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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 2106

Nama Mata Kuliah : 
 BAHASA INGGRIS BISNIS II

Kelompok Mata Kuliah :  MPK Mata kuliah pengembangan kepribadian

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis I yang  memberikan lebih luas penggunaan bahasa Inggris 
dalam transaksi-transaksi bisnis, seperti: Negotiating,  Meetings and Discussion, Telephoning, Making Contact,  Presenting Facts and 
Figures dan lain-lain.  Secara khusus mahasiswa dibekali dengan pembahasan Bahasa Inggris untuk mengantisipasi perkembangan 
bisnis global dengan menitik beratkan pembahasan English For Business. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 subject, verb 
complement & 
modifier

mahasiswa 
memahami 
tentang fungsi 
masing-
masing unsur 
tersebut 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
fungsi masing-
masing unsur 
dalam kalimat

Menjelaskan: 
a. contoh-contoh 

kalimat yang 
menggunakan 
keempat unsur 
tersebut  

b. perbedaan fungsi 
dari keempat 
unsur kalimat 
tersebut 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
unsur-unsur 
tersebut

buku 
referensi

2 verb phrases & 
tenses

mahasiswa 
mamahami 
pengertian 
verb phrases 
& tenses

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
verb phrases 
& tenses

menjelaskan: 
a. pengertian verb 

phrases  
b. jenis-jenis tenses 

dalam bahasa 
inggris beserta 
penggunaannya 
dalam kalimat 

idem idem idem mahasiswa 
dapat   
membuat 
contoh verb 
phrases dan 
tenses 

idem

3 subject - verb 
agreement

mahasiswa 
memahami 
tentang fungsi 
subject - verb 
agreement 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang fungsi 
subject - verb 
agreement 
dalam kalimat

menjelaskan: 
a. pengertian dan fungsi 
dari masing-masing sub 
pokok bahasan tersebut 
dalam suatu kalimat 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
subject - 
verb 
agreement

idem

4 pronouns mahasiswa 
memahami 
arti dan fungsi 
pronouns 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang arti 
dan fungsi 
pronouns 
dalam kalimat

menjelaskan: 
a. personal 

pronouns 
sebagai subject 
dan object  

b. possessive 
pronouns 
sebagai subject 
dan object  

c. reflexive 
pronouns 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
pronouns 

idem

5 verb as 
complement

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
verb as 
complement

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
pengertian 
verb as 
complement

menjelaskan: 
a. verb + gerunds  
b. verb + to 

infinitive  
c. verb + 

preposition + 
gerund  

d. adjective + 
preposition + 
gerund  

e. nouns + 
preposition + 
gerund  

f. adjective + 
infinitive 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
verb as 
complement

idem

6 affirmative & 
negative 
agrement, 
negation, 
commands

mahasiswa 
memahami 
tentang 
konsep-
konsep dalam 
bahasa 
Inggris yang 
termasuk di 
dalam pokok 
bahasan 
tersebut di 
atas

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
pengertian 
dari masing-
masing 
bahasan 
dalam suatu 
kalimat

menjelaskan: 
a. affirmative & 

negative 
agreement: (so, 
too, and)  

b. negation: 
(neither, either, 
hardly, barely, 
rarely, seldom)  

c. commands: 
(negative 
commands and 
negative indirect 
commands) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
menggandun
g affirmative 
& negative 
agreemant, 
negation 
dan 
commands

idem

7 modal auxiliaries mahasiswa 
memahami 
tentang arti 
dan fungsi 
masing-
masing modal 
auxilaries

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
masing-
masing dalam 
suatu kalimat

menjelaskan: 
a. simple modal 
b. complex modal 
c. ephistemic modal 
d. periphrastic 

modal 
e. real and unreal 

conditional 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
modal 
auxiliaries

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 & 10 adjective & 
adverbs

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
dan fungsi 
dari adjectives 
dan adverbs 

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
dari adjectives 
dan adverbs

menjelaskan: 
a. demontrative  
b. qualitative  
c. quantitative  
d. attributive  
e. predicative  
f. adverbs of time  
g. adverbs of place  
h. adverbs of 

frequency  
i. adverbs of 

manner 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
adjective 
dan adverbs

buku 
referensi

11&12 connectors mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
connectors 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
coordinating 
connectors

menjelaskan: 
a. coordinating 

connectors  
b. subordinating 

connectors 
(cause connector, 
misal because, 
because of)  

c. correlative 
connectors (not 
only..but also, 
either or…neither 
nor, both..and) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
connectors

idem

13 passive voice, 
causative have

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
dari passive 
voice dan 
causative have

mahasiswa 
mampu 
memahami 
passive voice 
dan causative 
have

menjelaskan: 
a. passive voice: 

(simpe, 
present/past 
progressive, 
present/past 
perfect)  

b. causative verbs: 
(have/get, 
make, let, help) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
passive 
voice dan 
causative 
have 

idem

14 Relative caluses mahasiswa 
memahami 
arti dan fungsi 
relative 
clauses

mahasiswa 
mampu 
memahami 
arti dan fungsi 
relative clause

menjelaskan: 
a. relative pronoun 

(person & non 
person, 
possessive)  

b. Restrictive dan 
non restrictive 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
relative 
clauses

idem

15 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Michael A. Pyle & Mary Ellen Munoz Cliff's test of English as a foreign language 
preparation guide

Nebraska John Wiley & Sons

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 subject, verb 
complement & 
modifier

mahasiswa 
memahami 
tentang fungsi 
masing-
masing unsur 
tersebut 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
fungsi masing-
masing unsur 
dalam kalimat

Menjelaskan: 
a. contoh-contoh 

kalimat yang 
menggunakan 
keempat unsur 
tersebut  

b. perbedaan fungsi 
dari keempat 
unsur kalimat 
tersebut 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
unsur-unsur 
tersebut

buku 
referensi

2 verb phrases & 
tenses

mahasiswa 
mamahami 
pengertian 
verb phrases 
& tenses

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
verb phrases 
& tenses

menjelaskan: 
a. pengertian verb 

phrases  
b. jenis-jenis tenses 

dalam bahasa 
inggris beserta 
penggunaannya 
dalam kalimat 

idem idem idem mahasiswa 
dapat   
membuat 
contoh verb 
phrases dan 
tenses 

idem

3 subject - verb 
agreement

mahasiswa 
memahami 
tentang fungsi 
subject - verb 
agreement 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang fungsi 
subject - verb 
agreement 
dalam kalimat

menjelaskan: 
a. pengertian dan fungsi 
dari masing-masing sub 
pokok bahasan tersebut 
dalam suatu kalimat 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
subject - 
verb 
agreement

idem

4 pronouns mahasiswa 
memahami 
arti dan fungsi 
pronouns 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang arti 
dan fungsi 
pronouns 
dalam kalimat

menjelaskan: 
a. personal 

pronouns 
sebagai subject 
dan object  

b. possessive 
pronouns 
sebagai subject 
dan object  

c. reflexive 
pronouns 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
pronouns 

idem

5 verb as 
complement

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
verb as 
complement

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
pengertian 
verb as 
complement

menjelaskan: 
a. verb + gerunds  
b. verb + to 

infinitive  
c. verb + 

preposition + 
gerund  

d. adjective + 
preposition + 
gerund  

e. nouns + 
preposition + 
gerund  

f. adjective + 
infinitive 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
verb as 
complement

idem

6 affirmative & 
negative 
agrement, 
negation, 
commands

mahasiswa 
memahami 
tentang 
konsep-
konsep dalam 
bahasa 
Inggris yang 
termasuk di 
dalam pokok 
bahasan 
tersebut di 
atas

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
pengertian 
dari masing-
masing 
bahasan 
dalam suatu 
kalimat

menjelaskan: 
a. affirmative & 

negative 
agreement: (so, 
too, and)  

b. negation: 
(neither, either, 
hardly, barely, 
rarely, seldom)  

c. commands: 
(negative 
commands and 
negative indirect 
commands) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
menggandun
g affirmative 
& negative 
agreemant, 
negation 
dan 
commands

idem

7 modal auxiliaries mahasiswa 
memahami 
tentang arti 
dan fungsi 
masing-
masing modal 
auxilaries

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
masing-
masing dalam 
suatu kalimat

menjelaskan: 
a. simple modal 
b. complex modal 
c. ephistemic modal 
d. periphrastic 

modal 
e. real and unreal 

conditional 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
modal 
auxiliaries

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 & 10 adjective & 
adverbs

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
dan fungsi 
dari adjectives 
dan adverbs 

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
dari adjectives 
dan adverbs

menjelaskan: 
a. demontrative  
b. qualitative  
c. quantitative  
d. attributive  
e. predicative  
f. adverbs of time  
g. adverbs of place  
h. adverbs of 

frequency  
i. adverbs of 

manner 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
adjective 
dan adverbs

buku 
referensi

11&12 connectors mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
connectors 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
coordinating 
connectors

menjelaskan: 
a. coordinating 

connectors  
b. subordinating 

connectors 
(cause connector, 
misal because, 
because of)  

c. correlative 
connectors (not 
only..but also, 
either or…neither 
nor, both..and) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
connectors

idem

13 passive voice, 
causative have

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
dari passive 
voice dan 
causative have

mahasiswa 
mampu 
memahami 
passive voice 
dan causative 
have

menjelaskan: 
a. passive voice: 

(simpe, 
present/past 
progressive, 
present/past 
perfect)  

b. causative verbs: 
(have/get, 
make, let, help) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
passive 
voice dan 
causative 
have 

idem

14 Relative caluses mahasiswa 
memahami 
arti dan fungsi 
relative 
clauses

mahasiswa 
mampu 
memahami 
arti dan fungsi 
relative clause

menjelaskan: 
a. relative pronoun 

(person & non 
person, 
possessive)  

b. Restrictive dan 
non restrictive 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
relative 
clauses

idem

15 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Michael A. Pyle & Mary Ellen Munoz Cliff's test of English as a foreign language 
preparation guide

Nebraska John Wiley & Sons
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 subject, verb 
complement & 
modifier

mahasiswa 
memahami 
tentang fungsi 
masing-
masing unsur 
tersebut 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
fungsi masing-
masing unsur 
dalam kalimat

Menjelaskan: 
a. contoh-contoh 

kalimat yang 
menggunakan 
keempat unsur 
tersebut  

b. perbedaan fungsi 
dari keempat 
unsur kalimat 
tersebut 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
unsur-unsur 
tersebut

buku 
referensi

2 verb phrases & 
tenses

mahasiswa 
mamahami 
pengertian 
verb phrases 
& tenses

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
verb phrases 
& tenses

menjelaskan: 
a. pengertian verb 

phrases  
b. jenis-jenis tenses 

dalam bahasa 
inggris beserta 
penggunaannya 
dalam kalimat 

idem idem idem mahasiswa 
dapat   
membuat 
contoh verb 
phrases dan 
tenses 

idem

3 subject - verb 
agreement

mahasiswa 
memahami 
tentang fungsi 
subject - verb 
agreement 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang fungsi 
subject - verb 
agreement 
dalam kalimat

menjelaskan: 
a. pengertian dan fungsi 
dari masing-masing sub 
pokok bahasan tersebut 
dalam suatu kalimat 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
subject - 
verb 
agreement

idem

4 pronouns mahasiswa 
memahami 
arti dan fungsi 
pronouns 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang arti 
dan fungsi 
pronouns 
dalam kalimat

menjelaskan: 
a. personal 

pronouns 
sebagai subject 
dan object  

b. possessive 
pronouns 
sebagai subject 
dan object  

c. reflexive 
pronouns 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
pronouns 

idem

5 verb as 
complement

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
verb as 
complement

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
pengertian 
verb as 
complement

menjelaskan: 
a. verb + gerunds  
b. verb + to 

infinitive  
c. verb + 

preposition + 
gerund  

d. adjective + 
preposition + 
gerund  

e. nouns + 
preposition + 
gerund  

f. adjective + 
infinitive 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
verb as 
complement

idem

6 affirmative & 
negative 
agrement, 
negation, 
commands

mahasiswa 
memahami 
tentang 
konsep-
konsep dalam 
bahasa 
Inggris yang 
termasuk di 
dalam pokok 
bahasan 
tersebut di 
atas

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
pengertian 
dari masing-
masing 
bahasan 
dalam suatu 
kalimat

menjelaskan: 
a. affirmative & 

negative 
agreement: (so, 
too, and)  

b. negation: 
(neither, either, 
hardly, barely, 
rarely, seldom)  

c. commands: 
(negative 
commands and 
negative indirect 
commands) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
menggandun
g affirmative 
& negative 
agreemant, 
negation 
dan 
commands

idem

7 modal auxiliaries mahasiswa 
memahami 
tentang arti 
dan fungsi 
masing-
masing modal 
auxilaries

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
masing-
masing dalam 
suatu kalimat

menjelaskan: 
a. simple modal 
b. complex modal 
c. ephistemic modal 
d. periphrastic 

modal 
e. real and unreal 

conditional 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
modal 
auxiliaries

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 & 10 adjective & 
adverbs

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
dan fungsi 
dari adjectives 
dan adverbs 

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
dari adjectives 
dan adverbs

menjelaskan: 
a. demontrative  
b. qualitative  
c. quantitative  
d. attributive  
e. predicative  
f. adverbs of time  
g. adverbs of place  
h. adverbs of 

frequency  
i. adverbs of 

manner 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
adjective 
dan adverbs

buku 
referensi

11&12 connectors mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
connectors 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
coordinating 
connectors

menjelaskan: 
a. coordinating 

connectors  
b. subordinating 

connectors 
(cause connector, 
misal because, 
because of)  

c. correlative 
connectors (not 
only..but also, 
either or…neither 
nor, both..and) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
connectors

idem

13 passive voice, 
causative have

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
dari passive 
voice dan 
causative have

mahasiswa 
mampu 
memahami 
passive voice 
dan causative 
have

menjelaskan: 
a. passive voice: 

(simpe, 
present/past 
progressive, 
present/past 
perfect)  

b. causative verbs: 
(have/get, 
make, let, help) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
passive 
voice dan 
causative 
have 

idem

14 Relative caluses mahasiswa 
memahami 
arti dan fungsi 
relative 
clauses

mahasiswa 
mampu 
memahami 
arti dan fungsi 
relative clause

menjelaskan: 
a. relative pronoun 

(person & non 
person, 
possessive)  

b. Restrictive dan 
non restrictive 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
relative 
clauses

idem

15 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 2106

Nama Mata Kuliah : 
 BAHASA INGGRIS BISNIS II

Kelompok Mata Kuliah :  MPK Mata kuliah pengembangan kepribadian

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis I yang  memberikan lebih luas penggunaan bahasa Inggris 
dalam transaksi-transaksi bisnis, seperti: Negotiating,  Meetings and Discussion, Telephoning, Making Contact,  Presenting Facts and 
Figures dan lain-lain.  Secara khusus mahasiswa dibekali dengan pembahasan Bahasa Inggris untuk mengantisipasi perkembangan 
bisnis global dengan menitik beratkan pembahasan English For Business. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 subject, verb 
complement & 
modifier

mahasiswa 
memahami 
tentang fungsi 
masing-
masing unsur 
tersebut 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
fungsi masing-
masing unsur 
dalam kalimat

Menjelaskan: 
a. contoh-contoh 

kalimat yang 
menggunakan 
keempat unsur 
tersebut  

b. perbedaan fungsi 
dari keempat 
unsur kalimat 
tersebut 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
unsur-unsur 
tersebut

buku 
referensi

2 verb phrases & 
tenses

mahasiswa 
mamahami 
pengertian 
verb phrases 
& tenses

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
verb phrases 
& tenses

menjelaskan: 
a. pengertian verb 

phrases  
b. jenis-jenis tenses 

dalam bahasa 
inggris beserta 
penggunaannya 
dalam kalimat 

idem idem idem mahasiswa 
dapat   
membuat 
contoh verb 
phrases dan 
tenses 

idem

3 subject - verb 
agreement

mahasiswa 
memahami 
tentang fungsi 
subject - verb 
agreement 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang fungsi 
subject - verb 
agreement 
dalam kalimat

menjelaskan: 
a. pengertian dan fungsi 
dari masing-masing sub 
pokok bahasan tersebut 
dalam suatu kalimat 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
subject - 
verb 
agreement

idem

4 pronouns mahasiswa 
memahami 
arti dan fungsi 
pronouns 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang arti 
dan fungsi 
pronouns 
dalam kalimat

menjelaskan: 
a. personal 

pronouns 
sebagai subject 
dan object  

b. possessive 
pronouns 
sebagai subject 
dan object  

c. reflexive 
pronouns 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
pronouns 

idem

5 verb as 
complement

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
verb as 
complement

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
pengertian 
verb as 
complement

menjelaskan: 
a. verb + gerunds  
b. verb + to 

infinitive  
c. verb + 

preposition + 
gerund  

d. adjective + 
preposition + 
gerund  

e. nouns + 
preposition + 
gerund  

f. adjective + 
infinitive 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
verb as 
complement

idem

6 affirmative & 
negative 
agrement, 
negation, 
commands

mahasiswa 
memahami 
tentang 
konsep-
konsep dalam 
bahasa 
Inggris yang 
termasuk di 
dalam pokok 
bahasan 
tersebut di 
atas

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
pengertian 
dari masing-
masing 
bahasan 
dalam suatu 
kalimat

menjelaskan: 
a. affirmative & 

negative 
agreement: (so, 
too, and)  

b. negation: 
(neither, either, 
hardly, barely, 
rarely, seldom)  

c. commands: 
(negative 
commands and 
negative indirect 
commands) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
menggandun
g affirmative 
& negative 
agreemant, 
negation 
dan 
commands

idem

7 modal auxiliaries mahasiswa 
memahami 
tentang arti 
dan fungsi 
masing-
masing modal 
auxilaries

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
masing-
masing dalam 
suatu kalimat

menjelaskan: 
a. simple modal 
b. complex modal 
c. ephistemic modal 
d. periphrastic 

modal 
e. real and unreal 

conditional 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
modal 
auxiliaries

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 & 10 adjective & 
adverbs

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
dan fungsi 
dari adjectives 
dan adverbs 

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
dari adjectives 
dan adverbs

menjelaskan: 
a. demontrative  
b. qualitative  
c. quantitative  
d. attributive  
e. predicative  
f. adverbs of time  
g. adverbs of place  
h. adverbs of 

frequency  
i. adverbs of 

manner 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
adjective 
dan adverbs

buku 
referensi

11&12 connectors mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
connectors 
dalam kalimat

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
coordinating 
connectors

menjelaskan: 
a. coordinating 

connectors  
b. subordinating 

connectors 
(cause connector, 
misal because, 
because of)  

c. correlative 
connectors (not 
only..but also, 
either or…neither 
nor, both..and) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
connectors

idem

13 passive voice, 
causative have

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
dan fungsi 
dari passive 
voice dan 
causative have

mahasiswa 
mampu 
memahami 
passive voice 
dan causative 
have

menjelaskan: 
a. passive voice: 

(simpe, 
present/past 
progressive, 
present/past 
perfect)  

b. causative verbs: 
(have/get, 
make, let, help) 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
passive 
voice dan 
causative 
have 

idem

14 Relative caluses mahasiswa 
memahami 
arti dan fungsi 
relative 
clauses

mahasiswa 
mampu 
memahami 
arti dan fungsi 
relative clause

menjelaskan: 
a. relative pronoun 

(person & non 
person, 
possessive)  

b. Restrictive dan 
non restrictive 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
contoh 
kalimat yang 
mengandung
relative 
clauses

idem

15 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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