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KATA PENGANTAR 

 
Dengan mengucap syukur alhamdulillah, akhirnya dokumen Kurikulum Program 

Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Billfath dapat terselesaikan.  Dokumen ini 

merupakan dokumen resmi kelembagaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Billfath yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan akademik. Isi 

kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Indonesia disusun dan disesuaikan dengan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

Secara umum, dokumen ini memuat tentang analisis kurikulum pendidikan tinggi, 

rumusan standar kompetensi lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran 

lulusan (CPL), penentuan bahan kajian, pembentukan mata kuliah dan pembobotan sks, 

distribusi mata kuliah tiap semester, rencana pembelajaran semester (RPS), serta rencana 

implementasi dan pengelolaan kurikulum. Bagian analisis kurikulum pendidikan tinggi 

menjelaskan bagaiman secara umum bagaimana kondisi pendidikan pada level perguruan 

tinggi di Indonesia, visi, misi, dan tujuan program studi Pendidikan Bahasa dan sastra 

Indonesia FKIP Universitas Billfath Lamongan. Bagian rumusan standar kompetensi 

lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) membahas 

tentang profil lulusan serta capaian pembelajaran lulusan (CPL) lulusan program studi 

Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia. Bagian penentuan bahan kajian membahas 

tentang gambaran body of knowledge dan penentuan bahan kajian melandasi materi 

pembelajaran dalam setiap mata kuliah program studi Pendidikan Bahasa dan sastra 

Indonesia. Bagian pembentukan mata kuliah dan pembobotan sks menyajikan beberapa 

mata kuliah yang dibentuk berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang 

dibebankan pada mata kuliah tersebut, bahan kajian yang sesuai dengan CPL-nya, dan 

materi pembelajaran yang disajikan dalam setiap mata kuliah. Bagian  distribusi mata 

kuliah tiap semester menyajikan sebaran mata kuliah mulai dari semester 1 (satu) hingga 

semester 8 (delapan) dan beban sks pada tiap semester. Bagian rencana pembelajaran 

semester (RPS) berisi tentang rencana atau rancangan kegiatan pembelajaran selama 1 

(satu) semester per mata kuliah.  

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu penyusunan dokumen 

kurikulum dari pemikiran awal dan pengembangan dokumen kami sampaikan terima 

kasih. Semoga dokumen kurikulum ini memberikan manfaat, baik bagi lembaga maupun 

seluruh sivitas FKIP Universitas Billfath. Apabila terdapat kekurangan yang termuat dalam 

dokumen ini, maka akan segera dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Lamongan, 12 Agustus 2017 
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1. ANANLISIS KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA  

Institusi pendidikan di Indonesia, salah satunya pada tingkat pendidikan tinggi 

memegang peranan penting untuk mencapai keberhasilan bangsa dalam arus 

globalisasi. Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Perguruan Tinggi, yang dimaksud dengan Pendidikan Tinggi adalah adalah jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program 

sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

Selanjutnya, yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. Untuk menghadapi globalisasi, Kemenristekdikti 

memilikki visi, yaitu meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk 

menghasilkan SDM yang berkualitas. 

Institusi pendidikan tinggi di Indonesia sebanyak 4.529 perguruan tinggi dan 

24.892 program studi (FORLAP Dikti, 2017). Perguruan tinggi yang ada di Indonesia 

terbagi atas 3.141 universitas, 1.103 akademi, 22 politeknik, 12 akademi komunitas, 

dan 11 PTN-BH. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, telah terjadi disparitas 

(perbedaan) kualitas (Kemenristekdikti, 2017:3), yaitu: 

1. dosen perguruan tinggi sejumlah 25.732 orang, dimana ~10% adalah doktor; 

2. mahasiswa sejumlah 5,4  juta (vokasi/politeknik 746.000); 

3. angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2016 < 29% (penyesuaian dengan 

kebutuhan ekonomi). Angka ini menunjukkan rasio jumlah penduduk (berapa pun 

usianya) yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk 

usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut; 

4. masih ada ketimpangan mutu perguruan tinggi (PT), dimana mayoritas institusi 

dan program studi terakreditasi C, serta sedikit program studi terakreditasi 

internasional (ABET, AACSB, AUN-QA, dan sebagainya); dan 

5. dalam ranking dunia, hanya 3 universitas di Indonesia yang masuk dalam Top 500. 

Selain disparitas kualitas pendidikan tinggi, permasalahan bangsa juga akan 

berdampak pada mutu lulusan suatu perguruan tinggi yang bersangkutan. Beberapa 

permasalahan bangsa yang terjadi di Indonesia, antara lain rendahnya cinta tanah air, 

radikalisme, intoleransi (pikiran sempit), kurang siap menghadapi globalisasi, 

penyalahgunaan narkoba, dan pengangguran sarjana. Kemenristekdikti (2016:10) 

menyebutkan bahwa mutu lulusan perguruan tinggi Indonesia masih belum memadai, 

antara lain: 
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1. adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan jumlah ketersediaan lulusan; 

2. adanya kritik terhadap lulusan, meliputi kurangnya kemampuan dalam berbahasa 

Inggris (english proficiency), minimnya karakter kepemimpinan (leadership), 

kurang aktif dalam organisasi (organization), kurangnya kecakapan dalam 

berkomunikasi baik secara lisan dan tulis (communication), rendahnya 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS), dan 

kurangnya keterampilan dalam menggunakan teknologi (IT skills); 

3. kemampuan teknis lulusan cukup, namun kurang diimbangi kemampuan bernalar; 

dan 

4. rendahnya kemampuan berpikir kritis, percaya diri, dan lunturnya nilai-nilai 

kebaikan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemenristekdikti mengambil solusi yaitu 

melakukan pengayaan mata kuliah melalui general education. General education 

merupakan pendekatan pembelajaran perguruan tinggi dengan memberdayakan 

individu dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kompleksitas, keragaman, 

dan perubahan (Kemenristekdikti, 2016:11). General education menekankan pada 

pengetahuan luas tentang dunia yang lebih luas (misalnya sains, budaya, dan 

masyarakat), serta pencapaian yang mendalam pada bidang minat tertentu. Dengan 

demikian hal ini dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan kesadaran akan 

tanggungjawab sosial seperti halnya kemampuan intelektual dan keterampilan praktik 

yang kuat dalam semua bidang studi. Misalnya, kemampuan dalam berkomunikasi, 

keterampilan analisis (analytical) dan penyelesaian masalah (problem solving), dan 

mencakup kemampuan untuk menunjukkan penerapan pengetahuan dan keterampilan 

di lingkungan dunia nyata (Associaton of America College and University). 

General education dilakukan dengan cara melakukan revitalisasi mata kuliah 

yang termasuk ke dalam kelompok mata kuliah umum (MKU), mata kuliah dasar 

(MKD), serta mata kuliah kelimuan dan keterampilan (MKK). Revitalisasi tersebut 

meliputi penguatan sistem nilai, keterampilan belajar (learning skill), keterampilan 

membaca (reading skill), keterampilan menulis (writing skill), retorika, wawasan 

kebangsaan dan bela negara, serta himbauan penambahan sks Bahasa Inggris dan IT 

skills. Selain itu, general education juga dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan 

ekstra dan ko-kurikuler, seperti HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), UKM (Unit 

Kegiatan Mahasiswa), KKN, dan lain sebagainya. Keterlibatan mahasiswa dan 

kehidupan organisasi kampus dipandang penting karena mendukung pengembangan 

(1) kemampuan berpikir kritis, (2) kemampuan menyelesaikan masalah, (3) 
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kemampuan bekerja dalam tim, (4) kemampuan berkomunikasi secara efektif, dan (5) 

kemampuan intergritas (etika & moral). Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi 

Indonesia diharapkan dapat menjadi insan Indonesia yang beradab, berilmu, 

berwawasan kebangsaan dan bela negara, kompetitif, analitis, komunikatif, toleran, 

berjiwa pengusaha (entrepreneur), tanggap terhadap permasalahan bangsa, dan 

bertanggungjawab (Kemenristekdikti, 2017:6). 

Untuk mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

tinggi di Indonesia, perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk menyusun, 

mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum yang dibuat oleh instansi tersebut. 

Selain itu, setiap perguruan tinggi juga harus memiliki ciri khas atau karakteristik 

tertentu agar berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Sebagai perguruan tinggi 

swasta baru, Universitas Billfath Lamongan telah menyusun suatu ciri khas atau 

karakteristik yang tercantum dalam visi universitas, yaitu “Menjadi universitas 

terkemuka di bidang riset terapan yang dijiwai nilai-nilai keislaman, 

keindonesian, dan kepesantrenan.” Mengacu pada visi tersebut, Program Studi 

Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) Universitas Billfath telah merumuskan visi, misi, dan 

tujuan program studi sebagai berikut. 

 

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

Visi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia adalah menjadi program studi 

berkualitas dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan bahasa, sastra Indonesia 

berbasis riset terapan dengan dilandasi nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan 

kepesantrenan pada tahun 2027 di tingkat nasional. 

 

Sejalan dengan visi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 

Billfath, maka dapat dirumuskan beberapa misi dari Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia, yaitu:  

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dalam bidang bahasa dan sastra 

Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia (guru) yang profesional, baik 

dari segi kompetensi profesionalisme, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, 

dan kompetensi kepribadian dengan dilandasi nilai-nilai keislaman, keindonesian, 

dan kepesantrenan.  

2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas berbasis riset terapan dalam bidang 

pendidiikan bahasa dan sastra Indonesia.  
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3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan bahasa 

dan sastra Indonesia serta pendidikan pada umumnya dalam rangka 

mengimplementasikan IPTEK di masyarakat yang didasarkan pada prinsip 

kemandirian dan berwawasan ke depan.  

 

  Berdasarkan visi dan misi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

Universitas Billfath, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Menghasilkan pendidik yang berkualitas dalam bidang bahasa dan sastra 

Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia (guru) yang profesional, baik 

dari segi kompetensi profesionalisme, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, 

dan kompetensi kepribadian dengan tetap dilandasi oleh nilai-nilai keislaman, 

keindonesian, dan kepesantrenan.  

2. Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dalam mengembangkan keilmuan, 

pendidikan, dan teknologi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sesuai 

dengan tuntutan dan perkembangan zaman berdasarkan kebutuhan pembangunan 

masyarakat dengan dilandasi prinsip-prinsip ilmiah dan kreativitas serta dilandasi 

semangat keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan.  

3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas di bidang 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia serta pendidikan pada umumnya dalam 

rangka mengimplementasikan IPTEK di masyarakat yang didasarkan pada prinsip 

kemandirian dan berwawasan ke depan dengan tetap dilandasi oleh semangat 

keislaman, keindonesian, dan kepesantrenan.  

 

 Kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Billfath 

dikelompokkan ke dalam empat kompetensi. Keempat kompetensi tersebut didasarkan 

pada kompetensi yang harus diperoleh oleh seorang calon pendidik. Keempat 

kompetensi tersebut adalah:  

1. Kompetensi Pedagogik 

1) Kemampuan dalam mengembangkan teori-teori keilmuan bahasa dan sastra 

Indonesia yang inovatif serta mampu menerapkannya dalam dunia 

pendidikan.  

2) Kemampuan dalam menggunakan media elektronik sebagai penyampai teori-

teori keilmuan bahasa dan sastra Indonesia serta mengembangkan media dan 

bahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasi teknologi. 
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3) Kemampuan dalam menumbuhkan daya kritis, inovatif, dan kreatif dalam 

mengembangkan keilmuan bahasa dan sastra Indonesia.  

 

2. Kompetensi Profesional 

1) Menguasai bidang bahasa, sastra, jurnalistik, serta pengajaran bahasa dan 

sastra Indonesia. 

2) Menguasai bidang kajian ilmiah dan penelitian berkaitan dengan bahasa dan 

sastra Indonesia. 

3) Mampu mengaplikasikan ilmu kebahasaan dan kesusatraan serta 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam bentuk pelayanan kepada 

masyarakat.  

 

3. Kompetensi Kepribadian 

1) Kemampuan membawa diri secara berwibawa dan profesional sebagai warga 

negera yang baik berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan. 

2) Kemampuan berinteraksi dalam berbagai situasi dan kondisi sebagai manusia 

dewasa. 

3) Mampu membuka diri dari segala macam bentuk kritikan dan masukan 

sebagai bentuk evaluasi diri.  

 

4. Kompetensi Sosial  

1) Mampu menumbuhkan rasa setia kawan dan persaudaraan sesama 

mahasiswa baik di dalam lingkungan kampus maupun di masyarakat kelak. 

2) Bersifat toleran terhadap berbagai macam permasalahan akademik dan 

nonakademik. 

3) Mampu bergaul dari tingkatan pimpinan sampai dengan karyawan. 

4) Mampu menghargai pendapat orang lain.  

 

5. Dari keempat kompetensi tersebut, maka secara umum Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) yang dimiliki oleh para lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia, yaitu: 

1) Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistik. 

2) Menguasai teori-teori dasar dalam bidang sastra. 

3) Menguasai teori belajar dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

4) Menguasai prinsip perkembangan peserta didik.  
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5) Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, 

penyajian (metode, prosedur, dan teknologi informasi), pengelolaan kelas, 

serta evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

6) Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan kesastraan untuk pengembangan 

kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan dalam berbagai keperluan. 

7) Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, serta pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia untuk pengembangan kemampuan mengajar. 

 

Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi, berikut ini 

rangkuman hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, yaitu: 

a. Kekuatan komponen visi, misi dan tujuan, dan sasaran ini tampak pada aspek 

berikut: (1) adanya kejelasan dan kekonsistenan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

Program Studi dengan FKIP dan universitas; (2) visi, misi, tujuan, dan sasaran 

selalu dijadikan dasar dan acuan kegiatan; (3) kegiatan difokuskan untuk 

menciptakan keunggulan di bidang akademik dan mental spiritual.  

b. Kelemahan komponen visi, misi dan tujuan, dan sasaran ini terletak pada 

pemahaman dan komitmen sebagian kecil sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan belum optimal.  

c. Peluang komponen visi, misi dan tujuan, dan sasaran ini tampak pada aspek 

berikut: (1) adanya peluang untuk menjalin kerja sama dalam merealisasikanpen 

capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran; (2) terdapat jaringan informasi global untuk 

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran; (3) adanya tuntutan terhadap 

kompetensi yang dinamis dan beragam menuntut perumusan visi, misi, dan tujuan 

yang sesuai.  

d. Ancaman komponen visi, misi dan tujuan, dan sasaran ini berupa persaingan 

dengan perguruan tinggi lain yang memiliki kondisi yang lebih baik.  

 

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Billfath dipimpin 

oleh seorang ketua progam studi. Adapun analisis SWOT yang telah dilakukan terhadap 

tata pamong program studi, yaitu:  

a) Kekuatan komponen tata pamong ini sebagai berikut: (1) tata pamong sudah baik 

dan efisien, (2) adanya nilai kejujuran, kerukunan, dan keikhlasan yang dijunjung 

tinggi sehingga menjadi penguat dalam melakukan aktivitas, (3) pelibatan sivitas 

dalam mengembangkan situasi akademis secara umum sudah baik, (4) ada 
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kesepakatan sivitas akademika untuk mengembangkan iptek yang diintegrasikan 

iman dan taqwa. 

b) Kelemahan komponen tata pamong ini sebagai berikut: (1) beberapa sivitas 

akademika kurang optimal dalam melaksanakan tugas, (2) masih terbatasnya 

jumlah staf, (3) koordinasi PPM, UPM, dan GPM dalam beberapa hal masih perlu 

ditingkatkan.  

c) Peluang komponen tata pamong ini sebagai berikut: (1) masih perlu 

penyempurnaan sistem kepemimpinan melalui kegiatan evaluasi eksternal, (2) 

adanya kerjasama dengan pusat penjaminan mutu di luar PT.  

d) Ancaman komponen tata pamong ini sebagai berikut: (1) belum adanya kerja sama 

dengan lembaga mitra, (2)kemitraan perlu diadakan, agar menunjang tercapainya 

visi dan misi program studi, dan (3) persaingan antar PT.  

 

Kurikulum sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran. Kurikulum yang 

dikembangkan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Billfath disusun bersama 

komponen sivitas akademika dan stakeholder. Kekuatan komponen kurikulum sebagai 

berikut: (1) kurikulum yang dikembangkan bersifat adaptif dan responsif, sudah 

berorientasi pasar, (2) kurikulum disusun mengikuti kompetensi dan profil lulusan 

yang diinginkan, (3) tersedia matakuliah pilihan, (4) didukung oleh konstribusi dari 

para stakeholder, (5) dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

program studi, (6) direviu secara periodik, (7) ditunjang oleh penggunaan teknologi 

informasi, (8) adanya lembaga penjaminan mutu. 

Kelemahan komponen kurikulum sebagai berikut: (1) suasana akademik secara 

umum masih perlu ditingkatkan, (2) jumlah dosen tetap masih terbatas, (3) masih 

rendahnya kualitas kegiatan ilmiah mahasiswa, (4) pelibatan beberapa sivitas 

akademika dalam pengembangan kurikulum masih belum maksimal. 

Peluang komponen kurikulum sebagai berikut: (1) teknologi yang semakin 

cepat berkembang mengakibatkan kompetensi lulusan program studi yang dibutuhkan 

oleh dunia kerja juga menjadi semakin cepat berkembang, (2) adanya tuntutan pasar 

yang menghendaki kepuasan immaterial pada proses pembelajaran di perguruan 

tinggi, (3) struktur kurikulum berpeluang untuk direviu (4) adanya peluang 

mengikutsertakan stakeholder dalam mereviu kurikulum, (5) adanya peluang 

mendatangkan narasumber yang berkompeten untuk meningkatkan kemampuan staf 

melalui dana proyek, (6) semakin terbukanya akses ke berbagai perguruan tingggi dan 
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lembaga lain, (7) banyaknya kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan kompetensi 

dosen.  

Ancaman komponen kurikulum sebagai berikut: (1) regulasi pendidikan yang 

berubah-ubah menuntut perubahan pada kurikulum, (2) tuntutan pasar kerja yang 

semakin tinggi terhadap kompetensi lulusan, (3) perkembangan IPTEKS yang terjadi di 

masyarakat lebih cepat daripada perubahan kurikulum.  

 

2. LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 

Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam setiap aspek 

kegiatan pendidikan. Mengingat kedudukan kurikulum memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pendidik serta perkembangan peserta didik, maka penyusunan 

kurikulum didasarkan pada landasan-landasan yang kokoh dan kuat. Penyusunan 

kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Billfath didasarkan 

pada landasan yang terefleksikan dari kerangka dasar kurikulum; visi, misi, dan tujuan 

program studi; rumusan kompetensi, subkompetensi; dan substansi kajian. Dari 

rumusan tersebut ditentukan nama matakuliah dan besaran bobot sksnya.  

 

2.1 Acuan Pengembangan Kurikulum  

Acuan pengembangan kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 

Universitas Billfath dikembangkan berdasarkan beberapa acuan pengembangan, 

sebagai berikut. Pertama, kurikulum dikembangkan berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab III 

Pasal 4 Ayat (3) menyebutkan, Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada pasal 35 

disebutkan, (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan 

penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; (2) 

Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum. 

Sementara itu dalam penjelasan pasal 35 ayat (1) disebutkan, Standar isi mencakup 

ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan 

tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, 

dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan 
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lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar 

nasional yang telah disepakati. 

Kedua, kurikulum dikembangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian 

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Pendidikan Nasional. Pada Pasal 9 Ayat (1) dan (4) disebutkan, Kerangka dasar 

dan struktur kurikulum pendidikan tinggidikembangkan oleh perguruan tinggi yang 

bersangkutanuntuk setiap program studi, Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan 

kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggimasing-

masing. Sementara itu pada Pasal 25 dijelaskan (1) Standar Kompetensi Lulusan 

digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari 

satuan pendidikan, (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi Kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah, dan Ayat (4) 

Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya pada Pasal 26 Ayat (4) ditegaskan, 

bahwa Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggibertujuan untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, 

memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, 

mengembangkan, serta menerapkan ilmu,teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi 

kemanusiaan. Berbeda dengan di sekolah menengah, pada Pasal 27 dijelaskan, bahwa 

Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkanoleh masing masing 

perguruan tinggi. 

Ketiga, kurikulum dikembangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Pasal 97 

disebutkan, (1) kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis 

kompetensi, (2) kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di 

perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan 

mengacu Standar Nasional Pendidikan, (3) kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: a. landasan 

kepribadian; b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;c. 

kemampuan dan keterampilan berkarya; d. sikap dan perilaku dalam berkarya 

menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; e. 

penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam 

berkarya. Pernyataan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan 
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dilaksanakan berbasis kompetensi ini telah menegaskan kembali Kepmendiknas No. 

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 

Pendidikan Tinggi. 

Keempat, kurikulum ini dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. BAB II Bagian Keempat 

Paragraf 1 Pasal 18 menjelaskan, (1) Program sarjana merupakan pendidikan 

akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat 

sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran 

ilmiah; (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan 

Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki 

dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi 

profesional; (3) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik 

minimum lulusan program sarjana atau sederajat; (4) Lulusan program sarjana berhak 

menggunakan gelar sarjana; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana 

diatur dalam Peraturan Menteri. 

Kelima, kurikulum dikembangkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). BAB II pasal 2 menyebutkan, (1) KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang 

kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan 

jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Khusus pada jenjang 7 sampai dengan 

jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI 

mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum. 

Keenam, kurikulum dikembangkan berdasarkan Permendikbud RI Nomor 73 

thn 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan 

tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan 

nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang 

pendidikan tinggi. 

Ketujuh, kurikulum dikembangkan berdasarkan dinamika kebutuhan 

masyarakat khususnya terhadap lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia saat ini. 

Hal ini dilakukan dengan melakukan tracer study terhadap lulusan, dan melibatkan 

segenap stakholder dalam penyusunan kurikulum.  
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Kedelapan, kurikulum dikembangkan sejalan dengan perkembangan IPTEK 

terkini. Perkembangan kurikulum tentu harus disesuaiakan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat agar lulusan yang 

dihasilkan siap menghadapi globalisasi IPTEK di masa mendatang. 

 

2.2 Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa indonesia Billfath dikembangkan 

berdasarkan prinsip sistemis, sistematis, dan berkelanjutan. Pengembangan kurikulum 

secara sitemis dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, memasukkan, dan 

menyertai komponen-komponen yang terkaitan dengan pencapaian tujuan program 

studi, sasaran program studi, dan pembentukan kemampuan lulusan. Komponen-

komponen tersebut, meliputi: dosen pengembang kurikulum dan pelaksana kurikulum, 

lembaga pemakai kurikulum, mahasiswa, dan pihak yayasan.  

Pengembangan kurikulum dilakukan secara sistematis merupakan kegiatan 

pengembangan kurikulum berdasarkan pada kebermaknaan, keteraturan, dan 

keberurutan demi tercapainya tujuan dan sasaran program studi dan pembentukkan 

kemampuan lulusan. Sementara pengembangan kurikulum dilakukan secara 

berkelanjutan didasarkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukkan secara terus-

menerus dan berkesinambungan dengan tetap memerhatikan perkembangan zaman 

dan bersifat baru. Kebaruan yang dimaksud, yaitu: perkembangan ilmu bahasa 

Indonesia, sastra Indonesia, ilmu pendidikan, teknologi pendidikan dan pembelajaran 

serta perkembangan kebutuhan stakeholder. Oleh karena itu, seiring dengan 

berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman, kurikulum akan terus mengalami 

perubahan, baik komponen, strruktur, maupun isi kurikulum.  

Apabila dilihat dari sisi penggunaannya, kurikulum yang digunakan bersifat 

lentur (fleksibel). Kelenturan itu terletak pada keluasaan mahasiswa untuk memilih 

mata kuliah yang dipilih untuk ditempuh sesuai dengan kecenderungan minat, 

spesialisasi keahlian, dan kebutuhannya. Berdasarkan aspek isinya, kurikulum 

dikembangkan atau dipakai bersifat akademisi, analisitis, dan aplikatif. Matakuliah 

akademis dan analitis memandu mahasiswa menjadi tenaga kependidikan yang 

profesional. Matakuliah yang bersifat akademis dan analitis menuntut mahasiswa 

untuk memiliki pengetahuan dan wawasan pada bidang ilmu bahasa Indonesia, 

sedangkan matakuliah aplikatif menuntut mahasiswa untuk mampu melakukan 

refleksi pengalaman dan kenyataan. Dengan demikian, kurikulum Program Studi 
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Pendidikan Bahasa Indonesia akan mampu membentuk ilmuwan bahasa Indonesia 

yang memiliki wawasan kependidikan yang baik dan sebaliknya. 

 

3. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang Dinyatakan dalam Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Tahapan penyusunan kurikulum merupakan kegiatan penyusunan konsep 

sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu  program studi. 

Tahapan penyusunan kurikulum diawali dengan perumusan capaian pembelajaran 

lulusan (CPL). Untuk menyusun CPL, maka program studi harus menentukan profil 

lulusan terlebih dahulu. Penyusunan profil program studi harus sesuai atau selaras 

dengan visi dan misi program studi. 

 

3.1 Profil Lulusan  

Profil lulusan, yaitu peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh para lulusan 

program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di masyarakat dan dunia kerja. Profil 

lulusan merupakan outcome pendidikan yang akan dituju. Profil lulusan Prodi 

Pendidikan Bahasa Indonesia Billfath, yaitu: menjadi sarjana bahasa dan sastra 

Indonesia, pengajar bahasa dan sastra Indonesia, dan peneliti semenjana dalam 

bidang pendidikan, pengembangan media dan bahan ajar bahasa dan sastra 

Indonesia yang ditransformasikan kepada orang lain, baik secara lisan maupun 

tulis; baik secara afektif, psikomotirik, maupun kognitif, sehingga mampu 

menciptakan masyarakat/siswa yang berliterasi tinggi. Secara lebih rinci profil 

lusuan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai berikut. 

a. Menjadi calon pendidik pemula bahasa dan sastra Indonesia untuk tingkat dasar 

dan menengah SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. 

b. Menjadi peneliti semenjana dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. 

c. Menjadi jurnalistik serta pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. 

d. Menjadi wirausaha di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya 

 
Tabel 1: Profil Lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia 
 

No Profil Deskripsi Profil 

1. Guru Bahasa Indonesia Menjadi guru jenjang sekolah menengah (SMP/MTs 

dan SMA/MA/SMK) yang memiliki kemampuan 

mengembangkan pembelajaran; memiliki 

kemampuan menilai hasil pembelajaran; memiliki 

kemampuan dalam memecahkan masalah pendidikan 
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dan pembelajaran; memiliki kemampuan 

mengembangkan bahan, media, dan strategi 

pembelajaran yang menarik untuk diri sendiri dan 

umum.  

2. Peneliti Bahasa, Sastra 

Indonesia dan 

Pengajarannya 

Menjadi penelitian semenjana yang memiliki 

kemampuan dalam menggunakan berbagai macam 

metode penelitian sehingga menghasilkan riset yang 

dapat dipublikasikan, baik di bidang pengajaran 

maupun kajian bahasa dan sastra.  

3. Jurnalistik Menjadi jurnalistik yang mampu bekerja pada media 

cetak atau elektronik, mampu melaksanakan tugas 

jurnalistik secara profesional, bertanggung jawab dan 

kompeten dalam penyuntingan.  

4. Pengembang BIPA Menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk penutur 

asing dan mengaplikasikan teori BIPA untuk 

keperluan wisata Indonesia dan untuk mempelajari 

budaya Indonesia.  

5. Wirausaha Bidang 

Bahasa, Sastra Indonesia, 

dan Pengajarannya 

Menjadi wirausaha yang mampu mengembangkan 

produk-produk usaha di bidang bahasa, sastra 

Indonesia, dan pengajarannya. Secara spesifik lulusan 

dapat menyemai layanan pendidikan yang bersifat 

usaha di bidang pendidikan, menghasilkan karya 

kreatif sastra di industri kreatif, dan menghasilkan 

produk-produk kebahasaan yang mampu 

mengembangkan pembinaan bahasa Indonesia.  
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3.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (Learning Outcomes) 

Capaian belajar program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Billfath terdiri atas: sikap, pengetahuan, keterampilan 

khusus, dan keterampilan umum.  

Tabel 2: Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 

No Parameter Capaian Belajar 

1. Sikap 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 
3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggung jawab pada negara dan bangsa  
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain  
6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila  
7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
8) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan  
9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 
10) Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan 

kemampuan peserta didik 
11) Menunjukkan sikap dan nilai-nilai kepesantrenan ala ahlu sunnah wal, jama’ah.  

2. Penguasaan 
Pengetahuan 

1) Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, 
pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan 
sastra. 

2) Menguasai prinsip-prinsi pedagogi dan psikologi pendidikan. 
3) Menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 
4) Menguasai konsep dan teori dasar jurnalistik. 
5) Menguasai konsep dan teori dasar pengembangan bahasa Indonesia untuk penutur asing 
6) Menguasai konsep dan teori dasar pengembangan bahan, media, dan metode pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia.  
7) Menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta 

pembelajarannya.  
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3. Keterampilan 
Umum 

1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 

4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 
dalam maupun di luar lembaganya. 

7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya. 

8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9) Mampu mendokumantasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihah dan mencegah plagiasi. 

3. Keterampilan 
Khusus 

1) Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, 
akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah. 

2) Mampu mengapresiasikan, mengekspresikan, mengkreasikan karya sastra Indonesia secara lisan dan 
tulis. 

3) Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia; serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. 

4) Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan bahasa dan sastra 
Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi. 

5) Mampu menghasilkan layanan jasa dan produk kreatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta 
pembelajarannya.  
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Tabel 3: Elemen Kompetensi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 
Profil 

Lulusan 
Capaian Belajar Prodi 

Kompetensi Utama Kompetensi Pendukung Kompetensi Lainnya 
Pengetahuan Umum 
Guru  1) Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistik. 

2) Menguasai teori-teori dasar dalam bidang sastra. 

3) Menguasai teori belajar dan pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia. 

4) Menguasai prinsip perkembangan peserta didik.  

5) Menguasai konsep dan teknik pengembangan 

program pembelajaran, penyajian (metode, 

prosedur, dan teknologi informasi), pengelolaan 

kelas, serta evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. 

6) Menguasai konsep teoritis kebahasaan dan 

kesastraan untuk pengembangan kemampuan 

berkomunikasi lisan dan tulisan dalam berbagai 

keperluan. 

7) Menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, 

literasi, serta pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia untuk pengembangan kemampuan 

mengajar.  

  

Jurnalis  Menguasai teori-teori dasar 
tentang jurnalistik. 

 

Pengajar 
BIPA 

 Menguasai teori-teori dasar 
tentang BIPA 

 

Penulis 
Buku 

 Menguasai teori-teori dasar 
tentang penulisan buku ajar 

 

Wirausaha   Menguasai teori-teori dasar 
kewirausahaan 
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Keterampilan Khusus 
Guru 1) Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, 

secara lisan dan tulisan dalam konteks 
keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; 
serta mampu menggunakan salah satu bahasa 
daerah. 

2) Mampu mengapresiasikan, mengekspresikan, 
mengkreasikan karya sastra Indonesia secara 
lisan dan tulis. 

3) Mampu menganalisis dan menerapkan teori, 
konsep, pendekatan dalam pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia. 

4) Mampu merencanakan dan melakukan kajian 
terhadap implementasi pendidikan bahasa dan 
sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi. 

5) Mampu menghasilkan layanan jasa dan produk 
kreatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, 
serta pembelajarannya. 

  

Jurnalis  Mampu mengaplikasikan teori 
jurnalistik dalam bidang 
kewartawanan. 

 

Pengajar 
BIPA 

 Mampu mengaplikasikan teori 
dasar BIPA dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia penutur asing. 

 

Penulis 
Buku 

 Mampu mengaplikasikan teori 
penulisan buku dalam 
pengembangan buku teks dan 
nonteks pelajaran. 

 

Wirausahawan   Mampu mengaplikasikan teori 
kewirausahaan dalam bidang 
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bahasa dan sastra Indonesia 
dan pembelajarannya. 

Keterampilan Umum 
Guru, Jurnalis, 
Pengajar BIPA,  
Penulis Buku, 
dan Wirausaha 

1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur. 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

3) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 

dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

5) Mampu memelihara dan mengembangkan dan 

memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya. 

6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya. 
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7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri 

8) Mampu mendokumantasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihah dan mencegah plagiasi 
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4. Penentuan Bahan Kajian 

Berdasarkan hasil penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang  telah 

dibuat, seharusnya telah tergambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian 

yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap 

lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia. Bahan kajian ini 

dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya (body of 

knowledge), atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu 

pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai  

ciri bidang ilmu program studi tersebut.  

 

4.1 Gambaran Body of Knowledge (BoK) 

Body of knowledge atau keilmuan dan keahlian yang akan diselenggarakan oleh 

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Billfath mencakup bidang 

ilmu bahasa, ilmu sastra,  bidang metodik-pedagogik (ilmu kependidikan), dan bidang 

lainnya yang sesuai dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta didasari 

oleh pendidikan karakter (ilmu agama dan moral).  

Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia harus mampu mengkaji 

implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya serta 

mempublikasikannya. Untuk itu perlu dikembangkan penelitian-penelitian yang 

mengikuti tren penelitian pendidikan terkini terkait inovasi pembelajaran Pendidikan 

Bahasa Indonesia.Tren penelitian tersebut akan dielaborasikan dan dipadukan 

dengan tema-tema penelitian dari para dosen Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia Universitas Billfath. 
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Keilmuan dan Keahlian 
PBIND (S1) 

- KeIslaman 
- Kepribadian moral 
- Bahasa dan budaya 
- Kemandirian/wirausaha 

Pendidikan Sikap/Karakter 

Bahasa Sastra 

Ilmu Bahasa Linguistik Ilmu Sastra 

Bahasa dan Sastra Indonesia - Psikologi peserta 
didik 

- Teori belajar dan 
pembelajaran 

- Strategi dan model 
pembelajaran 

- Manajemen 
pendidikan 

- TIK 
- Statistika pendidikan 

Ilmu Kependidikan 

- Ilmu bahasa dan 
sastra 

- Pembelajaran 
bahasa dan satra 

- Penelitian 
pendidikan bahasa 
dan sasatra 

- Pengelolaan 
laboratorium bahasa 

- TIK dalam 

mengkaji 

mengkaji 

mengkaji 

bersinergi 

menunjang 

melandasi 

meliputi 

meliputi 
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4.2 Penentuan Bahan Kajian 

Dari hasil penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan analisis body of 

knowledge dapat ditentukan bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh lulusan 

program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dari bahan kajian minimal tersebut, 

program studi  dapat menguraikannya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, 

keluasan, dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi 

standar isi pembelajaran yang  memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang tetap 

mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL).  

 

5. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS 

Mata kuliah dibentuk berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang 

dibebankan pada mata kuliah dan bahan kajian yang sesuai dengan CPL tersebut. 

Pembentukan mata kuliah dapat menggunakan pola matriks seperti pada Tabel 6.1  
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Tabel 6.1 Bahan Kajian Pembelajaran Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia 
 

Kode Bahan Kajian (BK) Deskripsi Bahan Kajian 

BK1 KeIslaman Mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan dalam Islam, kitab suci Al Qur’an, 
dan hadist yang dilandasi oleh nilai-nilai kepesantrenan.  

BK2 Kepribadian moral Mengkaji teori-teori perkembangan sosial dan moral, serta tanggungjawab sebagai seorang 
warga negara dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara berlandaskan nilai-nilai dasar (basic value) Pancasila. 

BK3 Bahasa dan budaya - Mengkaji ragam dan kekhasan bahasa, serta bahasa keilmuan sebagai penunjang dalam 
penyusunan karya ilmiah mulai tahap pra penulisan, penulisan, dan penyuntingan; dan 

- Mengkaji keanekaragaman, etika, estetika, dan problematika budaya di Indonesia. 
BK4 Kemandirian/wirausaha Mengkaji konsep-konsep kewirausahaan, manajemen resiko, etika bisnis, dan prosedur 

merancang proposal bisnis, sehingga mampu menumbuhkan jiwa kemandirian. 
BK5 Ilmu kependidikan Mengkaji konsep dan teknik prosedural dalam merancang, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia (manajemen pendidikan). 
BK6 Ilmu bahasa dan sastra Indonesia - Mengkaji konsep-konsep dasar ilmu bahasa dan sastra Indonesia sebagai penunjang 

penguasaan terhadap ilmu bahasa dan sastra Indonesia; dan 
- Mengkaji konsep teoretis tentang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia sesuai 

dengan bidang keahliannya.  
BK7 Pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia 
Mengkaji prinsip dan konsep psikologi belajar peserta didik, teori belajar dan 
pembelajaran, strategi dan model-model pembelajaran, serta penilaian/evaluasi dalam 
pembelajaran bahasa dan sasatra Indonesia. 

BK8 Penelitian pendidikan  Mengkaji konsep dan prosedur berbagai metode penelitian serta statistika sebagai 
penunjang penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang pendidikan. 

BK9 Pengelolaan laboratorium bahasa Mengkaji prinsip manajemen/tata kelola dan keselamatan kerja dalam laboratorium 
sebagai penunjang pembelajaran bahasa Indonesia. 

BK10 TIK dalam pembelajaran bahasa 
dan sastra Indonesia 

Mengkaji pengetahuan prosedural berbagai macam software yang menunjang 
terlaksananya pembelajaran bahasa Indonesia. 
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Tabel 6.2 Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian (BK) 

 

KODE 
CPL 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
Bahan Kajian (BK) 

BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 BK8 BK9 
BK1

0 
Sikap 

S1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius.  

√ √         

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 

√ √         

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban 
berdasarkan Pancasila. 

 √ √  √      

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

 √ √        

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain. 

√ √ √        

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

 √ √        

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.  

 √         

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. √ √ √  √      
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri. 
    √ √ √ √ √ √ 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 
dan kewirausahaan. 

   √       

S11 Menunjukkan sikap dan nilai-nilai Islam kepesantrenan 
ala ahlu sunnah wal jama’ah. 

√          

Keterampilan Umum 
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis,     √ √ √ √ √ √ 
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dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur. 

√   √ √  √  √  

KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 
gagasan, desain atau kritik seni. 

  √  √ √ √ √  √ 

KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 
tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi. 

  √     √ √  

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

    √ √ √ √ √  

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 
maupun di luar lembaganya. 

 √  √       

KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya. 

    √   √ √  

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri. 

    √  √    

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan,        √ √  
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mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Keterampilan Khusus 
KK1 

 
Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan 
dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis, 
dan pekerjaan; serta mampu menggunakan salah satu 
bahasa daerah. 

    √  √ √   

KK2 
 

Mampu mengapresiasikan, mengekspresikan, 
mengkreasikan karya sastra Indonesia secara lisan dan 
tulis. 

√    √ √ √ √   

KK3 Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, 
pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia; serta menghasilkan desain pembelajaran 
yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. 

      √  √  

KK4 Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap 
implementasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 
melalui pendekatan secara terintegrasi. 

     √   √  

KK5 Mampu menghasilkan layanan jasa dan produk kreatif 
dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta 
pembelajarannya. 

        √  

Pengetahuan 
P1 Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan 

kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, 
pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan 
sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra. 

√     √    √ 

P2 Menguasai prinsip-prinsi pedagogi dan psikologi 
pendidikan. 

     √   √ √ 

P3 Menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia. 

    √  √ √   

P4 Menguasai konsep dan teori dasar jurnalistik.       √ √  √ 
P5 Menguasai konsep dan teori dasar pengembangan         √  
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bahasa Indonesia untuk penutur asing 
P6 Menguasai konsep dan teori dasar pengembangan 

bahan, media, dan metode pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia.  

        √  

P7 Menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan 
bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta 
pembelajarannya. 

      √   √ 

 

Tabel 6.3  Daftar Mata Kuliah (MK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
 

No Nama, deskripsi matakuliah, dan LO/CP yang dikembangkan 
1. Nama Mata Kuliah : Pendidikan Agama Islam 1 

Kode Mata Kuliah  : 109030201.1 
Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Matakuliah Pendidikan Agama Islam bersifat wajib lulus bagi setiap 

mahasiswa yang beragama Islam di semua program studi, berbobot 

2 SKS. Matakuliah ini dirancang dengan maksud untuk memperkuat 

iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta memperluas wawasan 

hidup beragama sehingga terbentuk mahasiswa yang berbudi 

pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis dan 

berpandangan luas, dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati intra dalam satu umat, dan dalam hubungan 

kerukunan antarumat beragama. Kegiatan perkuliahan dilakukan 

dengan model ceramah, dialog, dan presentasi makalah. Evaluasi 

dilakukan melalui tes tertulis, tugas, dan laporan, serta presentasi. 

SIKAP: 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius (S1); 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika (S2); 
c. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S5); 
d. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S8); dan 
e. Menunjukkan sikap dan nilai-nilai Islam kepesantrenan ala ahlu sunnah wal 

jama’ah (S11). 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2). 
 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
Mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif pemecahan masalah 
baik di bidang keilmuan (bahasa dan sastra Indonesia) maupun pendidikan 
bahasa dan sastra Indonesia dan menyajikan simpulannya sebagai dasar 
pengambilan keputusan (KK2). 
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PENGETAHUAN: 
Mampu menguasai konsep teoritis bidang ilmu pengetahuan dasar tertentu 
secara umum yang menunjang pemahaman ilmu bahasa dan sastra Indonesia 
dan  memiliki keterkaitan sesuai dengan perkembangan IPTEKS (P1). 

2. Nama Mata Kuliah : Pendidikan Agama Islam 2 
Kode Mata Kuliah  : 109030201.2 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah Pendidikan Agama Islam bersifat wajib lulus bagi setiap 
mahasiswa yang beragama Islam di semua program studi, berbobot 
2 SKS. Matakuliah ini dirancang dengan maksud untuk memperkuat 
iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta memperluas wawasan 
hidup beragama sehingga terbentuk mahasiswa yang berbudi 
pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis dan 
berpandangan luas, dengan memperhatikan tuntutan untuk 
menghormati intra dalam satu umat, dan dalam hubungan 
kerukunan antarumat beragama. Kegiatan perkuliahan dilakukan 
dengan model ceramah, dialog, dan presentasi makalah. Evaluasi 
dilakukan melalui tes tertulis, tugas, dan laporan, serta presentasi. 

SIKAP: 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius (S1); 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika (S2); 
c. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S5); 
d. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S8); dan 
e. Menunjukkan sikap dan nilai-nilai Islam kepesantrenan ala ahlu sunnah wal 

jama’ah (S11). 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2). 
 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
Mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif pemecahan masalah 
baik di bidang keilmuan (bahasa dan sastra Indonesia) maupun pendidikan 
bahasa dan sastra Indonesia dan menyajikan simpulannya sebagai dasar 
pengambilan keputusan (KK2). 
 
PENGETAHUAN: 
Mampu menguasai konsep teoritis bidang ilmu pengetahuan dasar tertentu 
secara umum yang menunjang pemahaman ilmu bahasa dan sastra Indonesia 
dan  memiliki keterkaitan sesuai dengan perkembangan IPTEKS (P1). 
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3. Nama Mata Kuliah : Pancasila 
Kode Mata Kuliah  : 109030202 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Standar kompetensi mata kuliah Pancasila adalah: (1) Mampu 
mengambil sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang 
baik (good citizen) sesuai dengan hati nuraninya; (2) mampu 
memaknai kebenaran ilmiah-filsafat yang terdapat di dalam 
pancasila; (3) mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai 
budaya bangsa untuk menggalang persatuan indonesia; (4) mampu 
berpikir integral komprehensif tentang persoalan-persoalan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara; (5) mampu memecahkan 
persoalan sosial politik dalam perspektif yuridis kenegaraan; (6) 
mampu memecahkan persoalan sosial politik, perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni dengan berparadigma pada 
Pancasila. Perkuliahan ini membahas tentang landasan dan tujuan 
Pendidikan Pancasila, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan 
bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai 
etika politik dan ideologi nasional, Pancasila dalam konteks 
ketatanegaraan R.I, dan Pancasila sebagai paradigma kehidupan 
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

SIKAP: 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius (S1); 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika (S2); 
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3); 
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S4); 
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S5); 
f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan (S6); 
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

(S7); 
h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S8); 
i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian 

masing-masing secara mandiri (S9); 
j. Demokratis, mandiri, dan berwawasan kebangsaan dalam menerapkan atau 

mengembangkan sistem kehidupan berbangsa yang bersumber dari nilai-
nilai Pancasila; dan 

k. Memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi 
yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang 
profesional, berintegritas, dan berkarakter. 
 

KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu memahami teori tentang keagamaan Islam (hukum Islam) dan 

keindonesiaan dalam bernegara dan berbangsa; 
b. Mampu memahami teori tentang hukum, prosedur hukum (hukum acara), 

legal drafting, advokasi, yang meliputi litigasi dan non litigasi; 
c. Memiliki kemampuan berfikir filosofis dan logis; dan 
d. Memiliki kemampuan memahami konsep hukum baik nasional maupun 

internasional. 
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KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu memahami teori tentang hukum keindonesiaan dalam bernegara 

dan berbangsa; 
b. Mampu memahami teori tentang hukum, prosedur hukum (hukum acara), 

legal drafting, advokasi, yang meliputi litigasi dan non litigasi; 
c. Memiliki kemampuan berfikir filosofis dan logis; dan 
d. Memiliki kemampuan memahami konsep hukum baik nasional maupun 

internasional. 
 
PENGETAHUAN: 
a. Menguasai pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk 

menjelaskan dan mendiskusikan tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum 
Nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik; 

b. Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik yang diperlihatkan 
melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau 
penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk 
memecahkan simulasi kasus-kasus hukum; 

c. Menguasai metode penelitian dan penulisan hukum yang diperlihatkan 
melalui kemampuan melakukan penelitian hukum sesuai dengan prinsip 
etika akademik, yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum, atau 
mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif, atau menemukan kearifan 
lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ketataran nasional atau 
bahkan internasional; dan 

d. Menguasai pengetahuan dan teknik dasar kemahiran hukum yang 
diperlihatkan melalui kemampuan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, 
beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta 
menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika 
profesi hukum. 

4. Nama Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan  
Kode Mata Kuliah  : 109030203 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Standar kompetensi mata kuliah ini adalah: (1) memiliki 

pengetahuan tentang pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi 

mahasiswa; (2) memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan HAM; (3) 

memiliki kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara 

SIKAP: 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius (S1); 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika (S2); 
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Republik Indonesia; (4) memiliki kesadaran bela negara; (5) 

memiliki kesadaran berdemokrasi; (6) memiliki gambaran tentang 

wawasan nasional Indonesia; (6) memiliki motivasi untuk 

berpartisispasi dalam mewujudkan ketahanan Indonesia; (7) 

memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan politik 

dan strategi nasional Indonesia. Mata kuliah ini mengkaji: (1) hak 

dan kewajiban warga negara; (2) pendidikan pendahuluan bela 

negara (3) demokrasi Indonesia; (4) hak asasi manusia; (5) 

wawasan nusantara dan identitas nasional Indonesia; (6) ketahanan 

nasionional Indonesia; serta (7) politik dan strategi nasional 

Indonesia. 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3); 

d. Berperan sebagai warga yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 31ltern dan bangsa (S4); 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S5); 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan (S6); 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
(S7); 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S8); dan 
i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian 

masing-masing secara mandiri (S9). 
 

KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu memahami teori tentang keagamaan Islam (hukum Islam) dan 

keindonesiaan dalam bernegara dan berbangsa; 
b. Mampu memahami teori tentang hukum, prosedur hukum (hukum acara), 

legal drafting, advokasi, yang meliputi litigasi dan non litigasi; 
c. Memiliki kemampuan berfikir filosofis dan logis; dan 
d. Memiliki kemampuan memahami konsep hukum baik nasional maupun 

internasional. 
 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu memahami teori tentang hukum keindonesiaan dalam bernegara 

dan berbangsa; 
b. Mampu memahami teori tentang hukum, prosedur hukum (hukum acara), 

legal drafting, advokasi, yang meliputi litigasi dan non litigasi; 
c. Memiliki kemampuan berfikir filosofis dan logis; dan 
d. Memiliki kemampuan memahami konsep 31lter baik nasional maupun 

internasional. 
 
PENGETAHUAN: 
a. Menguasai pengetahuan, yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk 

menjelaskan dan mendiskusikan tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum 
Nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik; 
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b. Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik yang diperlihatkan 
melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau 
penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk 
memecahkan simulasi kasus-kasus hukum; 

c. Menguasai metode penelitian dan penulisan hukum yang diperlihatkan 
melalui kemampuan melakukan penelitian hukum sesuai dengan prinsip 
etika akademik, yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum, atau 
mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif, atau menemukan kearifan 
lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ketataran nasional atau 
bahkan internasional; dan 

d. Menguasai pengetahuan dan teknik dasar kemahiran hukum yang 
diperlihatkan melalui kemampuan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, 
beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta 
menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika 
profesi hukum. 

5. Nama Mata Kuliah : Bahasa Indonesia 
Kode Mata Kuliah  : 109030204 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa memiliki 

kompetensi penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya 

ilmiah. Topik bahasannya meliputi bahasa Indonesia secara historis, 

kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, tata tulis bahasa Indonesia, 

pengembangan paragraf, jenis paragraf, penalaran dalam paragraf, 

jenis karya ilmiah, forma penulisan karya ilmiah, penulisan 

referensi, penulisan daftar pustaka. Kegiatan pembelajaran berupa 

perkuliahan tatap muka, diskusi, pemberian tugas terstruktur. 

Evaluasi dilakukan dengan tes tertulis dan tugas terstruktur. 

SIKAP: 
a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3); 
b. Berperan sebagai warga yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S4); dan 
c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S10). 

 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); dan 

b. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi (KU4). 
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KETERAMPILAN KHUSUS: 
Terampil dalam menyusun proposal bisnis produksi barang /jasa dan 
pemasaran, serta praktik wirausaha sekala mikro (KK6). 
 
PENGETAHUAN: 
Mampu menguasai teknik penyusunan proposal bisnis produksi barang /jasa 
dan pemasaran (P10). 

6. Nama Mata Kuliah : Bahasa Inggris 1 
Kode Mata Kuliah  : 109030205.1 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah Bahasa Inggris bersifat wajib lulus berbobot 2 SKS. Mata 

kuliah Bahasa Inggris bertujuan memberikan review dan latihan-

latihan kepada para mahasiswa agar dapat menggunakan bahasa 

Inggris yang telah dipelajari di sekolah menengah secara aktif. 

Kegiatan perkuliahan berupa latihan membaca pemahaman dan 

peningkatan kosakata dari naskah-naskah yang diambil dari buku 

teks sesuai dengan bidang studi yang dipelajari dan latihan 

mengungkapkan kembali atau mengkomunikasikan isi bacaan atau 

gagasan-gagasan terkait dengan bidang studinya, baik secara tertulis 

maupun lisan. Keberhasilan mahasiswa akan dinilai berdasarkan 

partisipasi aktif dalam PBM, tugas-tugas terstruktur, nilai tes tengah 

semester dan nilai tes akhir semester. 

SIKAP: 
a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3); 
b. Berperan sebagai warga yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S4); dan 
c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S10). 

 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); dan 

b. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi (KU4). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam Bahasa Inggris, serta 

membangun hubungan interpersonal yang produktif; dan 
b. Memiliki keahlian di bidancg penerjemahan dan Interpreting teks tertulis 

dan lisan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa 
Indonesia ke Bahasa Inggris. 

 
PENGETAHUAN: 
a. Menguasai logika berpikir ilmiah dalam mengkaji fenomena pendidikan, 
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kemasyarakatan dan kebahasaan secara teoretis maupun empiris; dan 
b. Mampu memiliki jiwa kewirausahaan, inovatif dan mampu bekerja di segala 

bidang  yang dibingkai dengan etika profesi dalam bidang Bahasa Inggris. 
7. Nama Mata Kuliah : Bahasa Inggris 2 

Kode Mata Kuliah  : 109030205.2 
Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah Bahasa Inggris bersifat wajib lulus berbobot 2 SKS. Mata 

kuliah Bahasa Inggris bertujuan memberikan review dan latihan-

latihan kepada para mahasiswa agar dapat menggunakan bahasa 

Inggris yang telah dipelajari di sekolah menengah secara aktif. 

Kegiatan perkuliahan berupa latihan membaca pemahaman dan 

peningkatan kosakata dari naskah-naskah yang diambil dari buku 

teks sesuai dengan bidang studi yang dipelajari dan latihan 

mengungkapkan kembali atau mengkomunikasikan isi bacaan atau 

gagasan-gagasan terkait dengan bidang studinya, baik secara tertulis 

maupun lisan. Keberhasilan mahasiswa akan dinilai berdasarkan 

partisipasi aktif dalam PBM, tugas-tugas terstruktur, nilai tes tengah 

semester dan nilai tes akhir semester. 

SIKAP: 
a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3); 
b. Berperan sebagai warga yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S4); dan 
c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S10). 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3) 

b. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi (KU4). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam Bahasa Inggris, serta 

membangun hubungan interpersonal yang produktif; dan 
b. Memiliki keahlian di bidang penerjemahan dan interpreting teks tertulis dan 

lisan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke 
Bahasa Inggris. 
 

PENGETAHUAN: 
a. Menguasai logika berpikir ilmiah dalam mengkaji fenomena pendidikan, 

kemasyarakatan dan kebahasaan secara teoretis maupun empiris; dan 
b. Mampu memiliki jiwa kewirausahaan, inovatif dan mampu bekerja di segala 

bidang  yang dibingkai dengan etika profesi dalam bidang Bahasa Inggris. 
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8. Nama Mata Kuliah : Filsafat Ilmu 
Kode Mata Kuliah  : 109030207 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah Filsafat Ilmu bersifat wajib lulus berbobot 2 SKS dan 

merupakan mata kuliah institusi. Mata kuliah Filsafat Ilmu bertujuan 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang wawasan 

(instight) filosofi mengenai hakikat ilmu, sehingga dapat 

membedakan ilmu (science) dengan bidang ilmu lainnya. Materi 

kuliah. Kegiatan perkuliahan berupa mengenal berbagai macam 

filsafat secara kategoris saja, (2) Dasar-dasar ilmu pengetahuan, (3) 

Gaya komunikasi (idenfifikasi kecenderungan bakat peserta), (4) 

Ontologi (mengenal sasaran objek keilmuan-keilmuan ), (5) Tafsiran 

Metafisika, berbagai contoh, (6) Asumsi-probabilitas-determinisme 

dan fatalisme, (7) probabilitas-diterniiisme dan fatalisme, (9) 

Disiplin berfikir dalam diskusi ilmiah, (10) Mengenal berbagai 

fortum ilmiah, (11) Syarat kemampuan diskusi, (12) Mengenal ciri 

kasus afirmatif dan jenis proposal, (13) Asersi-evidensi-argumentasi 

dan isu. Keberhasilan mahasiswa akan dinilai berdasarkan 

partisipasi aktif dalam PBM, tugas-tugas terstruktur, nilai tes tengah 

semester dan nilai tes akhir semester. 

SIKAP: 
a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3); 
b. Berperan sebagai warga yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S4); dan 
c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S10). 

 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); dan 

b. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi (KU4). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu mengkaji dasar-dasar ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi 

kecenderungan bakat peserta didik; dan 
b. Memiliki keahlian dalam disiplin berfikir pada diskusi ilmiah, serta 

mengenal berbagai forum ilmiah. 
 
PENGETAHUAN: 
a. Menguasai logika berpikir ilmiah dalam mengkaji fenomena pendidikan, 

kemasyarakatan dan kebahasaan secara teoretis maupun empiris; dan 
b. Mampu memiliki keahlian dalam berfikir dan berargumen pada forum 

ilmiah, seperti seminar dan diskusi. 
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9. Nama Mata Kuliah : KKN 
Kode Mata Kuliah  : 109030210 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
KKN adalah mata kuliah lapangan yang mengembangkan soft skill 

mahasiswa dalam hal hidup bermasyarakat, berorganisasi, 

berhubungan dengan orang/organisasi lain, mengelola sumber daya, 

mengelola perbedaan, membangun empati dan kepedulian terhadap 

masyarakat, merumuskan rencana dan melaksanakan kegiatan 

dalam kelompok maupun mandiri, untuk memberdayakan 

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemberdayaan dalam hal ini dipandang sebagai proses pendidikan, 

pembelajaran, bimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat 

untuk mengelola potensi yang dimiliki, mengurai persoalan, dan 

menemukan ide-ide baru dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. 

SIKAP:  
a. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 
b. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
c. Berperan sebagai warga yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;  
d. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
e. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;  
f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

h.menginternalisasi semangat kemandirian, dan kewirausahaan. 
 
KETERAMPILAN UMUM:  

a. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap 
informasi dan data (KU3). 

b. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (KU5).  

 
KETERAMPILAN KHUSUS:  
Mampu merumuskan rencana dan melaksanakan kegiatan dalam kelompok 
maupun mandiri, untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
 
PENGETAHUAN: 
a. Menguasi konsep dan prinsip-prinsip penyelesaian masalah dalam suatu 

masyarakat berdasarkan hasil kajian. 
b. Menguasi prinsip-prinsip bermasyarakat dan berorganisasi.  
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10. Nama Mata Kuliah : Pengantar Pendidikan 
Kode Mata Kuliah  : KIP0201 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah Pengantar Pendidikan bersifat wajib lulus berbobot 3 

SKS. Mata kuliah Pengantar Pendidikan bertujuan memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa tentang hakikat pendidikan agar 

dapat mengetahui dan mengembangkan hakikat manusia 

sebenarnya. Kegiatan perkuliahan berupa latihan membaca 

beberapa artikel tentang hakikat manusia, pengembangan hakikat 

manusia, hakikat pendidikan, pendidikan sebagai suatu sistem,  

hakikat peserta didik, tugas, peranan, dan kompetensi guru, dasar, 

tujuan dan arti pendidikan, aliran dalam pendidikan, lingkungan 

pendidikan, permasalahan pendidikan, sistem pendidikan nasional, 

pendidikan dan pengembangan nasional, pendidikan masyarakat 

masa depan, dan asas pendidikan. Keberhasilan mahasiswa akan 

dinilai berdasarkan partisipasi aktif dalam PBM, tugas-tugas 

terstruktur, nilai tes tengah semester dan nilai tes akhir semester. 

SIKAP: 
a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3); 
b. Berperan sebagai warga yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S4); dan 
c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S10). 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); dan 

b. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu menguasai hakikat manusia sebagai manusia pembelajara. 
b. Mampu menguasai hakikat pendidikan sebagai suatu sistem. 
c. Mampu menguasai hakikat peserta didik, tugas, dan peran guru serta 

kompetensi guru. 
d. Mampu menguasai aliran dalam pendidikan, sistem pendidikan nasional, 

pendidikan dan pengembangan nasional.  
 
PENGETAHUAN: 
a. Menguasai logika berpikir ilmiah dalam mengkaji fenomena pendidikan, 

kemasyarakatan dan kebahasaan secara teoretis maupun empiris; dan 
b.  Mampu memiliki jiwa kewirausahaan, inovatif dan mampu bekerja di 

segala bidang  yang dibingkai dengan etika profesi dalam bidang Bahasa 
Inggris. 
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11. Nama Mata Kuliah : Perkembangan Peserta Didik 
Kode Mata Kuliah  : KIP0202 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah perkembangan peserta didik dengan bobot sks 3. Mata 

kuliah perkembangan peserta didik bertujuan untuk memberikan 

pemahaman konsep-konsep perkembangan dan penerapannya 

dalam proses pembelajaran. Kegiatan perkuliahan meliputi: (1) 

pengantas, (2) definisi dan prinsip perkembangan, (3) definisi dan 

prinsip perkembangan, (4) velajar dan perkembangan, (5) teori dan 

hukum perkembangan, (6) beberapa konsepsi perkembangan, (7) 

hukum perkembangan, (8) fase-fase perkembangan, (9) faktor-

faktor perkembangan, (10) kesulitan belajar dan pemecahan 

masalahnya, dan (11) pengelolaan pengajaran kelas.  

  

SIKAP: 
a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3); 
b. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S8); dan 
c. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri (S9). 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan 38lternati serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 
 

KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia melalui berbagai pendekatan saintifik, strategi, 
dan model pembelajaran yang ditunjang oleh pemanfaatan berbagai sumber 
belajar, media pembelajaran berbasis IPTEKS, serta potensi lingkungan 
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setempat, sehingga dapat mengembangkan keterampilan proses sains, 
berpikir kritis, dan kreatif peserta didik dalam menyelesaikan masalah 
(KK1); dan 

b. Mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternative pemecahan 
masalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan menyajikan 
simpulannya sebagai dasar pengambilan keputusan (KK2). 

 
PENGETAHUAN: 
Menguasai pengetahuan tentang peserta didik, teori dan metodologi 
pembelajaran, prinsip, prosedur, dan pemanfaatan evaluasi pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia (P3). 

12 Nama Mata Kuliah : Ilmu Alamiah Dasar 
Kode Mata Kuliah  : KIP0206 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar bersifat wajib lulus, berbobot 2 SKS. 
Mata kuliah ini berisi bahasan tentang: perkembangan pola pikir 
manusia, metode ilmiah, materi, energi, materi dan perubahannya, 
zat aditif, narkoba, terjadinya alam semesta, sistem tata surya, 
reproduksi, penyakit menular, seksual evolusi, sumber daya alam, 
transportasi, komunikasi dan inforasi, polusi dan dampaknya bagi 
kehidupan, perkembangan IPTEK dan kelangsungan hidup manusia. 

SIKAP:  
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri berdasarkan pola pikir ilmiah 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan 39lternati serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 
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f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
Keterampilan Khusus:  
Mampu mengaplikasikan ilmu- ilmu alamiah dasar yang mendalam dan 
komprehensif yang mencakup perkembangan pola pikir manusia, metode 
ilmiah, materi, energi, materi dan perubahannya, zat aditif, narkoba, terjadinya 
alam semesta, sistem tata surya, reproduksi, penyakit menular, seksual evolusi, 
sumber daya alam, transportasi, komunikasi dan informasi, polusi dan 
dampaknya bagi kehidupan, perkembangan IPTEK dan kelangsungan hidup 
manusia. 
 
Pengetahuan:  
Menguasai ilmu-ilmu alamiah dasar yang mendalam dan komprehensif yang 
mencakup perkembangan pola pikir manusia, metode ilmiah, materi, energi, 
materi dan perubahannya, zat aditif, narkoba, terjadinya alam semesta, sistem 
tata surya, reproduksi, penyakit menular, seksual evolusi, sumber daya alam, 
transportasi, komunikasi dan informasi, polusi dan dampaknya bagi kehidupan, 
perkembangan IPTEK dan kelangsungan hidup manusia. 

13 Nama Mata Kuliah : Micro Teaching 
Kode Mata Kuliah  : 010208 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah ini mencakup topik penyusunan rencana 

pembeajaran dan latihan mengajar (membuka pelajaran, 

menjelaskan,  bertanya, mengelola kelas, menggunakan 

variasi dalam pembelajaran, memberikan penguatan, 

memimpin diskusi kelompok kecil, dan menutup 

pelajaran). 

 

SIKAP:  
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk 

mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 
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pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan 41lternati serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS:  
a. mampu mengaplikasikan prinsip perkembangan peserta didik dalam 

pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;  
b. mampu mengaplikasikan konsep dan teknik pengembangan program 

pembelajaran, penyajian (metode, prosedur, dan teknologi informasi), 
pengelolaan kelas, serta evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 
 

PENGETAHUAN:  
a. menguasai prinsip perkembangan peserta didik;  
b. menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, 

penyajian (metode, prosedur, dan teknologi informasi), pengelolaan kelas, 
serta evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

14 Nama Mata Kuliah : Bahasa Jawa 
Kode Mata Kuliah  : 010235 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah ini memberikan kompetensi kepada mahasiswa tentang 
konsepkonsep yang terkait dengan bahasa Jawa yang meliputi 
kompetensi cakap berbahasa, berolah sastra, dan budaya Jawa. 

SIKAP:  
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
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konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternati serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
Keterampilan Khusus:  
Mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar yang relevan bahasa Jawa yang 
mendalam dan komprehensif. 
 
Pengetahuan:  
Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang bahasa Jawa yang 
mendalam dan komprehensif. 

15 Nama Mata Kuliah : Filsafat Bahasa dan Sastra 
Kode Mata Kuliah  : 010224 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada 
mahasiswa tentang filsafat bahasa dan sastra. Mata kuliah ini 
meliputi: konsep dasar filsafat bahasa dan sastra, fungsi hakiki 
bahasa dan sastra, pandangan tentang fungsi bahasa dan sastra, 
fungsi bahasa dalam masyarakat dan implementasi pemanfaatannya. 
Kegiatan kuliah meliputi ceramah, diskusi, dan tugas. Evaluasi 

SIKAP:  
a. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan;  
b. .menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 
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dilakukan melalui tes tertulis dan pemberian tugas. KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternativ serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS:  
Mampu mengaplikasikan teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistik 
dan sastra untuk mendapatkan kajian linguistik dan sastra yang mendalam dan 
komprehensif 
 
PENGETAHUAN:  
Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistik dan/ atau sastra 
untuk mendapatkan kajian linguistik dan/atau sastra yang mendalam dan 
komprehensif yang meliputi konsep dasar filsafat bahasa, fungsi hakiki bahasa, 
pandangan tentang fungsi bahasa, fungsi bahasa dalam masyarakat dan 
implementasi pemanfaatannya. 
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16 Nama Mata Kuliah : Tugas Akhir (Skripsi) 
Kode Mata Kuliah  :10930210 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa untuk menulis karya ilmiah sebagai tugas akhir skripsi. 
Bahan pembelajaran mencakup: penyusunan proposal skripsi, 
pengembangan instrumen, pelaksanaan penelitian, pelaporan, 
pengujian, dan perevisian. Kegiatan pembelajaran berupa 
pembimbingan dan pengujian. Penilaian dilakukan dengan cara tes 
kinerja dan presentasi skripsi. 

SIKAP:  
a. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika;  
b. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
c. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 
 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS:  
a. mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam 

bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan bidang 
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keahlian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui penelitian ilmiah, 
penciptaan kreatif tulisan serta menyusun konsepsi ilmiah dan hasil 
kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah; 

b. menyusun dan mengomunikasikan ide, hasil pemikiran dan argumen 
saintifik secara bertanggung jawab dan didasarkan pada etika akademik, 
melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;  

c. mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni berdasarkan kajian 
analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; 

d. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 
data hasil penelitian untuk menjamin kesahihan dan menghindarkan 
plagiasi.dalam bentuk tesis; 

 
PENGETAHUAN:  
Menguasai konsep menyusun, melaksanakan, dan melaporkan penelitian. 

17 Nama Mata Kuliah : Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia 
Kode Mata Kuliah  : 010203 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi kepada 
mahasiswa untuk menguasai pendekatan, metode, dan strategi yang 
efektif untuk pengajaran bahasa Indonesia. Topik-topik yang 
dibahas meliputi: pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa, 
pendekatan pengajaran bahasa secara terpadu, strategi pengajaran 
menyimak, strategi pengajaran berbicara, strategi pengajaran 
membaca, strategi pengajaran menulis, strategi, dan strategi 
pengajaran kosakata. 

SIKAP:  
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik.  
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
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masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS:  
a. mampu mengaplikasikan teori belajar dan pembelajaran dalam pelaksanaan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.  
b. mampu mengaplikasikan konsep dan teknik pengembangan program 

pembelajaran, penyajian (metode, prosedur, dan teknologi informasi), 
pengelolaan kelas, serta evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

 
PENGETAHUAN:  
a. menguasai teori belajar dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia;  
b. menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, 

penyajian (metode, prosedur, dan teknologi informasi), pengelolaan kelas, 
serta evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

18 Nama Mata Kuliah : Pengembangan Media Pembelajaran BSI 
Kode Mata Kuliah  : 010203 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah ini membahas pengetahuan teoritik tentang media 
pembelajaran, jenis media, teknik pembuatan media pembelajaran 
sederhana untuk bahasa Indonesia, syarat-syarat serta aspekaspek 
yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran, 
dan cara penggunaannya dalam pembelajaran.  

SIKAP:  
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik.  
 

KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 
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b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS:  
mampu mengaplikasikan konsep dan teknik pengembangan program 
pembelajaran, penyajian (metode, prosedur, dan teknologi informasi), 
pengelolaan kelas, serta evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 
 
PENGETAHUAN:  
menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian 
(metode, prosedur, dan teknologi informasi), pengelolaan kelas, serta evaluasi 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang mencakup pengetahuan 
teoretik tentang media pembelajaran, jenis media, teknik pembuatan media 
pembelajaran sederhana untuk bahasa Indonesia, syarat-syarat serta 
aspekaspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran, 
dan cara penggunaannya dalam pembelajaran.  

19 Nama Mata Kuliah : Assesment Pembelajaran Bahasa Indonesia 
Kode Mata Kuliah  : 010206 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal kompetensi kepada 
mahasiswa tentang konsep-konsep dasar evaluasi dalam kaitannya 
dengan pengukuran hasil belajar-mengajar bahasa dan sastra 

SIKAP:  
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
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Indonesia, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil belajar. 
Topik-topik yang dikaji, antara lain: (1) tujuan dan peran evaluasi 
pengajaran bahasa dan sastra, (2) peran pengukuran dalam evaluasi, 
(3) jenis-jenis ujian bahasa dan alat ukurnya, (4) teori dan asumsi 
pengukuran, (5) pengembangan alat ukur tes dan nontes, (6) 
aplikasi komputer dalam rangka analisis alat ukur, (7) skoring dan 
penafsiran hasil ujian, dan (8) analisis profil dan teori tes klasik 
dalam kaitannya dengan tes modern. Kegiatan perkuliahan berupa 
kuliah tatap muka, diskusi, penugasan, dan praktik komputer. 
Evaluasi dilakukan melalui ujian tertulis, laporan tugas tertilis, dan 
presentasi. 

b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 
sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 

 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 
 

KETERAMPILAN KHUSUS:  
a. mampu mengaplikasikan konsep dan teknik pengembangan program 

pembelajaran, penyajian (metode, prosedur, dan teknologi informasi), 
pengelolaan kelas, serta evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia;  

b. mengelola pembelajaran secara mandiri. 
 
PENGETAHUAN: 
Menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian 
(metode, prosedur, dan teknologi informasi), pengelolaan kelas, serta evaluasi 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang mencakup (1) tujuan dan 
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peran evaluasi pengajaran bahasa dan sastra, (2) peran pengukuran dalam 
evaluasi, (3) jenis-jenis ujian bahasa dan alat ukurnya, (4) teori dan asumsi 
pengukuran, (5) pengembangan alat ukur tes dan nontes, (6) aplikasi komputer 
dalam rangka analisis alat ukur, (7) skoring dan penafsiran hasil ujian, dan (8) 
analisis profil dan teori tes klasik dalam kaitannya dengan tes modern.  

20 Nama Mata Kuliah : Perencanaan Pengajaran BSI 
Kode Mata Kuliah  : 010204 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi kepada 
mahasiswa untuk memahami hakikat perencanaan pengajaran 
bahasa, model-model pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, 
perumusan tujuan pengajaran, pemilihan materi pembelajaran, 
pemilihan media/strategi/pendekatan, metode, teknik pengajaran, 
dan pengembangan evaluasi pengajaran. 

SIKAP:  
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk 

mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik.  
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 
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KETERAMPILAN KHUSUS:  
mampu mengaplikasikan konsep dan teknik pengembangan program 
pembelajaran, penyajian (metode, prosedur, dan teknologi informasi), 
pengelolaan kelas, serta evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 
 
PENGETAHUAN:  
menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian 
(metode, prosedur, dan teknologi informasi), pengelolaan kelas, serta evaluasi 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang mencakup hakikat 
perencanaan pengajaran bahasa, model-model pengajaran bahasa dan sastra 
Indonesia, perumusan tujuan pengajaran, pemilihan materi pembelajaran, 
pemilihan media/strategi/pendekatan, metode, teknik pengajaran, dan 
pengembangan evaluasi pengajaran.  

21 Nama Mata Kuliah : Pengantar Linguistik 
Kode Mata Kuliah  : 010216 

 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang ilmu 
bahasa sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan dan dasar 
kajian kebahasaan. Topik bahasan meliputi: (1) pengertian, 
karakteristik, satuan, fungsi, dan model telaah linguistik yang 
digunakan; (2) pembidangan linguistik (baik secara mikro maupun 
makro); dan (3) dasar-dasar aliran linguistik.  

SIKAP: 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 
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e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 

 
PENGETAHUAN: 
Menguasai konsep linguistik meliputi: (1) pengertian, karakteristik, satuan, 
fungsi, dan model telaah linguistik yang digunakan; (2) pembidangan linguistik 
(baik secara mikro maupun makro); dan (3) dasar-dasar aliran linguistik. 

22 Nama Mata Kuliah : Fonologi Bahasa Indonesia 
Kode Mata Kuliah  : 010218 

 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang (1) bunyi-bunyi bahasa Indonesia sebagai dasar 
pembentukan kemahirawacanaan dan keterampilan, (2) terampilan 
mengkaji bunyi-bunyi bahasa, (3) mampu memecahkan 
problematika bunyi bahasa Indonesia. Topik bahasan meliputi 
dasar-dasar bunyi bahasa, ragam, klasifikasi, distribusi, produksi, 
dan problematika bunyi bahasa Indonesia serta pemecahannya.  

SIKAP: 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 



52 

 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 

 
PENGETAHUAN: 
Menguasai bunyi-bunyi bahasa Indonesia sebagai dasar pembentukan 
kemahirwacanaan dan keterampilan, terampil mengkaji bunyi-bunyi bahasa, 
mampu memecahkan problematikan bunyi bahasa Indonesia. 
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23 Nama Mata Kuliah : Morfologi Bahasa Indonesia 
Kode Mata Kuliah  : 010218 

 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang (1) pembentukan kata dalam bahasa Indonesia 
sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan, (2) terampil 
mengkaji bentukan kata bahasa Indonesia, dan (3) mampu 
memecahkan problematika bentukan kata bahasa Indonesia. Topik 
pembahasan meliputi dasar-dasar pembentukan kata, fungsi dan 
makna pembentukan kata, kelas kata, serta problematika bentukan 
kata bahasa Indonesia dan pemecahannya.  

SIKAP: 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 
 

KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
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pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 

 
PENGETAHUAN: 
Menguasai pembentukan kata dalam bahasa Indonesia sebagai dasar 
pembentukan kemahirawicaraan, terampil mengkaji bentukan kata bahasa 
Indonesia, dan mampu memecahkan problematika bentukan kata bahasa 
Indonesia.  

24 Nama Mata Kuliah : Sintaksis Bahasa Indonesia 
Kode Mata Kuliah  : 010219 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang (1) sistem dan kaidah makna dalam bahasa 
Indonesia sebagai dasar pembentukan kemahirawicaraan, (2) 
terampilan mengkaji makna bahasa Indonesia, (3) mampu 
memecahkan problematika makna bahasa Indonesia. Topik 
bahasannya meliputi dasar-dasar telaah makna, ragam, relasi, 
perubahan, makna dalam pemakaian bahasa, problematika makna 
bahasa Indonesia dan pemecahannya.  

SIKAP 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
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melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 

 
PENGETAHUAN: 
Menguasai sistem dan kaidah makna dalam bahasa Indonesia sebagai dasar 
pempentukan kemahirwacanaan, mengkaji makna bahasa Indonesia, 
memecahkan problematikan makna bahasa indonesia. 

25 Nama Mata Kuliah : Analisis Wacana Bahasa Indonesia 
Kode Mata Kuliah  : 010230 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa (1) memahami dan 
terampilan menganalisis wacana bahasa Indonesia, baik secara 
mikro maupun makro sebagai dasar kemahirwacanaan, (2) 
memecahkan problematika wacana bahasa Indonesia. Topik 
bahasan meliputi konsep dasar analisis wacana, penanda 
kewacanaan, serta problematika wacana bahasa Indonesia dan 
pemecahannya.  

SIKAP: 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
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bidang keahliannya (KU1); 
b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 
 

PENGETAHUAN: 
Menguasai dan memahami serta terampilan menganalisis wacana bahasa 
Indonesia, baik secara mikro maupun makro sebagai dasar kemahirwacanaan, 
(2) memecahkan problematika wacana bahasa Indonesia. 
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26 Nama Mata Kuliah : Psikolinguistik  
Kode Mata Kuliah  : 010231 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang (1) hubungan antara aspek kejiwaan dengan 
bahasa sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan dan (2) 
memiliki keterampilan melakukan kajian kebahasaan yang 
berhubungan dengan kejiwaan. Topik bahasannya meliputi konsep 
dasar psikolinguistik, proses mental dalam berbahasa, bahasa dan 
otak manusia, bahasa dan penalaran, serta bahasa dan kreativitas.  

SIKAP 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
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pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 

 
PENGETAHUAN: 
Menguasai dan memahami hubungan antara aspek kejiwaan dengan bahasa 
sebagai dasar pembentukan kemahirwacanaan dan memiliki keterampilan 
melakukan kajian kebahasaan yang berhubungan dengan kejiwaan. 

27 Nama Mata Kuliah : Sosiolinguistik 
Kode Mata Kuliah  : 010223 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang bahasa sebagai fenomena sosial dan sebagai geja 
etnografi sebagai dasar pembentukan kemahirwicaraan. Topik 
bahasannya meliputi komsep dasar sosiolinguistik, bahasa dan 
masyarakat, bahasa dan budaya, kedwibahasaan, etnografi, 
komunikasi, analisis interaksi, problematika dan pemecahannya.  

SIKAP 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
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ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 
 

PENGETAHUAN: 
Menguasai dan memahami hubungan antara aspek kejiwaan dengan bahasa 
bahasa sebagai fenomena sosial dan sebagai gejala etnografi sebagai dasar 
pembentukan kemahirwicaraan. 

28 Nama Mata Kuliah  : Pengantar Teori Sastra  
Kode Mata Kuliah  : 010225 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang dasar-dasar studi sastra sebagai landasan kajian 
sastra Indonesia. Topik bahasanya meliputi (1) hakikat sastra, (2) 
genre sastra, (3) cabang ilmu sastra, (4) aliran-aliran, dan (5) 
hubungan sastra dengan bidang-bidang lainnya.   

SIKAP 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 
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b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 
 

PENGETAHUAN: 
Menguasai dan memahami dasar-dasar studi sastra sebagai landasan kajian 
sastra Indonesia. 
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29 Nama Mata Kuliah  : Pengantar Kritik Sastra  
Kode Mata Kuliah  : 010234 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang kaidah-kaidah kritik sastra sebagai landasan 
kritik puisi, prosa, dan drama. Topik bahasannya meliputi (1) 
hakikat kritik sastra, (2) pendekatan kritik sastra, (3) strategi kritik 
sastra, (4) kritik sastra berdasarkan kaidah genre sastra.  

SIKAP 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
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pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 

 
PENGETAHUAN: 
Menguasai dan memahami kaidah-kaidah kritik sastra sebagai landasan kritik 
puisi, prosa, dan drama. 

30 Nama Mata Kuliah  : Sejarah Sastra   
Kode Mata Kuliah  : 010227 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang perkembangan sastra Indonesia sejak awal 

pertumbuhannya sampai sekarang. Topik bahasannya meliputi (1) 

pengertian sejarah sastra, periodisasi, dan karakteristik sistem kaidah 

yang dominan dalam periode kehidupan sastra Indonesia; (2) peristiwa 

kesusastraan/kebudayaan; (3) tokoh-tokoh kesusastraan Indonesia; (4) 

problematik Sejarah Sastra Indonesia: masalah terminologi, konsep 

evolusi, konsep angkatan/ periode, kelemahan teori dan metode 

sejarah. 

SIKAP 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
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dan 
f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 
 

PENGETAHUAN: 
Menguasai dan memahami perkembangan sastra Indonesia sejak awal 

pertumbuhannya sampai sekarang. 

31 Nama Mata Kuliah  : Apresiasi Puisi   
Kode Mata Kuliah  : 010229 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang mengapresiasi puisi berdasarkan pendekatan 
tertentu. Topik bahasannya meliputi (1) hakikat dan tujuan, (2) 
pendekatan apresiasi; (3) bekal apresiator; (4) tahapan apresiasi; 
(5) apresiasi ragam puisi Indonesia. 
 

SIKAP 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 
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pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 
 

PENGETAHUAN: 
Menguasai dan mampu mengapresiasi puisi berdasarkan pendekatan tertentu. 

32 Nama Mata Kuliah  : Apresiasi Prosa Fiksi 
Kode Mata Kuliah  : 010228 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang mengapresiasi prosa fiksi berdasarkan 
pendekatan tertentu. Topik bahasannya meliputi (1) hakikat dan 
tujuan; (2) pendekatan apresiasi; (3) bekal apresiator; (4) tahapan 

SIKAP 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 
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apresiasi; (5) apresiasi ragam prosa Indonesia.  sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 

KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 
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PENGETAHUAN: 
Menguasai dan mampu mengapresiasi prosa fiksi berdasarkan pendekatan 
tertentu. 

33 Nama Mata Kuliah  : Menyimak dan Pembelajarannya 
Kode Mata Kuliah  : 010209 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa tentang (1) teori menyimak, dan (2) problematika 

keterampilan menyimak dan pembelajaran menyimak di sekolah. 

Bahan kajian meliputi: (1) Menjelaskan pengertian, tujuan, dan 

manfaat menyimak; (2) menjelaskan ragam menyimak; (3) 

Menjelaskan tahapan dan hambatan dalam menyimak; (4) 

Mengemukakan pentingnya pembelajan menyimak untuk 

mahasiswa; (5) Mengidentifikasi tantangan dalam mengajarkan 

materi menyimak di sekolah; (6) Mengembangkan metode 

pembelajaran menyimak di sekolah; (7) Mengembangkan evaluasi 

pembelajaran menyimak di sekolah; (8) Merancang pembelajaran 

menyimak di sekolah; (9) Mengaplikasikan rancangan pembelajaran 

menyimak di sekolah.  

 

SIKAP 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
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menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 
b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 
 

PENGETAHUAN: 
Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan 
berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa 
dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra. 

34 Nama Mata Kuliah  : Dasar-Dasar Menulis  
Kode Mata Kuliah  : 010221 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa tentang konsep dasar menulis untuk berbagai keperluan. 

Topik pembahasan meliputi konsep, jenis, komponen, proses dan 

teknik menulis, pemakaian PUEBI, diksi, kalimat, paragraf, dan 

sistematika penulisan, problema umum dalam menulis dan 

pemevahannya.  

 

SIKAP 
a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  
b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
 

KETERAMPILAN UMUM: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 
bidang keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 
seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 
data (KU5); 
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e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); 
dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri (KU8). 

 
KETERAMPILAN KHUSUS: 
a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu 
menggunakan salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. (KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 
terintegrasi.(KK4) 
 

PENGETAHUAN: 
Menguasai konsep dasar menulis untuk berbagai keperluan.  

35 Nama Mata Kuliah  : Teknik Menulis Ilmiah   
Kode Mata Kuliah  : 010214 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa tentang konsep dasar menulis artikel dan makalah. Topik 

pembahasan meliputi perencanaan penulisan, teknik penulisan draf 

artikel dan makalah, format dan sistematika, pemakaian bahasa, 

penyuntingan, dan praktik menulis artikel dan makalah.   

 

SIKAP 

a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri;  

b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 
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b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Menguasai konsep dasar menulis artikel dan makalah.  

36 Nama Mata Kuliah  : Pengembangan Bahan Ajar BSI   

Kode Mata Kuliah  : 010207 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa tentang konsep dasar pengembangan bahan ajar bahasa dan 

sastra Indonesia, baik untuk tingkat SD, SMP, maupun SMA/MA/SMK 

atau bahan untuk berbagai pelatihan. Topik pembahasan meliputi 

karakteristik bahan ajar, teknik dan prosedur penulisan bahan ajar, 

problema penulisan bahan dan pemecahannya 

SIKAP 

a. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri;  

b. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 
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 KETERAMPILAN UMUM: 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

konsep dasar pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia, baik untuk 

tingkat SD, SMP, maupun SMA/MA/SMK atau bahan untuk berbagai pelatihan. 
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37 Nama Mata Kuliah  : Profesi Kependidikan   

Kode Mata Kuliah  : KIP0204 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah profesi keguruan memuat bahan ajar tentang jabatan 

professional yang harus dimiliki oleh para pendidik sehingga mampu 

mengembangkan profesinya sebagai guru dan dapat menjadi guru yang 

professional di bidangnya masing-masing.  

 

SIKAP 

c. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri;  

d. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hatiuntuk mengembangkan 

sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

e. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 
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c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memahamai ruang lingkup dan kode etik profesi kependidikan, organisasi profesi 

kependidikan, pengembangan sikap profesionalisme guru, dan kompetensi profesi 

keguruan.  

38 Nama Mata Kuliah  : Berbicara dan Pembelajarannya 

Kode Mata Kuliah  :  010210 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah berbicara dan pembelajarannya bertujuan memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa tentang hakikat dalam berbicara, 

hampatan dalam berkomunikasi,cara berpidato dengan baik, dan 

berbicara menjelaska materi,ciri-ciri menjadi pembicara ideal, sikap 

mental dalam berbicara.  

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 
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6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memahamai pembelajaran berbicara, tujuan dari hasil pembelajaran berbicara, 

hambatan-hambatan yang dialami dalam berkomunikasi serta menjadi pembicara 

yang ideal.  

39 Nama Mata Kuliah  : Membaca dan Pembelajarannya 

Kode Mata Kuliah  :  010211 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah ini berisi konsep kemampuan membaca berdasarkan (1) 

tingkatan : membaca permulaan dan membaca lanjut, (2) tujuan : 

membaca rekreatif , studi, dan perolehan pekerjaan, (3) suara : membaca 

bersuara dan membaca dalam hati, (4) kegiatan : membaca cepat dan 

bervariatif, (5) teks : membaca teks singkat, buku, sintopikal, landasan 

teori, metode dan teknik membaca efektif, mengembangkan pemahaman 

berbagai jenis membaca berdasarkan tingkatan, tujuan, suara, kegiatan, 

dan teks; serta mengajarkan berbagai jenis membaca dalam berbagai 

tingkat pendidikan formal dan non formal, menguasai dan 

mengembangkan berbagai metode dan teknik keterampilan membaca. 

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
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memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Mahasiswa mampu: (1) menerapkan strategi membaca pada tujuan tertentu agar 

informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh, (2) mampu mengetahui jenis-jenis 

bacaan, dan (3) mampu menerapkan strategi membaca dalam proses pembelajaran. 

40 Nama Mata Kuliah  : Belajar dan Pembelajaran 

Kode Mata Kuliah  :  KIP0203 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran memahami hakikat belajar dan 

pembelajaran, memahami berbagai macam teori belajar yang meliputi 
Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 
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teori belajar perilaku (Behavioristik), sosial, kognitif, dan kontruktivisme 

serta implikasinya dalam pembelajaran, memahami taksonomi variabel 

pembelajaran, prinsip-prinsip pengembangan model pembelajaran, 

prinsip-prinsip penerapan pendekatan pembelajaran, media dan sumber 

belajara, dan motivasi belajar. 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 
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c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Mampu memahami hakikat belajar dan pembelajaran serta memahami berbagai teori 

belajar, taksonomi variable pembelajaran, prinsip-prinsip pengembangan model 

pembelajaran, prinsip-prinsip penerapan pendekatan pembelajaran, media dan 

sumber belajar serta motivasi belajar 

41 Nama Mata Kuliah  : Semantik Bahasa Indonesia 

Kode Mata Kuliah  :  010220 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah ini membahas hakikat semantik, hubungan semantik dengan 

ilmu lain, objek kajian semantik, pendekatan semantik, jenis dan 

perubahan makna serta relasi makna. Perkuliahan ini juga mengkaji 

analisis komponen makna, perkembangan leksikon dan leksikografi serta 

idiom. 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 
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pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Menguasai mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia, makna dalam bahasa Indonesia, 

meningkatkan kompetensi pembelajaran bahasa, dan mengaitkan sebuah makna 

dengan cabang ilmu lainnya.  

41 Nama Mata Kuliah  : Telaah Kurikulum BSI 

Kode Mata Kuliah  :  010201 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Kurikulum merupakan salah satu hal dasar dalam pendidikan, oleh 

karena itu, mahasiswa diharuskan mengetahui, memahami, dan mampu 

menelaah kurikulum yang ada. Terlebih mahasiswa yang masuk ke 

dalam fakultas pendidikan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan 

mempelajari materi sebagai berikut; konsep dasar kurikulum, pendekatan 

kurikulum, asas-asas kurikulum, komponen kurikulum, pengembangan 

kurikulum, perbandingan kurikulum di Indonesia, karakteristik 

kurikulum, kompetensi kelulusan dan standart isi, standart kompetensi 

dan kompetensi dasar, dan merancang indikator kompetensi dasar. 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
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konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Mampu memahami hakikat kurkulum, menelaah kurikulum secara meneyeluruh, dan 

menelaah kurikulum Bahasa Indonesia 

42 Nama Mata Kuliah  : Metode Penelitian Dasar 

Kode Mata Kuliah  :  10930208 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah metode penelitian dasar bertujuan memberikan pemahaman 

kepada mahasiswa tentang hakikat metode penelitian, fungsi metode 
Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 
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penelitian, bagaimana merumuskan masalah dalam penelitian, paradigma 

penelitian, bagaimana membangun kerangka teori dalam penelitian, serta 

mengkaji hubungan antar variabel penelitian. Mata kuliah itu juga 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang cara 

merumuskan hipotesis, pemilihan subjek penelitian, instrumen, dan 

teknik pengumpulan data. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa memiliki 

pemahan dasar tentang penelitian sesuai dengan bidang ilmunya. 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 
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c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Mampu memahami hakikat dan fungsi metode penelitian, merumuskan masalah 

dalam penelitian dan mengembangkan kerangka teori berdasarkan permasalahan 

yang dikaji, mengkaji hubungan antar variabel dalam sebuah penelitian dan 

merumuskan hipotesis penelitian berdasarkan permasalahan yang dibahas, dan 

menentukan metode pengumpulan data serta instumen pengumpulan data 

berdasarkan jenis permasalahan yang dikaji 

43 Nama Mata Kuliah  : Pengantar Jurnalistik  

Kode Mata Kuliah  :  010239 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah pengantar jurnalistik merupakan mata kuliah pilihan yang 

harus ditempuh mahasiswa. Di dalam mata kuliah ini diharapkan lulusan 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia cakap dan mampu menjadi 

seorang wartawan yang amanah, kompeten, dan siap terjun dalam dunia 

kerja nyata sebagai seorang insan pers. Dalam mata kuliah ini, 

mahasiswa diberikan bekal teori pengantar dasar atau pengenalan dasar 

tentang kejurnalistikan. Ada pun sebaran materi sebagai berikut; 

pengertian jurnalistik, sejarah dan perkembangan jurnalistik, produk 

jurnalistik, teknik reportase, bahasa jurnalistik, UU Pers dan kode etik 

jurnalistik, lembaga jurnalistik, manajemen media, dan jurnalistik dan 

media online. 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 
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5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Mampu memahami hakikat ilmu jurnalistik, mengetahui cara memperoleh berita, 

dan menganalisis produk jurnalistik.  

44 Nama Mata Kuliah  : Problematika Pembelajaran BSI  

Kode Mata Kuliah  :  010215 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah problematika pembelajaran bahasa indonesia bertujuan 

memberikan gambaran terkait masalah yang dialami guru saat proses 

belajar mengajar bahasa indonesia didalam kelas. Mata kuliah ini juga 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang mengatasi masalah-

masalah yang biasanya dialami siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung. Mata kuliah ini juga memberikan pengalaman belajar 

kepada mahasiswa tentang cara mengatasi permasalahan pembelaajran 

dengan menggunakan teori atau model pembelajaran dengan tepat. 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 
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KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Mampu memahami hakikat dan fungsi mempelajari problematika pembelajaran 

Bahasa Indonesia, permasalaahan yang ada dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, 

mengkaitkan teori pembelajaran atau model pembelajaran berdasarkan permasalahan 

yang dibahas, menentukan teori atau model pembelajaran yang tepat berdasarkan 

jenis permasalahan yang dikaji 
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45 Nama Mata Kuliah  : Penyuntingan Kegrafikaan   

Kode Mata Kuliah  :  010254 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Dalam mata  kuliah  ini  bertujuan untuk memberikan pemahaman 

tentang penyuntingan, dari hakikat penyuntingan, syarat serta tahapan 

penyuntingan khususnya kegrafikaan bahan ajar dan media pembelajaran 

yang nantinya akan diaplikasikan dalam dunia pendidikan.  

 

 

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 
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salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Mampu memahami hakikat penyajian bahan ajar dan media pembelajaran, baik dari 

segi penatanan maupun pengunaan bahasa dalam bahan ajar dan media 

pembelajaran.  

46 Nama Mata Kuliah  : Menulis Fiksi dan Drama   

Kode Mata Kuliah  :  010222 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengalaman kepada mahasisa 

untuk menulis karya kreatif sastra dalam bentuk teks fiksi. Bahan 

pembelajaran mencakup (1) penggalian sumber inspiratif kreatif 

penulisan fiksi, (2) proses kreatif penulisan prosa, dan (3) sosialisasi dan 

publikasi karya kreatif prosa. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah teori 

secara tatap muka, eksplorasi alam dan lingkungan sosial, penugasan, 

dan sanggar. Penilaian dilakukan dengan cara penugasan membuat teks 

fiksi dan pameran karya.  

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 
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4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Mampu menggali sumber inspiratif kreatif penulisan fiksi, (2) proses kreatif 

penulisan prosa, dan (3) sosialisasi dan publikasi karya kreatif prosa 

47 Nama Mata Kuliah  : Model-Model Pembelajaran BSI   

Kode Mata Kuliah  :  010205 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah ini membahas tentang inovasi pembelajaran dengan kegiatan 

utama operasionalisasi dan kontekstualisasi model-model pembelajaran 

mutakhir serta teruji secara saintifik untuk diimplementasikan ke dalam 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, yang memiliki orientasi pada 

pengembangan ilmu, perkembangan teknologi, perkembangan peserta 

didik serta penguasaan operasional pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa 

memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai model 

pembelajaran dan teori keterampilan dasar mengajar dan mahir 

mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 
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Indonesia. Perkuliahan dilaksanakan secara kolaboratif, dan reflektif  

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai model pembelajaran dan 

teori keterampilan dasar mengajar dan mahir mengimplementasikannya dalam 

proses pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 
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48 Nama Mata Kuliah  : Metode Penelitian Pendidikan   

Kode Mata Kuliah  :  010238 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah kebahasaan membahas secara mendalam  konsep penelitian   

pendidikan khususnya  dalam lingkup pendidikan dasar baik penelitian 

kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, materi mata 

kuliah   ini   pada   dasarnya   adalah   konsep-konsep   teoretis  dan 

praktis pelaksanaan  penelitian  pendidikan  dari  tahap  perumusan  

masalah  hingga  analisis dan interpretasi hasil penelitian. Isi pokok mata 

kuliah ini meliputi: (1) konsep  dasar  penelitian pendidikan,  (2)  ragam  

penelitian  pendidikan,  (3)konsep  dasar  dan  proses  pelaksanaan  

penelitian  kuantitatif,  (4)  konsep  dasar  dan proses pelaksanaan 

penelitian kualitatif, (5) konsep dasar dan pelaksanaan 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 
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KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang (1) konsep  dasar  penelitian 

pendidikan,  (2)  ragam  penelitian  pendidikan,  (3)konsep  dasar  dan  proses  

pelaksanaan  penelitian  kuantitatif,  (4)  konsep  dasar  dan proses pelaksanaan 

penelitian kualitatif, (5) konsep dasar dan pelaksanaan 

49 Nama Mata Kuliah  : Alih Wahana Sastra 

Kode Mata Kuliah  :  010253 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mahasiswa dibekali dengan konsep dan teori tentang sastra; teori dasar 

sastra, konsep dasar sastra, fungsi sastra, sejarah sastra, dan produk 

sastra serta perubahan sastra kedalam bentuk materi bahasa, penelitian, 

dan aplikasi dalam pengajarannya. 

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
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3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang produk sastra serta perubahan sastra 

kedalam bentuk materi bahasa, penelitian, dan aplikasi dalam pengajarannya. 

50 Nama Mata Kuliah  : Pragmatik 

Kode Mata Kuliah  :  010236 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata  kuliah  ini  bertujuan  agar  mahasiswa  dapat  menjelaskan: 

pengertian  pragmatik, ruang  lingkup  kajian pragmatik,  tindak  tutur  

yang  meliputi  lokusi,  ilokusi, dan  perlokusi, deiksis,  presuposisi,  

implikatur,  entailmen,  kalimat  analitis,  kontradiktif,  sintesis,  prinsip 

kerja sama, prinsip kesopanan, parameter pragmatik. 

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 
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4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 
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PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang ruang  lingkup  kajian pragmatik,  

tindak  tutur  yang  meliputi  lokusi,  ilokusi, dan  perlokusi, deiksis,  presuposisi,  

implikatur,  entailmen,  kalimat  analitis,  kontradiktif,  sintesis,  prinsip kerja sama, 

prinsip kesopanan, parameter pragmatik 

51 Nama Mata Kuliah  : Kepenyuntingan Bahasa 

Kode Mata Kuliah  :  010237 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Dalam  mata  kuliah  ini  dibahas  teori  mendasar  mengenai  ihwal  

penyuntingan,  dari hakikat,  kategori,  pola,  syarat,  serta tahap  

penyuntingan. Materi  dalam  bidang  praktis meliputi  cara  

penyuntingan  berbagai  naskah  untuk  berbagai kepentingan  serta  

praktik penyuntingan bahasa, baik ejaan, kata, diksi, frasa, kalimat, 

paragraf, maupunwacana. 

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 
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(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara  penyuntingan  berbagai  naskah  

untuk  berbagai kepentingan  serta  praktik penyuntingan bahasa, baik ejaan, kata, 

diksi, frasa, kalimat, paragraf, maupunwacana. 

52 Nama Mata Kuliah  : Pengembangan Sumber Belajar BIPA 

Kode Mata Kuliah  :  010233 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya metode pengajaran yang diterapkan guru. Dalam pengajaran 

BIPA, metode pengajaran yang sesuai dengan kondisi pembelajar akan 

dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dengan cepat. Dalam kelas 

BIPA ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu berbicaralah 

dengan semua pembelajar dengan bahasa Indonesia (jangan hanya 

berbicara dengan pembelajar yang paling fasih berbahasa Indonesia), 

bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar proses belajar 

mengajar, perkenalkan pembelajar secara pribadi dengan penutur asli 

atau melalui video, beri dorongan pembelajar agar mau menyimak 

bahasa Indonesia di luar kelas secara mandiri, rancang aktivitas 

menyimak yang melibatkan pembelajar secara pribadi, lebih berfokus 

pada pengajaran bukan pada evaluasi, carilah cara yang efektif untuk 

memanfaatkan rekaman audio atau video yang sejalan dengan bahan 

pembelajaran yang akan disajikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, guru 

harus mempunyai kemampuan untuk mengembangkan metode-metode 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 
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pengajaran BIPA. 

 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang sumber belajar yang dapat digunakan 

untuk BIPA serta metode pembelajaran BIPA.  

53 Nama Mata Kuliah  : Penelitian Bahasa Indonesia 

Kode Mata Kuliah  :  010240 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Dalam  mata  kuliah  ini  dibahas  teori  mendasar  mengenai  penelitian 

bahasa,  dari hakikat,  kategori,  pola,  syarat,  serta tahap  penelitian 

bahasa. Materi dalam  bidang  praktis meliputi  cara  meneliti dan   serta  

praktik penelitian bahasa. 

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 
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3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 
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PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang penelitian bahasa,  dari hakikat,  

kategori,  pola,  syarat,  serta tahap  penelitian bahasa. Materi dalam  bidang  praktis 

meliputi  cara  meneliti dan   serta  praktik penelitian bahasa. 

54 Nama Mata Kuliah  : Penelitian Sastra Indonesia 

Kode Mata Kuliah  :  010241 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Dalam  mata  kuliah  ini  dibahas  teori  mendasar  mengenai  penelitian 

sastra,  dari hakikat,  kategori,  pola,  syarat,  serta tahap  penelitian 

sastra. Materi  dalam  bidang  praktis meliputi  cara  meneliti sastra 

secara menyeluruh. 

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 
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KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori  mendasar  mengenai  penelitian 

sastra,  dari hakikat,  kategori,  pola,  syarat,  serta tahap  penelitian sastra. Materi  

dalam  bidang  praktis meliputi  cara  meneliti sastra secara menyeluruh. 

55 Nama Mata Kuliah  : BI sebagai Bahasa Asing 

Kode Mata Kuliah  :  010232 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Matakuliah ini membekali mahasiswa tentang konsep Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa asing, cara pengajarannya, materi yang disampaikan, 

evalusinya. Sehingga Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing mudah 

dipelajari. 

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 
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3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa asing, cara pengajarannya, materi yang disampaikan, evalusinya. Sehingga 

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing mudah dipelajari. 

56 Nama Mata Kuliah  : Kewirausahaan  

Kode Mata Kuliah  :  010246 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Ruang lingkup konsep entrepreneurship yang akan dibahas dan 

didiskusikan dalam mata kuliah ini berorientasi pada dua aspek utama, 

yaitu orientasi nilai (value-oriented) dan orientasi tujuan (goal- oriented). 

Salah satu muatan penting yang perlu diintroduksi  kepada mahasiswa 

yaitu internalisasi sistem nilai yang terkandung dalam entreprneurship, 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 
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yakni kemandirian, berpikir kreatif, soft-skill, keterampilan 

interpersonal, komunikasi persuasif, kerja keras, persistensi,  dan 

lainnya.  Pada akhirnya, dampak jangka panjang yang diharapkan dari 

pembentukan nilai-nilai tersebut adalah kemampuan menangkap dan 

mengkreasikan peluang menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual dan 

nilai tambah; “merubah kotoran dan rongsokan menjadi emas” (Dr. Ir. 

Ciputra, Indonesia Entrepreneur of The Year 2007.) 

 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 
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PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang internalisasi sistem nilai yang 

terkandung dalam entreprneurship, yakni kemandirian, berpikir kreatif, soft-skill, 

keterampilan interpersonal, komunikasi persuasif, kerja keras, persistensi,  dan 

lainnya.   

57 Nama Mata Kuliah  : Perancangan Pementasan Drama 

Kode Mata Kuliah  :  010257 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Matakuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa tentang manajemen 

pementasan drama, yang meliputi; tata panggung, kostum, lighting, 

pengaturan pemain, sarana dan prasarana pementasan, dan evaluasi 

pementasan. Sehingga setelah terjun ke dunia kerja, mahasiswa dapat 

membuat pementasan yang baik. 

 

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 
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(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang tata panggung, kostum, lighting, 

pengaturan pemain, sarana dan prasarana pementasan, dan evaluasi pementasan. 

Sehingga setelah terjun ke dunia kerja, mahasiswa dapat membuat pementasan yang 

baik. 
58 Nama Mata Kuliah  : Retorika 

Kode Mata Kuliah  :  010226 

Deskripsi Mata Kuliah LO/CP yang dikembangkan 

Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi komunikasi 

lisan mahasiswa di depan publik. Bahan pembelajaran meliputi teori 

retorika dan praktik. Pokok bahasan yang diberikan meliputi hakikat 

retorika sebagai proses komunikasi, sejarah retorika, retorika dan 

kehidupan sehari-hari, retorika dan konsepdiri, kecemasan komunikasi, 

tujuan pidato dan analisis pendengar, perencanaan dan penyusunan 

pidato, riset dan pengembangan isi retorika, aspek verbal dan nonverbal 

dalam retorika, pidato informatif, pidato persuasif, serta pidato rekreatif. 

Kegiatanperkuliahanmeliputi pembelajaran tatap muka, latihan, dan 

penugasan. Evaluasi perkuliahan terutama dilakukan melalui pendekatan 

proses terhadap latihan dan penugasan praktik berbicara.  

 

Sikap: 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap 

religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusia dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

3. Mengintegrasikan nilai, moral, dan etika akademik 

4. Menghargai keaanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

KETERAMPILAN UMUM: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
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keahliannya (KU1); 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3); 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5); 

5. Mampu bertanggungjawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

alternatif serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7); dan 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

(KU8). 

 

KETERAMPILAN KHUSUS: 

a. Mampu berbahasa dan bersastra indonesia, secara lisan dan tulisan dalam 

konteks keseharian/umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan 

salah satu bahasa daerah. (KK1) 

b. Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain 

pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

(KK3) 

c. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.(KK4) 

 

PENGETAHUAN: 

Memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat retorika sebagai proses 

komunikasi, sejarah retorika, retorika dan kehidupan sehari-hari, retorika dan 

konsepdiri, kecemasan komunikasi, tujuan pidato dan analisis pendengar, 

perencanaan dan penyusunan pidato, riset dan pengembangan isi retorika, aspek 

verbal dan nonverbal dalam retorika. 
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6. Distribusi Mata Kuliah per Semester 

Secara ringkas, sajian mata kuliah dan beban sks total tiap semester untuk Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia di 

lingkungan FKIP Universitas Billfath Lamongan dapat dilihat pada Tabel 7.1. 

 
Tabel 7.1 Distribusi Matakuliah per semester  

STRUKTUR KURIKULUM 

             
No Kode MK Nama MK SKS 

Semester 
Prasyarat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A KAJIAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (KPK)                     

1 10930201.1 Pendidikan Agama Islam 1 2 x                 

2 10930201.2 Pendidikan Agama Islam 2 2   x               

3 10930202 Pancasila   2 x                 

4 10930203 Pendidikan Kewarganegaraan 2   x               

5 10930204 Bahasa Indonesia 2                   

6 10930205.1 Bahasa Inggris 1 2 x                 

7 10930205.2 Bahasa Inggris 2 2   x               

8 10930206.1 Bahasa Arab 1 2     x             

9 10930206.2 Bahasa Arab 2 2       x           

12 10930201.3 Tradisi dan Nilai-Nilai Kepesantren 2       x           

  TOTAL SKS   18                   

B. KAJIAN KEILMUAN KERJA (KKK)                     

18 KIP0201 Pengantar Pendidikan 3 x                 

19 KIP0202 Perkembangan Peserta Didik 3     x             

20 KIP0203 Belajar dan Pembelajaran  3     x             

21 KIP0204 Profesi Kependidkan 2   x               
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22 KIP0206 Ilmu Alamiah Dasar 2   x               

23 10930207 Filsafat Ilmu 2     x             

24 KIP0207 Dasar-Dasar Komputer 2     x             

  TOTAL SKS   17                   

C. KAJIAN CAKUPAN KEILMUAN DAN PENGETAHUAN (KKP)                     

25 010201 Telaah Kurikulum BSI 2       x           

26 010204 Perencanaan Pengajaran BSI 2         x         

27 010203 Strategi Pembelajaran BSI 2       x           

28 010205 Model-Model Pembelajaran BSI 3         x         

29 010206 Assesment Pembelajaran BSI 3           x       

30 10207 Pengembangan Bahan Ajar BSI 2           x       

31 010208 Micro Teaching 3         x         

32 KIP0205 Pengembangan Media Pembelajaran 4         x         

33 010215 Problematika Pembelajaran BSI 2       x           

  Berbahasa dan Bersastra Indonesia                     

34 010209 Menyimak dan Pembelajarannya 2 x                 

35 010210 Berbicara dan Pembelajarannya 2   x               

36 010211 Membaca dan Pembelajarannya  3   x               

37 010221 Dasar-Dasar Menulis  3     x             

38 010222 Menulis Fiksi dan Drama 2         x         

39 010214 Teknik Menulis Ilmiah 2       x           

40 010226 Retorika 2             x     

  Keilmuan Kebahasaan                        

41 010216 Pengantar Linguistik 2 x                 

42 010217 Fonologi Bahasa Indonesia 2 x               10217 

43 010218 Morfologi Bahasa Indonesia 2 x               10217 

44 010219 Sintaksis Bahasa Indonesia 3   x             10217.19 
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45 010220 Semantik Bahasa Indonesia 3     x           10217.19 

46 010230 Analisis Wacana Bahasa Indonesia 3         x       10217.19.20 

47 010231 Psikolinguistik 2         x       10217 

48 010223 Sosiolinguistik 2     x           10217 

49 010224 Filsafat Bahasa dan Sastra 2       x           

50 010232 BI sebagai Bahasa Asing 2           x       

51 010233 Pengembangan Sumber Belajar BIPA 2           x       

  Keilmuan Kesastraan                        

52 010225 Pengantar Teori Sastra 2 x                 

53 010234 Pengantar Kritik Sastra 2           x       

54 010227 Sejarah Sastra 2   x               

55 010228 Apresiasi Prosa Fiksi 2       x           

56 010229 Apresiasi Puisi  2     x             

57 010235 Bahasa Jawa 2         x         

58 010236 Pragmatik 2           x       

59 010237 Kepenyuntigan Bahasa 2           x       

  TOTAL SKS   80                   

D. KAJIAN METODE DAN TINGKAT KEMAMPUAN (KMK)                     

60 10930208 Metode Penelitian Dasar 3       x           

61 010238 Metode Penelitian Pendidikan 2         x         

62 010240 Penelitian Bahasa Indonesia 3           x     10255 

63 010241 Penelitian Sastra Indonesia 3           x     10255 

64 010242 Seminar Proposal BSI 2             x     

65 10930210 Skripsi 6             x x   

  TOTAL SKS   19                   

E.  KAJIAN PENGEMBANGAN KEMAAMPUAN MANAJERIAL (KKM)                   

66 10930209 KKN 4             x     
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67 010245 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 4             x     

68 010246 Kewirausahaan  2             x     

  TOTAL SKS   10                   

F. 
MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (PILIHAN)*** 
                      

  Jurnalistik                     

69 010239 Pengantar Jurnalistik 2       x           

70 010247 Menulis Berita dan Features 2                   

71 010248 Teknologi Informasi untuk Jurnalistik 2                   

72 010249 Keredaksian 2                   

  TOTAL SKS   8                   

  Kesastraan                     

73 010250 Filologi 2                   

74 010251 Sastra Lisan 2                   

75 010252 Sastra Anak 2                   

76 010253 Alih Wahana Sastra 2           x       

  TOTAL SKS   8                   

  Drama/Teater                     

77 010255 Dramaturgi 2                   

78 010256 Pemeranan 2                   

79 010257 Perancangan Pementasan Drama 2             x     

80 010258 Pementasan Drama 2                   

  TOTAL SKS   8                   

  Kepenyuntingan                      

81 010259 Dasar-dasar Penyuntingan 2                   

82 010260 Penyuntingan Isi 2                   

83 010261 Penyuntigan Penyajian 2                   
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84 010254 Penyuntingan Kegrafikaan 2       x           

  TOTAL SKS   8                   

  
TOTAL SKS DAN SEBARAN 
MATAKULIAH   152 19 20 22 23 23 23 18 6 154 
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SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 
 

SEMESTER 1 SEMESTER 2 
No Kode MK MK SKS No Kode MK MK SKS 

1 10930201.1 Pendidikan Agama Islam 1 2 1 10930201.2 
Pendidikan Agama 
Islam 2 

2 

2 10930202 Pancasila 2 2 10930203 
Pendidikan 
Kewarganegaraan 

2 

3 10930205.1 Bahasa Inggris 1 2 3 10930205.2 Bahasa Inggris 2 2 

4 KIP0201 Pengantar Pendidikan 3 4 KIP0204 
Profesi 
Kependidikan 

2 

5 10209 
Menyimak dan 
Pembelajarannya 

2 5 010210 
Berbicara dan 
Pembelajarannya 

2 

6 10216 Pengantar Linguistik 2 6 010211 
Membaca dan 
Pembelajarannya 

3 

7 10217 Fonologi Bahasa Indonesia 2 7 010219 
Sintaksis Bahasa 
Indonesia 

3 

8 10218 Morfologi Bahasa Indonesia 2 8 010227 Sejarah Sastra 2 
9 10225 Pengantar Teori Sastra 2 9 KIP0206 Ilmu Alamiah Dasar 2 

TOTAL SKS 19 TOTAL SKS 20 
 

SEMESTER 3 SEMESTER 4 
No Kode MK MK SKS No Kode MK MK SKS 
1 KIP0202 Perkembangan Peserta Didik 3 1 10930206.2 Bahasa Arab 2 2 

2 KIP0203 Belajar dan Pembelajaran 3 2 10930201.3 
Tradisi dan Nilai-
Nilai Kepesantren 

2 

3 10930207 Filsafat Ilmu 2 3 010201 
Telaah Kurikulum 
BSI 

2 

4 10212 Dasar-Dasar Menulis 3 4 010203 
Strategi 
Pembelajaran BSI 

2 

5 KIP0201 Dasar-Dasar Komputer 2 5 10930208 
Metode Penelitian 
Dasar 

3 

6 10220 Semantik Bahasa Indonesia 3 6 010214 
Teknik Menulis 
Ilmiah 

2 

7 10223 Sosiolinguistik 2 7 010224 
Filsafat Bahasa dan 
Sastra 

2 

8 10229 Apresiasi Puisi 2 8 010228 
Apresiasi Prosa 
Fiksi 

2 

9 10930206.1 Bahasa Arab 1 2 9 010239 
Pengantar 
Jurnalistik 

2 

10    10 010204 
Perencanaan 
Pengajaran BSI 

2 

11    11 010215 
Problematika 
Pembelajaran BSI 

2 

TOTAL SKS 22 TOTAL SKS 23 
 

SEMESTER 5 SEMESTER 6 
No Kode MK MK SKS No Kode MK MK SKS 
1 010254 Penyuntingan Kegrafikaan 2 1 010253 Alih Wahana Sastra 2 

2 010208 Micro Teaching 3 2 010206 
Assesment 
Pembelajaran BSI 

3 

3 KIP0205 
Pengembangan Media 
Pembelajaran 

4 3 10207 
Pengembangan 
Bahan Ajar BSI 

2 

4 010222 Menulis Fiksi dan Drama 2 4 010234 
Pengantar Kritik 
Sastra 

2 

5 010230 
Analisis Wacana Bahasa 
Indonesia 

3 5 010236 Pragmatik 2 

6 010231 Psikolinguistik 2 6 010237 
Kepenyuntigan 
Bahasa 

2 
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7 010235 Bahasa Jawa 2 7 010233 
Pengembangan 
Sumber Belajar 
BIPA 

2 

8 010205 
Model-Model Pembelajaran 
BSI 

3 8 010240 
Penelitian Bahasa 
Indonesia 

3 

9 010238 Metode Penelitian Pendidikan 2 9 010241 
Penelitian Sastra 
Indonesia 

3 

10 010204 Perencanaan Pengajaran BSI 2 10 010232 
BI sebagai Bahasa 
Asing 

2 

11 010208 Micro Teaching 3     
TOTAL SKS 23 TOTAL SKS 23 

 
SEMESTER 7 SEMESTER 8 

No Kode MK MK SKS No Kode MK MK SKS 
1 010242 Seminar Proposal BSI 2 1 10930210 Skripsi 6 

2 010245 
Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) 

4     

3 010246 Kewirausahaan 2     

4 010257 
Perancangan Pementasan 
Drama 

2     

5 10930209 KKN 4     
6 10930210 Skripsi 6     
7 010226 Retorika 2     

TOTAL SKS 22 TOTAL SKS 6 
 


