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6. 

 
Capaian Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami, menguasai, menjelaskan, dan mengomunikasikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupu 

tulisan terutama dalam konteks kinerja akademik. 

2. Menerapkan kriteria penulisan dan penyuntingan karya ilmiah (makalah, artikel, proposal penelitian, dan laporan ilmiah). 

 

 
7. 

 

 
Deskripsi Singkat 

Perkuliahan ini diisi dengan pembahasan awal tentang pengenalan bahasa Indonesia yang melingkupi hakikat bahasa, ragam bahasa dan 

karakteristiknya, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia (EBI), diksi, kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka, kalim 

efektif, dan paragraf. Selanjutnya, penulisan karangan ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, dan artikel jurnal. Selain itu, perkuliahan 

dilanjutkan dengan materi tentang penalaran dan presentasi ilmiah. 

8. Bahan Kajian  

 

Mingg 

u ke- 

Kemampuan 

Akhir yang 

Direncanakan 

 
Materi Pembelajaran 

Strategi/ 

Metode 

Pembelajaran 

 

Alokasi 

Waktu 

 
Pengalaman Belajar Mahasiswa 

 
Indikator 

Kriteria dan 

Bentuk 

Penilaian 

Bobot 

Penilai 

an (%) 

Media 

Pembela- 

jaran 

Kode 

Lite- 

ratur 

 

 
 

1 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

kontrak 

perkuliahan dan 

- Kontrak Perkuliahan 

dan RPS 

- Pentingnya bahasa 

- Karakteristik bahasa 

- Ceramah 

 
- Tanya 

jawab 

2 x 50 

menit 
- Mahasiswa mengamati ppt 

kontrak perkuliahan dan RPS 

- Mahasiswa melakukan tanya 
jawab terkait kontrak 

perkuliahan dan RPS 

- Ketepatan memahami 

kontrak perkuliahan 

dan orientasi 

perkuliahan 

- Partisipasi 

 

- Tugas 

2 Perangkat 

lunak : PPT 

 

Perangkat 

keras: 

RPS, 

2, 7 



 RPS, serta mampu 

menjelaskan 

hakikat bahasa 

- Sejarah pertumbuhan 

bahasa Indonesia 

 

- Brainstor- 

ming 

 

- Resitasi 

 - Mahasiswa mengamati ppt 

tentang hakikat bahasa 

- Mahasiswa dan dosen 

melakukan tanya jawab 

- Mahasiswa menjawab soal 

kuis secara tulisan 

- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

- Ketepatan 

menjelaskan hakikat 

bahasa 

  laptop, 

speaker, 

proyektor 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Mahasiswa 

mampu 

memahami fungsi 

dan kedudukan 

bahasa Indonesia 

- Fungsi dan 

kedudukan bahasa 

Indonesia 

- Perkemba-ngan 

bahasa Indonesia 

- Bahasa Indonesia 

dewasa ini 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

 

- Studi kasus 

2 x 50 
menit 

- Mahasiswa mengamati ppt 

tentang fungsi dan kedudukan 

bahasa Indonesia 

- Mahasiswa dan dosen 

melakukan tanya jawab 

- Mahasiswa menjawab soal 

kuis secara tulisan 

- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

- Ketepatan 

menjelaskan fungsi 

dan kedudukan 

bahasa Indonesia 

- Ketepatan 

menjelaskan 

Perkembangan 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

2 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 
 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 

proyektor 

2, 7 

   bahasa Indonesia - Kuis    

   - Ketepatan     

   menjelaskan bahasa     

   Indonesia dewasa     

   ini dilengkapi     

   dengan contoh     

 

 

 

 

 

 
 

3 

Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

ragam bahasa dan 

karakteristik-nya 

- Pengertian ragam 

bahasa 

- Ciri-ciri ragam bahasa 

ilmiah 

- Ragam bahasa lisan 

dan tulis 

- Ragam baku dan tidak 

baku 

- Ragam sosial dan 

ragam fungsional 

- Pemakaian ragam 

bahasa sesuai 

konteksnya. 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

 

- Studi kasus 

 

- Kuis 

2 x 50 

menit 
- Mahasiswa mempresentasikan 

materi 

- Mahasiswa mengamati 

presentasi kelompok pemateri 

- Mahasiswa melakukan tanya 

jawab 

- Mahasiswa menjawab soal 

kuis secara tulisan 

- Ketepatan 

menjelaskan ragam 

bahasa dan 

karakteristik-nya 

 
- Kemampuan 

menjelaskan variasi- 

variasi bahasa dalam 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

3 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 

 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 

Proyektor 

 

   -   Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 
masyarakat - Kuis   

 
4 

Mahasiswa 

mampu 

memahami diksi 
dan 

- Pengertian diksi 

- Syarat diksi 

- Kata konotatif, 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

2 x 50 

menit 
- Mahasiswa mempresentasikan 

materi 

- Mahasiswa mengamati 
presentasi kelompok pemateri 

Ketepatan menjelaskan 

dan menggunakan diksi 

dalam kalimat 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 
dan cara 

3 Perangkat 

lunak : PPT 
 

Perangkat 

 



 menggunakannya 

secara tepat di 

dalam kalimat 

denotatif, umum, 

khusus, konkret, dan 

abstrak 

- Pembentukan kata 

 
- Kesalahan 

pembentukan kata 

- Idiom 

- Penggunaan diksi 

dalam kalimat 

- Tanya 

jawab 

 - Mahasiswa melakukan tanya 

jawab 

- Mahasiswa menjawab soal 

kuis secara tulisan 

- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

 penyampai 

an) 
 

- Partisipasi 

 
- Kuis 

 keras: 

laptop, 

speaker, 

proyektor 

 

 

 

 

 

 
5 

Mahasiswa 

mampu 

memahami Ejaan 

Bahasa Indonesia 

(EBI), 

mengidentifikasi 

serta 

menggunakan EBI 

dalam karya 

ilmiah atau 

karangan 

- Pengertian EBI 

- Ruang lingkup 

- Penulisan huruf 

- Penulisan kata 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

2 x 50 
menit 

- Mahasiswa mempresentasikan 

materi 

- Mahasiswa mengamati 

presentasi kelompok pemateri 

- Mahasiswa melakukan tanya 

jawab 

- Mahasiswa menjawab soal 

kuis secara tulisan 

- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

- Ketepatan 

memahami dan 

mengguna-kan EBI 

- Ketepatan 

mengidenti-fikasi 

kesalahan 

penggunaan EBI 

dalam tulisan 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

 
- Kuis 

2 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 
 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 

Proyektor 

 

 

 

 

 

 
6 

Mahasiswa 

mampu 

memahami Ejaan 

Bahasa Indonesia 

(EBI), 

mengidentifikasi 

serta 

menggunakan EBI 

dalam karya 

ilmiah atau 

karangan 

- Penulisan singkatan 

dan akronim 

- Penulisan angka 

bilangan 

- Penulisan tanda baca 

- Unsur serapan asing 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

2 x 50 

menit 
- Mahasiswa mempresentasikan 

materi 

- Mahasiswa mengamati 

presentasi kelompok pemateri 

- Mahasiswa melakukan tanya 

jawab 

- Mahasiswa menjawab soal 

kuis secara tulisan 

- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

- Ketepatan memahami 

dan mengguna-kan 

EBI 

- Ketepatan 

mengidentifikasi 

kesalahan 

penggunaan EBI 

dalam tulisan 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

 
- Kuis 

2 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 
 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 

Proyektor 

 

 

 

 

7 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

kalimat efektif dan 

menerapkan-nya 

dalam karya 

ilmiah atau 

karangan 

- Pengertian kalimat 

- Pola dasar kalimat 

- Jenis-jenis kalimat 

- Kalimat efektif 

- Syarat-syarat kalimat 

efektif (kohesi, 

koherensi, variasi, 

penekanan, paralisme, 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

2 x 50 

menit 
- Mahasiswa mempresentasikan 

materi 

- Mahasiswa mengamati 

presentasi kelompok pemateri 

- Mahasiswa melakukan tanya 

jawab 

- Mahasiswa menjawab soal 

kuis secara tulisan 

- Mahasiswa dan dosen 

- Ketepatan memahami 

kalimat efektif di 

dalam wacana 

- Membuat kalimat 

efektif 

- Memperbaiki kalimat 

yang tidak efektif 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

3 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 

 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 

Proyektor 

 



  dan penalaran)   menyimpulkan materi  - Kuis     

8 
Evaluasi Tengah Semester 

 

 

 

 

 
9 

Mahasiswa 

mampu 

memahami ciri- 

ciri paragraf yang 

baik dan mampu 

menyusun 

paragraf 

- Pengertian paragraf 

- Struktur paragraf 

- Syarat-syarat 

pembentukan paragraf 

- Jenis-jenis paragraf 

- Pengembangan 

paragraf 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

2 x 50 

menit 

- mempresentasikan materi 

- Mahasiswa mengamati 

presentasi kelompok pemateri 

- Mahasiswa melakukan tanya 

jawab 

- Mahasiswa menulis sebuah 

karangan 

- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

- Ketepatan mengenali 

ciri paragraf yang 

baik 

 
- Menyusun paragraf 

yang baik 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

3 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 

 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 
Proyektor 

  

    - Kuis   

 

 

 

 

 
10 

Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menyusun 

karangan ilmiah 

- Pengertian karangan 

ilmiah 

- Jenis karangan 

ilmiah 

- Tipe penyusunan 

karangan 

- Menulis karangan 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

 

- Praktik 

2 x 50 

menit 

- Mahasiswa mempresentasikan 

materi 

- Mahasiswa mengamati 

presentasi kelompok pemateri 

- Mahasiswa melakukan tanya 

jawab 

- Mahasiswa menulis sebuah 

karangan 

- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

- Ketepatan 

menentukan jenis 

karangan ilmiah 

 
- Menulis karangan 

ilmiah 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

4 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 

 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 
Proyektor 

  

    - Kuis   

 

 

 

 

 
11 

Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menulis makalah 

- Pengertian makalah 

- Jenis-jenis 

- Syarat-syarat 

- Sistematika 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

2 x 50 

menit 
- Mahasiswa mempresentasikan 

materi 

- Mahasiswa mengamati 

presentasi kelompok pemateri 

- Mahasiswa melakukan tanya 

jawab 

- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

- Mahasiswa mendapat tugas 

untuk membuat makalah 

Ketepatan menulis 

makalah 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

4 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 

 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 

Proyektor 

  

     - Kuis   

 
 

12 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

sistematika 

laporan penelitian 

- Unsur-unsur laporan 

penelitian 

- Langkah-langkah 
menulis laporan 

penelitian 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 
- Tanya 

2 x 50 

menit 
- Mahasiswa mempresentasikan 

materi 

- Mahasiswa mengamati 

presentasi kelompok pemateri 
- Mahasiswa melakukan tanya 

- Ketepatan dalam 

memahami kaidah 

penyusunan laporan 

penelitian 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

4 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 

 

Perangkat 

  



  - Kaidah penulisan 

laporan penelitian 

jawab  jawab 
- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

- Mahasiswa mendapat tugas 

untuk menulis laporan 

penelitian 

 
- Ketepatan menulis 

laporan penelitian 

an) 

 

- Partisipasi 

 
- Kuis 

 keras: 

laptop, 

speaker, 

Proyektor 

  

 

 

 

 

 
13 

Mahasiswa 

mampu 

memahami teknik 

penulisan kutipan, 

catatan kaki, dan 

daftar kepustakaan 

- Pengertian kutipan, 

catatan kaki, dan daftar 

kepustakaan 

- Unsur- unsurnya 

- Kaidah dan sistematika 

penulisan 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

2 x 50 

menit 

- Mahasiswa mempresentasikan 
materi 

- Mahasiswa mengamati 

presentasi kelompok pemateri 

- Mahasiswa melakukan tanya 

jawab 

- Mahasiswa menjawab soal 

secara tulisan 

- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

- Ketepatan menulis 

kutipan 

- Ketepatan menulis 

catatan kaki 

- Ketepatan menyusun 

daftar kepustakaan 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

 
- Kuis 

3 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 

 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 

Proyektor 

  

 

 

 

 

 
14 

Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 

menyusun teks 

artikel ilmiah 

- Pengertian artikel 

ilmiah 

- Jenis artikel 

- Syarat-syarat 
- Struktur artikel ilmiah 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

 

- Praktik 

menulis 

2 x 50 

menit 

- Mahasiswa mempresentasikan 

materi 

- Mahasiswa mengamati 

presentasi kelompok pemateri 

- Mahasiswa melakukan tanya 

jawab 

- Mahasiswa menjawab soal 

secara tulisan 

- Mahasiswa dan dosen 

menyimpulkan materi 

- Ketepatan 

menjelaskan konsep 

teks artikel ilmiah 

dan kaidah 

penulisannya 

- Kemampuan 

menulis teks artikel 

ilmiah 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

 
- Kuis 

 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 

 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 

Proyektor 

  

 

 

 

 

15 

Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

presentasi ilmiah 

secara baik 

- Pengertian 

- Jenis presentasi ilmiah 

- Etika dalam presentasi 

- Presentasi 

 

- Diskusi 

 

- Tanya 

jawab 

2 x 50 
menit 

- Mahasiswa mengamati ppt 

tentang hakikat bahasa 

- Mahasiswa menonton video 

presentasi ilmiah 

- Mahasiswa dan dosen 

melakukan tanya jawab 

- Mahasiswa mempraktik-kan 

presentasi ilmiah dibimbing 

oleh dosen 

- Ketepatan memahami 

cara presentasi ilmiah 

 
- Melakukan presentasi 

ilmiah secara baik dan 

sistematis 

- Presentasi 

(penguasaa 

n materi 

dan cara 

penyampai 

an) 

 

- Partisipasi 

- Kuis 

 Perangkat 

lunak : PPT 

dan video 

 

Perangkat 

keras: 

laptop, 

speaker, 

proyektor 
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