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A. PENDAHULUAN 

Pelatihan TOEFL adalah salah satu program yang akan memberikan materi tentang Skills yang 

menjadi bahan uji di dalam test TOEFL. TOEFL merupakan salah satu alat ukur kemampuan bahasa 

Inggris. Dengan melakukan pelatihan ini, di harapkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau 

memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa Ingggris. Hal ini dibuktikan dengan mencapai nilai 

ketentuan kelulusan TOEFL prediction yang telah di tetapkan dalam Sistem Penjamin Mutu Internal 

(SPMI) Tahun 2017 pada Standar Kompetensi Lulusan halaman 127 yang mana Program Studi 

menetapkan Standar kompetensi terkait keterampilan khusus harus sesuai dengan KKNI. Lulusan 

mampu berbahasa Inggris dengan standar sebagai berikut: 

a. Lulusan Diploma minimal menguasai kemampuan TOEFL 450 

b. Lulusan Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL  450 

c. Khusus untuk Sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kemampuan TOEFL 500. 

Program ini dilaksanakan sebagai bentuk usaha universitas untuk memberikan bantuan terhadap 

setiap lulusan dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik yang mana bertujuan untuk memberikan 

lulusan yang bersaing. Program ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dan digunakan sebagai salah 

satu persyaratan untuk pendaftaran wisuda dan yudisium.  

 

B. SEBARAN MATERI PRAKTIKUM 

Adapun sebaran materi dalam Praktikum Bahasa Inggris ini  diantaranya: 

1. Listening Comprehension. 

2. Structure and Written Expression. 

3. Reading Comprehension. 

 

C. RANGKAIAN KEGIATAN PRAKTIKUM 

Program Pelatihan TOEFL ditempuh oleh setiap mahasiswa yang akan wisuda di tahun 2021, 

adapun rangkaian kegiatannya diantaranya: 

1. Sosialisasi Pelatihan TOEFL 

Kegiatan ini dilakukan di awal tahun 2021. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mengenalkan mahasiswa tentang program Pelatihan TOEFL. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang 

sangat penting karena merupakan pijakan untuk kegiatan selanjutnya. 

2. Pendaftaran   

Mahasiswa melakukan pendaftaran ke UPT Bahasa dengan mengirimkan Biodata Diri dan bukti 

kempuan tes TOFL (Sertifikat Tes TOEFL). Pengumpulan Sertifikat Toefl ini dilakukan untuk 

memetakan level kemampuan awal mahasiswa tentang bahasa Inggris. Dari bukti kemampuan 

awal ini, nantinya, materi yang diberikan akan disesuaikan dengan kemampuan sebagian besar 

Mahasiswa yang akan mengikuti pelatihan. 

 
3. Pelaksanaan praktikum. 

Kegiatan ini adalah inti dari program Pelatihan TOEFL. Nantinya mahasiswa kurang lebih 200 

orang akan menerima pengajaran tentang materi yang berkaitan selama 16 kali pertemuan (Senin 

dan Rabu). Pembelajaran dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Adapun durasi untuk setiap 

pertemuannya adalah 120 menit (Pukul 19:00 - 21:00WIB). 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. 
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D. ALUR KEGIATAN PRAKTIKUM 

Untuk mempermudah pemahaman mahasiswa tentang pelaksanaan program Praktikum 

Bahasa Inggris, berikut ini adalah alur kegiatannya: 

1. Pendaftaran  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Pelaksanaan Kursus 

 

 

 

 

 

 

E. TATA TERTIB PRAKTIKUM 
Selama pelaksanaan program Pelatihan TOEFL, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi 

oleh mahasiswa diantaranya: 
1. Pendaftaran 

a. Mendaftarkan diri ke Pusat Bahasa UMRI. 
b. Mengumpulkan Sertifikat TOEFL (bisa mengikuti Tes TOEFL Online) ke UPT Bahasa. 
c. Apabila tidak mengumpulkan Sertifikat TOEFL, maka akan langsung dianggap tidak mendaftar. 

2. Pelaksanaan Kursus 
a. Mengambil buku pegangan di Pusat Bahasa UMRI apabila tersedia. 
b. Kursus dilakukan dengan total jumlah pertemuan sebanyak 16 kali (seminggu dua kali).  
c. Durasi pelaksaan kursus untuk setiap pertemuan adalah 2 x 60 menit. 
d. Jumlah kehadiran yang diwajibkan adalah sebanyak 75%. 
e. Pelatihan dilaksanakan dari Bulan April sampai dengan Juni 2021.  
f. Apabila ada mahasiswa yang belum mengikuti kursus atau jumlah kehadirannya kurang dari 

75%, maka dapat mengikuti kursus di periode selanjutnya  dengan mengikuti syarat yang 
berlaku. 

 
A. PEMBIAYAAN 

Adapun ketentuan pembiayaan dari program Pelatihan TOEFL ini tidak dibebankan kepada 
mahasiswa melainkan dengan menggunakan anggaran yang telah di ajukan oleh UPT BAHASA. 

 
B. PENUTUP 

Demikian buku panduan ini dibuat dengan harapan program Pelatihan TOEFL yang akan 
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 Pelatihan menjadi lebih baik. 

 
 
 
 

Mahasiswa mendaftar ke UPT Bahasa dengan  mengirimkan data diri dan sertifikat 
atau bukti test Toefl Online/ Offline  yang sudah diiikuti  ( 12-14 April) 

Mahasiswa mendapatkan konfirmasi dari UPT Bahasa terkait terdaftar sebagai 
peserta pelatihan TOEFL (17 April) 

Pelaksanaa Kursus (ONLINE) 

Kursus dimulai pada 
26 April 2021 

(09:00 – 21:00 WIB) 

Minimal kehadiran 
70% 



4 | Pelatihan TOEFL 

 

Lampiran 2 
 

MATERI PELATIHAN TOEFL 2021 

 

PERTEMUAN 

KE - 

MATERI 

 

LISTENING SKILL 

1 Listening Skills 1-3 

- Restatement 

- Negatives 

- Suggestions 

2 Listening Skills 4-6 

- Passives 

- Who and Where 

- Agreement 

3 Listening Part B Skills 7-9 

- The questions 

- The topic 

- The order of the answer 

4 Listening Part C Skills 10-12 

- The questions 

- The Topic 

- The order of the answer 

5 Listening Review and Test 

 

STRUCTURE & WRITTEN EXPRESSION 

6 Skills 1-4 

- Subject and verbs 

- Object of preposition 

- Present participles 

- Past participles 

7 Skills 5-7 

- Coordinate connectors 

- Adverb clause connectors 

- Noun clause connectors 

8 Skills 8-10 

- Noun clause connectors/subject 

- Adjective clause connectors 

- Adjective clause connectors/subject 

9 Skills 11-13 

- Agreement after prepositional phrases 

- Agreement after expressions of quantity 

- Agreement after certain words 

10 Skills 14-17 

- Parallel structure with coordinate conjunctions 

- Parallel structure with paired conjunctions 
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- Past participles after have 

- Present participles or past participles after be 

11 Skills 18-21 

- Base form verbs after modals 

- Singular and plural nouns 

- Countable and uncountable nouns 

- Subject and object pronouns 

12 Skills 22-25 

- Possessives 

- Pronoun reference 

- Adjectives and adverbs 

- Adjectives after linking verbs 

13 Structure & Written Expression Review and Test 

 

READING 

14 Reading Skills 1-3 

- Main idea questions 

- Stated detail questions 

- Unstated detail questions 

15 Reading Skills 4-6 

- Implied detail questions 

- Vocabulary in context questions 

- Where questions 

TOEFL Review for 3 sections (Listening, Structure and Written 

Expression, Reading) 

16 TOEFL Post Test 

 


