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DAFTAR MATA KULIAH YANG DITAWARKAN 

UNTUK PROGRAM STUDENT EXCHANGE KMMB – NUNI  

SEMESTER GENAP T.A 2020/2021 

 

 

FAKULTAS      : BAHASA DAN ILMU KOMUNIKASI 

PROGRAM STUDI     : SASTRA INGGRIS 

JENJANG      : S 1 

TOTAL KUOTA MAKSIMAL DITERIMA : 30 

 

MATA KULIAH YANG DITAWARKAN 

 

SEMESTER 4 

 

Kuota mahasiswa exchange yang diterima untuk semester 4: 5 

1. Nama Mata Kuliah  : Speaking for Professional 

Kode Mata Kuliah  : SIK 2227 

Jumlah SKS   : 2 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :  

1. Sikap: 

-  Bertaqwa kepada Allah SWT dengan mentaati perintah-Nya dan mampu 

menunjukkan sikap religius dalam proses pembelajaran. 

- Menerapakan Budaya Akademik Islami dalam kegiatan akedemik dan berdasarkan 

nilai-nilai islami. 

- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri. 

2. Ketrampilan umum: 

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, menunjukkan kinerja mandiri dan 

bermutu, serta bertanggung jawab atas kinerja diri sendiri dan atau kelompok. 

3. Ketrampilan khusus:  

- Mampu menegosiasikan makna dengan tujuan komunikatif yang jelas dalam bentuk 

monolog dalam genre procedural, news item, discussions, reviews, dan expositions   

- Mampu menegosiasikan makna dalam bentuk monolog menggunakan gaya bicara 

bahasa Inggris secara akurat, fasih, dan dengan cara yang secara kultural bisa 

diterima. 

- Mampu menggunakan fitur linguistik dalam bentuk monolog untuk mencapai tujuan 

komunikatif  

- Mampu berbicara dengan memperhatikan pendengar atau lawan bicara. 

- Mampu menggunakan strategi-strategi komunikasi untuk menutupi kekurangan 

selama berkomunikasi 

4. Pengetahuan: 

- Menguasai tata bahasa Inggris melalui pemakaian ekspresi tertentu dalam kalimat 

bahasa Inggris dalam bentuk monolog. 

- Menguasai konsep tata bahasa Inggris secara baik dan benar. 

- Mengetahui cara mengaplikasikan pengetahuan bahasa maupun budaya ketika 

berbicara bahasa Inggris dalam bentuk monolog dalam berbagai bentuk genre. 
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Deskripsi Mata Kuliah :   

Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa pengaplikasian konsep penggunaan ekspresi 

tertentu dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan makna dengan tujuan komunikatif 

tertentu dengan tepat, benar, dan dapat diterima secara kultural dalam bentuk monolog 

dalam genre procedural, news items, discussions, expositions, dan reviews. 

 

Topik Bahasan  :  

Ruang lingkup topik bahasan  yang menjadi kajian dalam mata kuliah Speaking for 

Professionals  ini meliputi monolog dalam genre procedural, news items, discussions, 

expositions, dan reviews. 

 

Nama Pengajar  : Riana Permatasari, S.Pd., M.Pd, M.A. 

 

Profil Pengajar  :   

Menempuh pendidikan S1 di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Unnes. Melanjutkan ke 

Program Master jurusan RLEMC (Reading and Literacy for Early and Middle Childhood) 

di the Ohio State University (USA) dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Unnes.  

 

Fokus penelitian berkaitan dengan cultural studies, identity issues, dan children literature. 

Beberapa hasil penelitian diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional, 

dan diseminasikan di konferensi internasional. Turut aktif melakukan kegiatan pengabdian 

masyarakat bersama tim pengabdian masyarakat prodi Sastra Inggris Unissula. 

 

Kuota mahasiswa exchange yang diterima untuk semester 4: 5 

2. Nama Mata Kuliah  : Cross Cultural Understanding (CCU) 

Kode Mata Kuliah  : SIG 3273 

Jumlah SKS   : 2 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : 

1. Sikap: 

-  Bertaqwa kepada Allah SWT dengan mentaati perintah-Nya dan mampu 

menunjukkan sikap religius dalam proses pembelajaran. 

- Menerapakan Budaya Akademik Islami dalam kegiatan akedemik dan berdasarkan 

nilai-nilai islami. 

- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri. 

2. Ketrampilan umum: 

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, menunjukkan kinerja mandiri dan, 

serta bertanggung jawab atas kinerja diri sendiri dan atau kelompok. 

3. Ketrampilan khusus:  

- Mampu mendeskripsikan dan menganalisa aspek-aspek budaya seperti norma, nilai, 

tradisi, cara hidup orang dari berbagai bangsa 

- Mampu berkomunikasi dalam a mutual cross cultural understanding dalam berbagai 

discourse baik lisan maupun tertulis. 

- Mengaplikasikan pengetahuan dalam cross cultural understanding dalam kehidupan 

sehari hari dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dsb. 

4. Pengetahuan: 

Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan cross cultural understanding untuk 

berkomunikasi dalam berbagai discourse. 
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Deskripsi Mata Kuliah :   

Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa  agar mampu mengetahui, menganalisa, dan 

mengaplikasikan pengetahuan yang berkaitan dengan cross cultural understanding dalam 

komunikasi dalam berbagai discourse. 

 

Topik Bahasan  :  

Ruang lingkup topik bahasan yang menjadi kajian dalam  mata kuliah CCU meliputi alasan 

belajar CCU, CCU terms, CCU principles, culture as a human context, culture as a value 

system, culture as communication, culture and society, dan intercultural competence. 

 

Nama Pengajar  : Riana Permatasari, S.Pd, M.Pd, M.A. 

Profil Pengajar  :  

Menempuh pendidikan S1 di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Unnes. Melanjutkan ke 

Program Master jurusan RLEMC (Reading and Literacy for Early and Middle Childhood) 

di the Ohio State University (USA) dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Unnes.  

 

Fokus penelitian berkaitan dengan cultural studies, identity issues, dan children literature. 

Beberapa hasil penelitian diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional, 

dan diseminasikan di konferensi internasional. Turut aktif melakukan kegiatan pengabdian 

masyarakat bersama tim pengabdian masyarakat prodi Sastra Inggris Unissula. 

 

Kuota mahasiswa exchange yang diterima untuk semester 4: 10 

3. Nama Mata Kuliah  : English – Indonesian Interpreting 

Kode Mata Kuliah  : SIB 3235 

Jumlah SKS   : 2 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : 

1. Sikap: 

-  Bertaqwa kepada Allah SWT dengan mentaati perintah-Nya dan mampu 

menunjukkan sikap religius dalam proses pembelajaran. 

- Menerapakan Budaya Akademik Islami dalam kegiatan akedemik dan berdasarkan 

nilai-nilai islami. 

- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri. 

2. Ketrampilan umum: 

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, menunjukkan kinerja mandiri dan 

bermutu, serta bertanggung jawab atas kinerja diri sendiri dan atau kelompok. 

3. Ketrampilan khusus:  

- Mampu menegosiasikan makna dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau 

sebaliknya dalam berbagai konteks yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya 

- Mampu menginterpretasikan sejumlah ungkapan yang berupa kata, frasa, maupun 

kalimat yang berasal dari bahasa Inggris lisan ke dalam bahasa Indonesia dan 

sebaliknya dalam berbagai konteks 

- Mampu memahami dan mengaplikasikan teori dan teknik mengalihbahasakan 

wacana lisan dari bahasa Inggris  ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya dengan 

benar, tepat dan dapat diterima secara kultural 

4. Pengetahuan: 

Menguasai teori dan teknik mengalihbahasakan wacana lisan dari bahasa Indonesia 

ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya dalam berbagai konteks 
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Deskripsi Mata Kuliah :  

Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan teori dan teknik 

mengalihbahasakan wacana lisan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau 

sebaliknya dalam berbagai konteks yang meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya 

dengan benar, tepat, dan dapat diterima secara kultural 

 

Topik Bahasan  :  

Ruang lingkup topik bahasan yang menjadi kajian dalam mata kuliah Interpreting ini 

meliputi wacana lisan dalam berbagai konteks yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya 

 

Nama Pengajar  : Diyah Fitri S.S., M.Hum 

 

Profil Pengajar  :  

Pendidikan S1 ditempuh di jurusan Sastra Inggris Unnes, kemudian melanjutkan jenjang S2 

bidang Ilmu Linguistik di Undip. Mata kuliah yang diampu meliputi mata kuliah skill 

bahasa Inggris, linguistik dan penerjemahan. 

 

Fokus penelitian selain di bidang sastra juga dalam bidang penerjemahan. Beberapa contoh 

penelitian dan publikasi-nya adalah Diasporic experiences portrayed in Luling character as 

the first-generation in Amy Tan's The Bonesetter's Daughte,  Prosedur Naturalisasi dalam 

penerjemahan istilah pada Surat Resmi, Thematic structure shift of English Indonesian 

Translation of Obama’s speech in Universitas Indonesia dan masih banyak lagi.  

  

 

SEMESTER 6 

Kuota mahasiswa exchange yang diterima untuk semester 6: 10 

 

1. Nama Mata Kuliah  :  Introduction to Popular Culture 

Kode Mata Kuliah  :  SIG 3274 

Jumlah SKS   :  2 SKS 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :  

1. Sikap: 

-  Bertaqwa kepada Allah SWT dengan mentaati perintah-Nya dan mampu 

menunjukkan sikap religius dalam proses pembelajaran. 

- Menerapakan Budaya Akademik Islami dalam kegiatan akedemik dan berdasarkan 

nilai-nilai islami. 

- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri. 

2. Ketrampilan umum: 

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, menunjukkan kinerja mandiri dan 

bermutu, serta bertanggung jawab atas kinerja diri sendiri dan atau kelompok. 

3. Keterampilan Khusus: 

Mampu mengidentifikasi  kehadiran budaya populer, memberikan  argumentasi, 

mengkritisi, dan mengevaluasi relefansi keberadaan budaya populer yang berpengaruh 

secara global, termasuk di Indonesia baik secara mandiri maupun  tim. 

4. Pengetahuan: 

Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan budaya-budaya popular baik lokal 

maupun global. 
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Deskripsi Mata Kuliah :  

Mata kuliah ini mengajarkan definisi dan jenis-jenis budaya, pergeseran pemaknaan budaya, 

Tipe-tipe budaya popular, keterkaitan bidang ilmu lain dalam kajian budaya popular: 

politik, ekonomi, sosial budaya, hagemoni dan budaya 

 

Topik Bahasan  :  

Culture, Type of Culture, Popular Culture and Local Culture, Type of Popular Culture, 

Cultural Hegemony and Cultural Imperialism, The Existance of Popular Culture in 

Indonesia  

 

Nama Pengajar  :  Afina Murtininingrum, S.S., M.A. 

 

Profil Pengajar  :  

Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Diponegoro dan dilanjutkan dengan program Master 

di Macquarie University, Australia. Mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah skill 

bahasa Inggris dan mata kuliah sastra baik Inggris maupun Amerika. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan adalah Analisa Penguasaan Kemampuan Menulis Paragraf dalam 

Penerapan Media Pembelajaran Graphic Organizer, Penerapan Teknik Mind Mapping 

dalam Pengajaran Penulisan Esai Sastra Berbahasa Inggris, dan masih banyak lagi. Saat ini 

juga aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bersama tim pengabdian 

masyarakat prodi Sastra Inggris Unissula. 
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