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Nama Modul Bahasa Inggris I 
Program  S1 Keperawatan 
Kode Mata Kuliah 081U002 
Semester(s) II 

Koordinator Mata 
Kuliah 

Bahasa Inggris I 
 

Dosen Mata Kuliah Bahasa Inggris I 
 

Bahasa Bahasa Inggris 
Status Mata Kuliah Wajib 

Metode 
Pembelajaran  

Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini 
adalah: 
- Kuliah (mis., Diskusi kelompok kecil, studi kasus, project based 
learning) 
- Tugas terstruktur (mis., Esai, laporan proyek, dan laporan 
refleksi) 
- Praktik (yaitu, permainan peran, percakapan, presentasi lisan, 
praktik listening, reading, writing) 
Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 50 mahasiswa 

Beban  Untuk mata kuliah  ini, mahasiswa diharuskan untuk memenuhi 
minimum 79,33 jam dalam satu semester, yang terdiri dari: 
- 11,67 jam untuk kuliah, 
- 14,00 jam untuk penugasan terstruktur, 
- 14,00 jam untuk studi mandiri 
- 39,67 jam untuk praktik 

SKS  2 SKS  
Persyaratan Ujian  Mahasiswa harus menghadiri semua kelas dan menyerahkan 

semua tugas kelas yang dijadwalkan sebelum ujian tengah dan 
akhir. 
 

Mata Kuliah 
Pengantar 

Tidak ada mata kuliah prasyarat yang disarankan untuk mata kuliah  
ini 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan mata kuliah dan menyelesaikan semua 
tugas: 
 
Ketrampilan: 
CLO1: Mahasiswa akan dapat menerapkan bahasa Inggris secara 
komprehensif pada listening, speaking, reading, writing(S1) 
CLO2: Mahasiswa akan dapat menggunakan bahasa Inggris 
secara komprehensif dalam melakukan asesmen keperawatan. 
(S1) 



CLO3: Mahasiswa akan dapat menggunakan bahasa Inggris 
secara komprehensif di membuat diagnosa keperawatan (S1) 
CLO4: Mahasiswa akan dapat menggunakan bahasa Inggris 
secara komprehensif di melakukan intervensi keperawatan (S1) 

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
1.! Berbicara: Memperkenalkan Diri dengan menggunakan 

Isyarat Budaya 
-! Keunikan 
-! Berbagi kesamaan 
-! Tujuan mahasiswa sendiri untuk kursus 

2.! Mendengarkan dan Berbicara: Pengucapan Bahasa Inggris 
dan Amerika 

-! Perbedaan antara Inggris dan Amerika dalam 
melafalkan huruf "T" 

-! Preferensi mahasiswa pada kedua pengucapan 
3.! Mendengarkan dan Berbicara: Kesalahpahaman 

-! To Morrow (tempat di daerah terpencil London) 
-! Tomorrow (kata keterangan waktu) 
-! Contoh pengalaman mahasiswa sendiri tentang 

kesalahpahaman 
-! Apa kesalahpahaman, mengapa itu terjadi 
-! Beberapa tips untuk menghindari kesalahpahaman 

4.! Berbicara: Penilaian Umum 
-! Data demografis 
-! Data penyakit kesehatan saat ini dan sebelumnya 

5.! Membaca dan Berbicara: Nursing di Inggris 
-! Pekerjaan Perawat dan Dokter di Inggris 
-! Perbandingan pekerjaan keperawatan di Inggris 

dan Indonesia 
6.! Membaca dan Berbicara: Sikap Baik 

-! Perilaku orang di seluruh dunia 
-! Mencontohkan perilaku budaya mahasiswa sendiri 

7.! Berbicara: Dimensi Gejala 
-! Respons komunikatif terhadap keluhan pasien 
-! Bertanya dimensi gejala 

8.! Membaca: Kehidupan Perawat 
-! Kehidupan Rossitza 
-! Karya Rossitza 

9.! Berbicara: Komunikasi Non Verbal 
-! Pengamatan video pada komunikasi non verbal 
-! Jenis non verbal 
-! Alasan untuk melakukan non verbal 
-! Budaya komunikasi non verbal milik mahasiswa 

10.!Strategi Membaca: Review Jurnal Keperawatan 
11.!Berbicara: Instruksi Debit 

-! Saran dan instruksi untuk masalah kesehatan 
pasien 

12.!Komunikasi terapeutik 
13.!- Ulasan tata bahasa; penggunaan harus, harus, harus dan 

perlu 



Bentuk Penilaian  - Tugas terstruktur (laporan reflektif): 50% 
- Presentasi individu dan kelompok: 40% 
- Kehadiran dan partisipasi kelas: 10% 

Persyaratan Ujian  Mahasiswa akan belajar tentang: 
-! Mahasiswa harus menghadiri 15 menit sebelum kelas 

dimulai 
-! Mahasiswa memberi tahu jika tidak dapat menghadiri kelas 

atau ujian karena sakit atau alasan mendesak lainnya 
-! Mahasiswa harus menyerahkan tugas  sebelum batas waktu 
-! Mahasiswa harus menghadiri ujian untuk mendapatkan nilai 

akhir 
-! Bentuk ujian: Ujian tertulis 

Media yang 
digunakan  

 Power Point dan Video 

Daftar Bacaan   1.Reading Strategies by MKU Universitas Hasanuddin 
2.Everyday English for Nursing, Airlangga Publishing  
3.English for Professional Nursing 
4.Online recommended resources 
  

 


