
khusus terhadap setiap lulusan dengan kemampuan bahasa 
asing 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. Diharapkan setelah mengikuti program ini, mahasiswa 
memiliki kemampuan bahasa asing yang akhirnya dapat 
bermanfaat ketika mereka lulus. 

Program Praktikum Bahasa Asing dimulai sejak tahun 
2012, dengan pilihan bahasa asing yaitu Bahasa Inggris. 
Mulai tahun angkatan 2020, pilihan bahasa asing dibagi 
menjadi dua yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.  

Untuk mengukur tingkat kemampuan Bahasa 
Inggris mahasiswa, program ini menggunakan Tes 
English as a Foreign Language (EFL Test) atau setara Test 

of English as a Foreign Language (TOEFL)®. Selain itu  juga, 
mahasiswa dibekali dengan kemampuan untuk menulis 
surat lamaran dan latihan wawancara pekerjaan.  

Sedangkan untuk mengukur tingkat kemampuan 
Bahasa Arab mahasiswa, program ini menggunakan tes Tes 
Ikhtibar Al Lugah Al Arabiyyah Al Mi’yari (ILAA) atau setara 
Test of Arabic as a Foreign Language (TOAFL)®. 

Kegiatan praktikum bahasa asing untuk mahasiswa 
tahun angkatan 2022 diberi nama Program Praktikum 
Bahasa Inggris (PPBI) dan Program Praktikum Bahasa Arab 
(PPBA). 

 



B.   RANGKAIAN KEGIATAN PRAKTIKUM 
PPBI dan PPBA ditempuh oleh setiap mahasiswa pada 
semester I dan II. Dalam setiap semester, adapun rangkaian 
kegiatannya diantaranya: 

 
1. Sosialisasi 

Sosialisasi sudah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 
dengan dihadiri para PJ kelas dan Kaprodi diwilayah 
lingkungan Unisda. 
 

2. Placement Test 
Peserta Placement Test didapat dari pendaftaran Online 
melalui Google Form. Kegiatan ini dilakukan di akhir 
semester ganjil setelah UAS. Adapun tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk mengelompokkan kemampuan dasar 
mahasiswa tentang Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Dari tes 
ini, nantinya, mahasiswa akan dibagi menjadi 2 level. Untuk 
PPBI akan  dibagi menjadi level Intermediate dan Beginner. 
Sedangkan untuk PPBA akan dibagi menjadi level ئدتبم dan 
 .  مدقتم
 
Level Intermediate dan dan مدقتم  berisikan mahasiswa yang 
nilai Placement Test-nya di atas 380. Untuk mahasiswa yang 
masuk pada level ini, PPBI dan PPBA hanya dilakukan selama 
satu semester. 

 
Level Beginner dan ئدتبم berisikan mahasiswa yang nilai 
Placement test-nya sama atau di bawah 380. Untuk 
mahasiswa yang masuk pada level ini, PPBI dan PPBA 
berlangsung selama dua semester. 

 
3. Pelaksanaan praktikum. 

Kegiatan ini adalah inti dari PPBI dan PPBA. Nantinya 
mahasiswa akan menerima pengajaran selama 13 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 
tertentu yang harus dicapai oleh mahasiswa 
agar dapat dinyatakan lulus dari PPBI dan PPBA. 
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/Tes Ulang). Tidak ada 
batasan berapa kali maksimal ujian ulang yang harus 
dilakukan. Yang terpenting adalah mahasiswa mampu 
mencapai skor minimum untuk dinyatakan lulus dari PPBI 
atau PBBA. 

 
6. Pengambilan Sertifikat 

Sudah lunas administrasi (dibuktikan dengan foto copy slip 
pembayaran) dan membawa foto berwarna 3x4 sejumlah 1 
lembar. 

 
C.   ALUR KEGIATAN PRAKTIKUM 

Untuk mempermudah pemahaman mahasiswa tentang 
pelaksanaan program PPBI dan PPBA, berikut ini adalah alur 
kegiatannya: 
 

 



1.   Sosialisasi dan Placement Test 
a. Mahasiswa mendaftar melalui 

link.unisda.ac.id/praktikumbahasa21 sesuai dengan batas 
waktu yang telah ditentukan oleh 

Pusat Bahasa. 
b.   Pusat Bahasa mengunggah jadwal Placement Test dan nama 

peserta tes. 
c. Mahasiswa dapat mengunduh Surat Pengumuman, Jadwal 

Pelaksanaan dan Daftar Nama Peserta Tes di web 
http://pusatbahasa.unisda.ac.id/. 

d.   Sebagai panduan tes mahasiswa dapat mengunduh Buku 
panduan alur pelaksanaan PPBI dan PPBA, Panduan tes 
English as a Foreign Language (EFL Test), serta panduan tes 
Ikhtibar Al Lugah Al Arabiyyah Al Mi’yari (ILAA) di web 
http://pusatbahasa.unisda.ac.id/. 

e.   Mahasiswa mengikuti tes sesuai jadwal masing- masing. 
f.    Pusat Bahasa meng-upload hasil tes di web Pusat Bahasa. 
 
Mahasiswa masuk level Intermediate (PPBI) atau  مدقتم  (PPBA). 
 
Mahasiswa masuk level Beginner (PPBI) atau  ئدتبم (PPBA). 
 
g.   Selain dua level di atas, mahasiswa yang mendapatkan nilai 

425 masuk dalam kategori “Pass/Melewati Skor Minimal”. 
Mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang 
mempunyai peluang untuk tidak mengikuti kursus dengan 
syarat mengikuti 1 kali lagi tes yang diadakan oleh Pusba 
UNISDA. 

 
h.   Apabila tidak mengikuti Placement Test, maka 
akan langsung dimasukkan ke level Beginner 
(PPBI) atau  ئدتبم (PPBA)

http://pusatbahasa.unisda.ac.id/
http://pusatbahasa.unisda.ac.id/


 
2.   Pelaksanaan Kursus 
a) Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelas sesuai pilihan 

praktikum dan level hasil Placement Test. 
b) Pelaksanaan kursus sesuai dengan jadwal kelas dan kalender 

akademik yang sudah ditentukan oleh Pusat Bahasa. 
c) Pada pertemuan pertama mahasiswa dipersilahkan 

mengambil buku praktikum di Pusat Bahasa UNISDA. 
d) Kursus dilakukan dengan total jumlah pertemuan sebanyak 

13 kali (seminggu sekali). 
e) Durasi pelaksaan kursus untuk setiap pertemuan adalah 2 x 

60 menit. 
f) Jumlah kehadiran yang diwajibkan adalah sebanyak 75%. 
g) Untuk level Intermediate (PPBI) atau  مدقتم (PPBA), kursus 

dilaksanakan selama 1 semester. Sedangkan  untuk level 
Beginner (PPBI) atau ئدتبم (PPBA), kursus dilaksanakan 
selama dua semester. 

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. 

 
 3.   Ujian Akhir Level PPBI dan PPBA 
a. Ujian Akhir Level (UAL) wajib diikuti oleh semua kelas PPBI 

dan PPBA. 
b. Mahasiswa berhak mengikuti Ujian Akhir Level apabila 

jumlah kehadiran sudah memenuhi yang disyaratkan (di 
atas 75%) dan sudah membayar biaya praktikum. 

c. Jadwal UAL dan daftar nama mahasiswa yang berhak 
mengikuti ujian akan diupload di web Pusat Bahasa. 

d. Sebelum UAL dilaksanakan mahasiswa diwajibkan 
menyerahkan Foto Copy slip bukti pembayaran sebanyak 1 
lembar. 

e. Mahasiswa mengikuti UAL sesuai jadwal masing- masing. 



f. Mahasiswa level Beginner (PPBI) atau   ئدتبم(PPBA) 
dinyatakan naik ke level Intermediate (PPBI) atau  مدقتم  
(PPBA) jika skor diatas 380.  

g. Mahasiswa level Intermediate (PPBI) atau  مدقتم (PPBA) 
dinyatakan lulus apabila : 

 Skor di atas 475 (Prodi Pendidikan Bahasa Inggris / 
Pendidikan Bahasa Arab). 

 Skor di atas 450 (Prodi selain Pendidikan Bahasa Inggris / 
Pendidikan Bahasa Arab). h.   Mahasiswa yang dinyatakan 
belum lulus bisa mengikuti Retest (Ujian/Tes Ulang). 

h. Mahasiswa level Intermediate (PPBI) atau  مدقتم (PPBA) yang 
belum mengikuti UAL harus mengikuti UAL pada semester 
selanjutnya. 

i. Apabila dinyatakan lulus, maka mahasiswa diperbolehkan 
mengambil sertifikat di Pusat Bahasa UNISDA dengan 
membawa foto ukuran 3 x 4 berwarna terbaru 1 lembar. 
 

4.   Retest (Ujian/Tes Ulang) 
a. Mahasiswa mendaftar melalui link yang sudah ditentukan 

oleh Pusat Bahasa. 
b. Mahasiswa mengikuti tes sesuai jadwal yang dipilih oleh 

mahasiswa yang bersangkutan di web Pusat Bahasa. 
c. Mahasiswa menunggu hasil yang akan diupload di web 

Pusat Bahasa. 
Apabila mahasiswa mencapai skor minimal maka akan 

mendapatkan sertifikat kelulusan. 
 
 D.   PEMBIAYAAN 

 
Mahasiswa level Intermediate (PPBI) atau  مدقتم (PPBA) 
dikenakan biaya sebesar : 

 Rp. 250.000.00,- dibayarkan di Level Beginner. 
 

Untuk mahasiswa Beginner (PPBI) atau  ئدتبم (PPBA) 
ketentuan biaya sebagai berikut: 

 Rp. 250.000.00,- dibayarkan di Level Beginner.  



 Rp. 250.000.00,- dibayarkan di Level Intermediate.  
 

Seluruh pembayaran dilakukan melalui Bank JATIM. 
Pembayaran di atas bisa berubah sewaktu-waktu karena 
untuk pembayaran mahasiswa Tahun Angkatan 2022 masih 
belum ditetapkan oleh universitas. 
 

E.    PENUTUP 
Demikian buku panduan ini dibuat dengan harapan kegiatan 
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 kegiatan Praktikum Bahasa Asing yang lebih baik. 

 

  
 
 
PUSAT BAHASA UNISDA LAMONGAN (UNISDA Language 
Center) 
Jl. Airlangga No.3 Sukodadi Lamongan (62253) Tel. (0322) 
390929 Ext.123 
Website             : http://pusatbahasa.unisda.ac.id/ E-mail                : 
pusatbahasa@unisda.ac.id  
Contact Person Pusat Bahasa UNISDA Lamongan di hari dan 
jam kerja / Senin s.d. Jumat, Pukul 08.00 – 16.00 WIB (Chat WA 
only):  
Zumrotus Sholikah, S.M. (089629486222) 
 

http://pusatbahasa.unisda.ac.id/
mailto:pusatbahasa@unisda.ac.id
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