
PETA KURIKULUM PRODI PBSI 

I. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
 

Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia terdiri atas:  
      a) Sikap dan Tata Nilai (STN); 
      b) Pengetahuan (P); 
      c) Keterampilan Umum (KU); dan  
      d) Keterampilan Khusus (KK). 
A. Sikap dan Tata Nilai Program Sarjana, Magister, dan Doktor Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 
 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan perubahan berdasarkan Pancasila; 
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. Kerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
9. Memiliki kepedulian dalam menjaga dan merawat kesehatan diri dan lingkungan;  
10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia secara mandiri; dan  
11. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. 

B. Penguasaan Pengetahuan  
Program Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia 

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-prinsip pedagogi dan psikologi pendidikan; 
3. Menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra;  dan 
4. Menguasai konsep dasar dan teori jurnalistik serta pengelolaan perpustakaan 
5. Menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya. 

C. Keterampilan Umum  

Program Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia 

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; 

2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data; unjukkan 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 memelihara  dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

6. 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; 

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

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

D.  Keterampilan Khusus Program Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia 

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 mengapresiasi, mengekspresi, mengreasi  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; dan  
5. Mampu melakukan penelitian sebagai inovasi dan pemecahan permaslahan bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya. 
6. Mampu menghasilkan karaya tulis  ilmiah yang layak dipublikasikan 
7. Mampu menghasilkan layanan jasa dan produk kreatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya 
8. Mampu melaksanakan tugas profesi pengelolaan perpustakaan dan Jurnalistik   

 

II. SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
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KELOMPOK 

MK 

NAMA MATA KULIAH KODE MK  SKS 

MPK  Pendidikan Agama Islam IND02001 2 

MPK Pendidikan Pancasila IND02002 2 

MKB Pengantar Pendidikan IND02003 2 

MKK Linguistik Umum IND02004 2 



MKK Menyimak IND03005 3 

MKK Dasar dan Konsep Membaca IND03006 3 

MKK Berbicara IND02007 2 

MKK Pengantar Ilmu Sastra IND02008 2 

MKK Sejarah Sastra IND02009 2 

Jumlah SKS Semester 1  20 
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MPK Pendidikan Kewarganegaraan IND02010 2 

MKB Bahasa Inggris IND02011 2 

MKB Perk. dan Bimbingan Peserta Didik IND02012 2 

MKK Fonologi Bahasa Indonesia IND02013 2 

MKK Konsep Dasar Menulis IND03014 3 

MKK Kritik Sastra IND02015 2 

MKK Membaca Efektif dan Efisien IND03016 3 

MKK Apresiasi Puisi IND02017 2 

MKK Apresiasi Prosa Fiksi IND02018 2 

Jumlah SKS Semester 2  20 
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MPK Kapita Selekta Pend. Agama Islam IND02019 2 

MBB Pend. Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup 

IND02020 2 

MKB Belajar dan Pembelajaran IND02021 2 

MPB Telaah Kurikulum Bahasa Indonesia IND02022 2 

MPB Kemahiran Menulis IND03023 3 

MKK Telaah  Buku Teks Bahasa Indonesia IND02024 2 

MKK Kajian Puisi IND02025 2 

MKK Kajian Prosa Fiksi IND02026 2 



MKK Morfologi Bahasa Indonesia IND03027 3 

Jumlah SKS Semester 3  20 
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MBB Pendidikan Sosial dan Budaya Dasar IND02028 2 

MKB Pengelolaan Pendidikan/ PLP 1 IND02029 2 

MPB Strategi Belajar Mengajar Bahasa 

Indonesia 

IND03030 3 

MKB Media Pembelajaran Bahasa Indonesia IND02031 2 

MKK Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia IND03032 3 

MKK Sosiolinguistik IND03033 3 

MKK Sintaksis Bahasa Indonesia IND03034 3 

MKK Retorika IND02035 2 

Jumlah SKS Semester 4  20 
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MKB Statistika Penelitian IND02036 2 

MPB Bahasa Sunda IND02037 2 

MKK Desain Pembelajaran IND03038 3 

MKK Problematika Pembelajaran Bahasa IND02039 2 

MKB Penelitian Pendidikan IND03040 3 

MKK Teori Belajar Bahasa IND03041 3 

MKK Pragmatik IND03042 3 

MKK Apresiasi Drama IND02043 2 

   20 

Jumlah SKS Semester 5   
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MKB Seminar Pend. Agama Islam IND02044 2 

MBB KKN IND02045 2 



MKK Kajian Drama IND02046 2 

MKB Simulasi Mengajar IND02047 2 

MKK Tata Wacana IND02048 2 

MKB Penulisan Feature dan Berita *) IND02049 2 

MKB Penulisan Opini *) IND02050 2 

MKK Problematika Pembelajaran Sastra IND02051 2 

MKK Psikolinguistik IND03052 3 

MKK Semantik IND03053 3 

Jumlah SKS Semester 6  20 
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MPB PLP 2 IND04054 4 

MPB Pembinaan dan Pengembangan Bahasa IND02055 2 

MPB Pergelaran Sastra IND02056 2 

MKK Penulisan Kreatif Sastra IND02057 2 

MKB Pegelolaan Perpustakaan IND02058 2 

MKB Penyuntingan *) IND02059 2 

MKB Kepenataacaraan *) IND02060 2 

MKB Kewirausahaan IND02061 2 

MKK Penulisan Karya Ilmiah IND02062 2 

MKB Seminar Proposal Penelitian Bahasa IND02063 2 

Jumlah SKS Semester 7  20 
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 MPB Skripsi IND06064 6 

    

Jumlah SKS Semester 8  6 

Jumlah SKS Total  146 

 

III. IMPLEMENTASI CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DALAM CAPAIN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 



 

 

NO MATA KULIAH KKNI 
CP YANG DIBEBANKAN 

PADA MATA KULIAH CPMK 

1 Pendidikan Agama Islam 

Sikap S1,S2,S4,S5,S8 

1. Mahasiswa memahami esensi Pendidikan Agama Islam sebagai 
komponen Mata Kuliah Wajib Umum dan urgensinya sebagai 
nilai-nilai spiritualitas yang menjadi salah satu determinan dalam 
pembangunan karakter bangs 

Pengetahuan - 

2. Mahasiwa menguasai substansi agama sebagai salah satu komponen 
dasar persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

KU KU1,KU2 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan korelasi sumber ajaran Islam dan 
kontekstualisasinya dalam kehidupan modern sebagai rahmatan lil 
alamin serta pandangan Islam terhadap penggunaan Iptek, ekonomi 
dan kesejahteraan umat, dan perpolitian dalam pengelolaan negara 

KK - 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan kontribusi Islam dalam 
perkembangan peradaban dunia, dan menguasai strategi 
optimalisasi peran dan 
fungsi masjid sebagai pusat pengembangan budaya Islam 

2 Pendidikan Pancasila 

Sikap S1,S2,S3,S4,S5,S7,S8 

1. Mampu menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan 
Pancasila sebagai komponen mata kuliah Wajib dalam sistem 
pendidikan di Indonesia; 

Pengetahuan P2 

2. Mampu menjelaskan dan mempresentasikan dinamika Pancasila 
secara historis, dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting 
Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang; 

KU KU1, KU2 

3. Mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara;  
CPMK4 Mampu menjelaskan Pancasila dalam UUD 1945 serta 
implementasinya dalam pembuatan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan. 

KK - 
4. Menunjukkan karakter disiplin dan bertaggung jawab sebagai warga 

negara yang baik 

3 Pengantar Pendidikan 

Sikap S9 

5. Kemampuan menjelaskan konsep dasar pendidikan, manusia dan 
pendidikan, fungsi dan peranan lembaga pendidikan, berbagai aliran 
pendidikan, pendidikan karakter, pendidikan pesantren, pendidikan 
andragogi, pendidikan seumur hidup, sistem pendidikan nasional, 
dan hubungan antara pendidikan, pembangunan, dan tantangan 
global secara mandiri dan bertanggung jawab (S9, P2, KU2 



Pengetahuan P2 

6. Kemahiran menerapkan pemikiran logis dan kritis, sistematis, dan 
inovatif terhadap berbagai permasalahan di bidang pendidikan dan 
hubungannya terhadap pembangunan bangsa dan tantangan global 
secara bertanggungjawab (KU1, KU2) 

KU KU1  

KK KK2  

4 Linguistik Umum 

Sikap S10 7. Memahami hakikat Linguistik sebagai ilmu tentang bahasa 

Pengetahuan P1,P3 8. Memahami cabang-cabang yang berkaitan dengan kajian linguistik 

KU KU2,KU7 
9. Menguasai dasar-sasar fonetik, fonemik, morfologi, sintaksi dan 

tatawacana. 

KK KK1,KK3,KK4,KK5 
10. Menguasai interdisipliner ilmu linguistic dengan cabang ilmu yang 

lain 

5 Menyimak 

Sikap  S6 11. Menguasai konsep dasar keterampilan menyimak 

Pengetahuan P2 
12. Menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran keterampilan 

menyimak 

KU KU4 

13. menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra  
Indonesia 

KK KK2  

6 
Dasar dan Konsep 

Membaca 

Sikap S10 

14. Menguasai hakikat dan prinsip membaca sebagai salah satu 
keterampilan berbahasa 

15. Menguasai konsep dasar dan dan ragam teknik membaca yang baik 

Pengetahuan P1, P3 

16. Menguasai, dan mengaplikasikan teori-teori membaca dan 
pengajarannya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri selaku 
mahasiswa maupun untuk kepentingan anak didiknya di  
tingkat sekolah menengah (SMP dan SMA). 

KU KU2, KU3 
17. Mengusai dan mempraktikan teknik menumbuhkembangkan minat 

baca 

KK KK1, KK2  

7 Berbicara 

Sikap S6,S8,10 1. Menguasai konsep dasar, teknik dan ragam keterampilan berbicara 

Pengetahuan P1,P3 

2. Mahasiswa mampu menganalisis tindak komunikatif yang dilakukan 
secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai kajian 
kegiatan berbicara 

KU KU2, KU3 
3. Mahasiswa mampu melakukan perfomansi berbicara di depan public 

dengan kriteria yang dipersyaratkan 

KK KK1,KK4 
4. Mahasiswa mampu memberikan penilaian terhadap kegiatan 

berbicara 

8 Sikap S2 1. Menguasai Konsep, hakikat, dan ruang lingkup ilmu sastra 



Pengantar Ilmu Sastra 

Pengetahuan P1 
2. Menguasai berbagai aliran dalam sastra dan menerapkannya dalam 

menggauli karya sastra 

KU KU1 
3. Mengguasai berbagai genre sastra (Puisi, Prosa, dan drama) dan 

mengklasifikasikannya 

KK KK1, KK2 
4. Mampu menjelaskan berbagai genre sastra Indonesia pada berbagai 

kurun waktu dalam perkembangan sastra Indonesia 

9 Sejarah Sastra 

Sikap S5 
1. Menguasai konsep dasar sejarah sastra dunia dan sejarah sastra 

nusantara 

Pengetahuan P1 2. Menguasai dan menganalisis perkembangan sastra Indonesia 

KU KU1 3. Menguasai dan mampu memilah periodesasi sastra Indonesia 

KK KK1, KK2 
4. Menguasai dan menjelaskan berbagai jenis sastra Indonesia dan 

karakteristinya 

10 
Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Sikap S3,S4,S5,S6,S7,S9 

1. Mahasiswa Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 
tanah air serta mendukung perdamaian dunia, menghargai 
keanekaragam budaya, menjunjung tinggi penegakan hokum serta 
memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan 
masyarakat luas. 

Pengetahuan - 
2. Menumbuhkan kepribadian mahasiswa sebagai manusia Indonesia 

seutuhnya 

KU KU2.KU5 

3. Meningkatkan daya saing mahasiswa, berdisiplin dan berdedikasi 
aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-
nilai Pancasila. 

KK KK1  

11 Bahasa Inggris 

Sikap - 

1. Mahasiswa mampu menulis kalimat yang sesuai dengan tata bahasa 
baku bahasa Inggris serta mampu mengembangkan  gagasan/ide 
dalam kalimat yang terstruktur dalam bentuk paragraf. 

Pengetahuan P1 

2. Mahasiswa mampu berbicara dan menyampaikan opini, 
argumentasi, pertanyaan, jawaban, sanggahan dalam kegiatan 
presentasi akademik 

KU KU1, KU5 
3. Mahasiswa mampu memahami percakapan (dialogue/conversation) 

dan ceramah (monologue) dalam bahasa Inggris. 

KK - 

4. Mahasiswa mampu memahami isi bacaan (content aspects) secara 
aktif dan kritis dengan menerapkan beberapa strategi membaca 
(reading strategies) yang tepat seperti scanning, skimming dan 
reading for details serta strategi memahami kosakata; dan mengenal 
struktur organisasi bacaan (text organization). 

12 
Sikap S9, S10 

1. Memahami proses perkembangan fisik dan psikologis serta 
pengaruhnya dengan motivasi belajar pada setiap jenjang. 



Perkembangan dan 

Bimbingan Peserta Didik 

Pengetahuan P2 
2. Menyikapi setiap keragaman perkembangan fisik dan psikologis 

siswa dengan tindakan yang tepat dalam mengelola pembelajaran. 

KU KU2. KU7 
3. Menciptakan suasana pembelajaran yang harmonis sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik 

KK KK6 
4. Menyelesaikan berbagai hambatan belajar  yang disebabakan 

karena dampak perkembangan fisik dan psikologis peserta didik 

13 
Fonologi Bahasa 

Indonesia 

Sikap - 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan objek kajian 

fonologi serta kedudukan fonologi dalam disiplin ilmu linguistik. 

Pengetahuan P1 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan fonetik, fonemik dan Tahapan 

komunikasi proses pembentukan bunyi. 

KU KU2 
3. Mahasiswa mampu mengklasifikasi Bunyi segmental dan 

suprasegmental bunyi pengiring diftong, kluster, dan silabel 

KK KK1,KK5 

4. Mahasiswa mampu Klasifikasi fonem bahasa Indonesia distribusi 
fonem bahasa Indonesia, realisasi fonem bahasa ndonesia Fonem 
dan proses asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, 
zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan  anaptiksis. 

14 Konsep Dasar Menulis 

Sikap S9 1. Menguasai konsep dasar menulis teks sastra dan nonsastra 

Pengetahuan P1 
2. Menguasai dan menerapkan teknik pengembangan paragraph untuk 

menghasilkan tulisan yang padu. 

KU KU2, KU3, KU4 
3. Menghasilkan tulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan dalam 

Bahasa Indonesia 

KK KK6  

15 Kritik Sastra 

Sikap S5 
1. Menguasai prinsip dasar, konsep, dan ruang lingkup kritik 

sastra(S5,KK1,P!) 

Pengetahuan P1 
2. Menguasai berbagai pendekatan yang digunakan dalam kritik sastra 

(P1) 

KU KU2, KU5 
3. Menerapkan berbagai pendekatan kritik sastra terhadap beberapa 

karya sastra (KU2,KK1) 

KK KK1, KK2  

16 
Membaca Efektif dan 

Efisien 

Sikap S10  

Pengetahuan P2 
1. Menerapkan berbagai teknik membaca untuk membaca tek sastra 

maupun teks nonsastra 

KU KU4 2. Mengukur kecepatan efektif membaca pada dirinya dan orang lain 

KK KK2 
3. Mempraktikkan berbagai teknik membaca untuk keperluan 

presentasi di depan publik 

17 Apresiasi Puisi 
Sikap S10 1. Mengetahui hakikat, prinsi, dan runag lingkup apresiasi puisi 

Pengetahuan P1 2. Menguasai dan menerapkan berbagai teori dalam apresiasi puisi 

KU KU4 3. Menguasai dan menerapkan berbagai model apresiasi puisi 



KK KK2 
4. Mendokumentasikan dan memublikasikan berbagai hasil apresiasi 

puisi 

18 Apresiasi Prosa Fiksi 

Sikap S10 1. Mengetahui hakikat, prinsi, dan runag lingkup apresiasi prosa fiksi 

Pengetahuan P1 
2. Menguasai dan menerapkan berbagai teori dalam apresiasi prosa 

fiksi 

KU KU4 3. Menguasai dan menerapkan berbagai model apresiasi prosa fiksi 

KK KK2 
4. Mendokumentasikan dan memublikasikan berbagai hasil apresiasi 

prosa fiksi 

19 
Kapita Selekta 

Pendidikan Agama Islam 

Sikap S1,S2,S3,S4,S5,S7 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan esensi relasi manusia dengan Allah, 
dengan sesama manusia dan dengan lingkungan alam dalam 
paradigma Al-Qur’an sebagai pedoman hidup Umat Islam 

Pengetahuan P2 

2. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan optimalisasi peran 
masjid sebagai pusat pengembangan budaya islam, dan wadah 
perwujudan kesejahteraan um 

KU - 

3. Mahasiswa mampu  menyajikan hasil kajian individual maupun 
kelompok mengenai suatu kasus (studi kasus) terkait kontribusi 
Islam dalam perkembangan peradaban dunia 

KK - 

4. Mahasiswa mampu menyajikan hasil penelaahan konseptual 
dan/atau empiris terkait esensi dan urgensi nilai-nilai spiritualitas 
Islam sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa 
yang berkarakt 

20 

Pendidikan 

Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup 

Sikap S3, S6, S9 1. Menguasai konsep ideal kependudukan dan lingkungan hidup 

Pengetahuan P2,P3 
2. Mengetahui berbagai permasalahan kependudukan dan lingkungan 

hidup yang terjadi di masyarakat 

KU KU1, KU3 
3. Menguasai berbagai solusi pemecahan permasalahan 

kependudukan dan lingkungan hidup 

KK - 4. Mengetahui berbagai teori konservasi sumber daya alam dan energi 

21 
Belajar dan 

Pembelajaran 

Sikap S3,S10 1. Menguasai hakikat, azas, dan prinsip belajardan pembelajaran 

Pengetahuan P2 
2. Menguasai teori belajara behavioristic, kognitif, kontrukstifistik, dan 

humanistik beserta landasan filosofisnya 

KU KU1, KU2, KU3 
3. Menguasai teori pembelajaran yang bebasis pengolahan teknologi 

informasi 

KK KK3, KK4 4. Pemanfaatan sumber belajar dama mendesain pembelajaran 

22 
Telaah Kurikulum Bahasa 

Indonesia 
Sikap S3, S6,S10 

1. Mahasiswa mampu menelaah teori dan kebijakan terkait perubahan 
kurikulum 

Pengetahuan P3 
2. Mahasiswa mampu menelaah teori dan kebijakan terkait komponen 

perubahan dan pengembangan kurikulum 



KU KU2,KU3,KU6,KU7 
3. Mahasiswa mampu memaparkan karakteristik kurikulum yang 

pernah diberlakukan di Indonesia 

KK KK4,KK5 
4. Mahasiswa mampu mampu mengaplikasikan kurikulum terkini 

untuk  mata pelajaran bahasa Indonesia 

23 Kemahiran Menulis 

Sikap S5, S10 
1. Mahasiswa mampu menguasai, menganalisis dan mereproduksi 

teori dan teknik penulisan surat 

Pengetahuan P1 
2. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis kegiatan 

menulis surat dan mereproduksi tulisan 

KU KU1, Ku2 
3. Mampu menghasilkan tulisan teks sastra dan non sastra yang 

berkwalitas dan bebas plagiasi 

KK KK1, KK4  

24 

 

Telaah Buku Teks Bahasa 

Indonesia 

Sikap S3,S6 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, jenis dan fungsi buku 

teks secara umum 

Pengetahuan P3 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan kriteria buku teks ssesuai dengan 

jenjang pendidikan secara umum 

KU KU2,KU3,KU7 
3. Mahasiswa mampu menelaah kesesuaian buku teks Bahasa 

Indonesia dengan kurikulum yang berlaku 

KK KK4 
4. Mahasiswa mampu menelaah kesesuaian buku teks Bahasa 

Indonesia berdasarkan jenjang pendidikannya. 

25 

 

Kajian Puisi 

Sikap S5 

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggolongkan jenis-jenis 
puisi berdasarkan periode, struktur, media, tema, cara 
pengungkapan, dan kadar imajinasinya. 

Pengetahuan P1, P3 
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsi, unsur batin, dan 

unsur ekstrinsik puisi. 

KU KU1, KU3, KU4 
3. Mahasiswa mampu mengemukakan dan menerapkan teknik 

memahami puisi 

KK KK1, KK2 4. Mahasiswa mampu menelaah puisi dengan teori sastra 

26 

 

Kajian Prosa fiksi 

Sikap S5 
1. Mahasiswa menguasai hakikat, konsep, dan ruang lingkup kajian 

prosa fiksi 

Pengetahuan P1, P3 
2. Mahasiswa menguasai dan menerapkan teori pengkajian prosa fiksi 

dengan berbagai pendekatan yang mutakhir. 

KU KU1, KU3, KU4 
3. Mahasiswa mampu mengkaji unsur intrinsic dan ekstrinsik prosa 

fiksi dan mengklasifikasikannya 

KK KK1, KK2  

27  

Sikap S10 

1. Mahasiswa mengetahui Pengertian Morfologi bahasa Indonesia dan 
hubungannya dengan cabang ilmu bahasa lain: hubungan morfologi 
dengan fonologi, morfologi dengan sintaksis, morfologi dengan 
semantik, morfologi dengan leksikologi 



Morfologi Bahasa 

Indonesia 

Pengetahuan P1 

2. Mahasiswa menguasai istilah-istilah Teknis dalam Morfologi bahasa 
Indonesia: satuan  gramatik, satuan gramatik bebas-terikat,bentuk 
tunggal-kompleks, morfem-kata, morfem bebas-terikat, morf-
alomorf, bentuk dasar-bentuk asal, deretan morfologik, hirarki 
bahasa 

KU Ku1, KU2 
3. mahasiswa mampu menganalisis proses morfologis dalam bentuk 

afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, abreviasi, dan morfofonemik. 

KK KK1, KK3, KK5 
4. menganalisis kelas kata tradisional dan structural serta analisis unsur 

langsung dan analisis afiks deviasional-infleksional 

28 
Pendidikan Sosial dan 

Budaya Dasar 

Sikap S3,S4,S5,S6 
1. mengetahui konsep dasar, hakikat dan ruang lingkup ilmu social dan 

budaya dasar. 

Pengetahuan - 
2. menguasai teori unsur dan karakteristik kebudayaan, tata nilai, 

puralisme budaya, sikap fundamental dan akulturasi budaya  

KU KK1,KK2,KK3 
3. memahami berbagai permasalahan sosial, dampak dan 

penagananya dalam kehidupan masyarakat 

KK - 

4. Mengembangkan sikap ilmiah dengan bersikap kritis, analitis, dan 
argumentatif dalam memahami berbagai persoalan budaya yang 
muncul di tengah masyarakat sehingga mampu menentukan diri 
secara tepat dan dapat mengajukan alternatif pemecahan 
berdasarkan prinsip-prinsip etis, moral, dan hukum. 

29 Pengelolaan Pendidikan 

Sikap S3, S6, S10 
1. Mahasiswa memahami konsep, pendekatan dan prinsip, 

pengelolaan pendidikan serta perananya sebagai imu seni profesi   

Pengetahuan P2,P3 
2. Mahasiswa memahami organisasi pendidikan, kepemimpinan dalam 

pendidikan, dan pendekatan dalam kepemimpinan pendidikan 

KU KU3,KU5,KU6,KU7,KU8 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan funsi pengelolaan kurikulum dan 
siswa, pengelolaan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan 
prasarana, serta pengelolaan keuangan dan humas 

KK KK3,KK4,KK5 
4. Mahasiswa mampu menjelasakan supervise pendidikan dan 

manajemen berbasis sekolah 

30 

Strategi Belajar 

Mengajar Bahasa 

Indonesia 

Sikap S3,S8,S10 
1. Mahasiswa mampu menjelasakan pengertian, hakikat, komponen, 

dan tujuan strategi belajar mengajara 

Pengetahuan P1,P2,P3 
2. Mahasiswa mampu mengklasifikasi dan menjelaskan konsep dan 

teori pendekatan, metode, strategi, dan model pembelajaran. 

KU KU1,KU2,KU6,KU7 
1. Mahasiswa mampu merancanakan strategi pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan motivasi belajara bagi siswa 

KK KK3,KK4,KK7 

2. Mahasiswa mampu menentukan pendekatan, metode, dan model 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 
Bahasa Indonesia sesuai dengan jenjangnya 



31 
Media Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

Sikap S10 

3. Mahasiswa memahami konsep, prosedur, dan metakognitif media 
pembelajaran serta fungsi dan peran media pembelajaran dalam 
mencapai tujuan pembelajaran 

Pengetahuan P1,P3 
4. Melakukan inovasi media pembelajaran untuk memecahkan 

berbagai permasalahan dalam media pembelajaran 

KU KU1,KU3,KU7 
5. Menyusun dan menerapkan media pembelajaran yang menarik dan 

rlevan terhadap kebutuhan pengajaran Bahasa dan sastra Indonesia 

KK KK3,KK4,KK5  

32 
Evaluasi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

Sikap S10 
1. Mahasiswa mampu menelaah teori dan kebijakan terkait evaluasi 

pembelajaran 

Pengetahuan P1,P2 

2. Mahasiswa mampu menelaah teori dan kebijakan terkait 
evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia 

KU KU2,KU4,KU6,KU8 

3. Mahasiswa mampu mengembangkan alat ukur tes dan nontes 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia serta mengolah hasil 
pengukuran dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

KK KK4,KK5,KK7 
4. Mahasiswa mampu menguji kualitas alat ukur dalam pembelajaran 

BI 

33 Sosiolinguistik 

Sikap S5 

1. Mampu menjelaskan dan menilai konsep sosiolinguistik, menyimak 
dan mengidentifikasi style yang digunakan dalam konteks yang 
berbeda dari berbagai kelompok masyarakat 

Pengetahuan P1 

2. Mampu menunjukkan disiplin dan tanggung jawab dalam 
menyelesaikan tugas-tugas matakuliah dan mampu menghargai 
pendapat orang lain variasi dalam berbahasa 

KU KU4 

3. Mampu menilai konsep-konsep tentang penggunaan bahasa dalam 
masyarakat dari berbagai kelompok sosial dan daerah yang 
melakukan interaksi dalam berbagai situasi dan kaitannya dengan 
pengajaran bahasa asing yang didasarkan pada aspek sosiolinguistik 

KK K1,K5 

4. Mampumenggunakan perangkat pendukung untuk membantu 
dalam melakukan kajian terhadap penggunaan bahasa dalam 
berbagai situasi dan kelompok sosial masyarakat dan daerah  

34 
Sintaksis Bahasa 

Indonesia 

Sikap S10 
1. Mahasiswa mampu mengemukakan pengertian, struktur, cakupan 

dan kajian bidang sintaksis Bahasa Indonesia 

Pengetahuan P1 
2. Mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kalimat, 

klausa, dan frasa Bahasa Indonesia 

KU KU1 

1. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis kalimat, frasa 
dan klausa berdasarkan analisis tradisional, struktural dan 
transformasional, serta mampu mengembangkan model 
pembelajaran kalimat, klausa, dan frasa bahasa Bahasa Indonesia 

KK KK1,KK5  



35 Retorika 

Sikap S10 

1. Mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar hakikat 
Retorika, proses komunikasi, mampu meningkatkan kompetensi 
komunikasi lisan mahasiswa di depan publik, mampu menyusun teks 
pidato, dan mampu mempraktikkan pidato di depan publik 

Pengetahuan P1 

2. Mahasiswa mampu memahami  teori-teori yang berkaiatan dengan: 
hakikat retorika sebagai proses komunikasi, sejarah retorika, 
retorika dan kehidupan sehari-hari, retorika dan konsep diri, 
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 

KU KU1,KU3,KU7 
3. Mahasiswa mampu meningkatkan kompetensi komunikasi lisan di 

depan publik 

KK KK1,KK7 
4. Mahasiswa mampu menyusun teks pidato serta mempraktikkannya 

dalam bentuk berpidato di depan publik 

36 Statistika Penelitian 

Sikap S3 

1. Menjelaskan perbedaan statistik dan statistika, perbedaan sampel 
dan populasi, perbedaan statistik dan parameter, dan peta konsep 
statistika 

Pengetahuan P1 

2. Mengidentifikasi jenis-jenis data, variabel, dan skala suatu 
variabel penelitian kuantitatif dan menyajikan data dalam bentuk 
tabel, diagram batang, diagramlingkaran, grafik 

KU KU3,KU4 

3. Menentukan mean, median, modus, standar deviasi, variansi, 
kuartil, desil, dan persentil, menentukan hubungan dua buah 
variabel, baik berskala nominal,ordinal, interval maupun rasio 

KK KK5 

4. Membandingkan kesamaan atau ketidaksamaan satu atau dua 
populasi serta Membandingkan usabilitas berbagai software 
statistika 

37 Bahasa Sunda 

Sikap S3, S4,S5 1. Memahami konsep dasar Sunda dan Kasundaan 

Pengetahuan P1 2. Menguasai bahasa  dan sastra Sunda 

KU KU1, KU2 
3. Mampu mengkaji Nilai-nilai dalam  bahasa, sastra, dan budaya 

Sunda 

KK KK1 
4. Mampu memproduksidan mereproduksi bahasa, sastra dan 

budaya Sunda 

38 Desain Pembelajaran 
Sikap S3,S8,S10 

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar desain 
pembelajaran, teori belajar dan model desain pembelajaran 

Pengetahuan P1,P2,P3 

2. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan standar 
kompetensi lulusan, standard isi, standard proses, dan standard 
penilaian 



KU KU2,KU3 
3. Mahasiswa mampu merancang pemetaan alokasi waktu, materi 

pokok, silabus, program semester, dan program tahunan 

KK KK3,KK4 
4. Mahasiswa mampu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) bahasa Indonesia berdasarkan silabus yang sudah ditentukan 

39 

Problematika 

Pembelajaran Bahasa 

Indonesia 

Sikap S4,S8,S10 
1. Mahasiswa memahami konsep, hakikat, prosedur dan tujuan 

pembelajaran bahasa  

Pengetahuan P1.P3 

2. Mahasiswa mampu menemukan berbagai permasalahan dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia dari segi metodologi maupun bahan 
ajarnya 

KU KU1,KU2,KU3 

3. Mahasiswa mampu menemukan berbagai permasalahan 
pembelajaran Bahasa Indonesia dari segi siswa, guru, serta sasrana 
dan prasarana penunjang pembelajaran 

KK KK1,KK3,KK4 
4. Mahaiswa mampu merumuskan pemecahan permasalahan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia dari berbagai segi. 

40 Penelitian Pendidikan 

Sikap S3,S6,S8 

1. Mahasiswa mampu mengkaji hakikat dan konsep dasar penelitian 
pendidikan, rasionalisasi perlunya penelitian, dan tujuan penelitian 
pendidikan (P1, P3, dan KU1) 

Pengetahuan P1,P3 

2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan penelitian kualitatif dan 
kuantitatif seperti historis, deskriptif, RnD, studi kasus, korelasional, 
kausal-komparatif, eksperimental, kuasi eksperimen (S2, S5, S6, 
S8,S10, KU1, KU2, KK1, dan KK4,) 

KU KU1,KU3,KU4,KU8 

3. Mahasiswa mampu menguasai dan mengoperasikan berbagai 
metode penelitian yang relevan dengan penelitian Bahasa dan 
sastra Indonesia 

KK KK1,KK3,KK4,KK5 

4. Mahasiswa mampu mempresentasikan langkah-langkah penelitian 
kualitatif dan kuantitatif serta menyusuninstrumen pengumpulan 
datanya (S10, S6, dan KK1) 

41 
Teori Belajar Bahasa 

Indonesia 

Sikap S10 
1. Mahasiswa memahami hakikat, prinsip dan tujuan teori belajar 

Bahasa. 

Pengetahuan P1,P2 

2. Mahasiswa mampu mnjelaskan teori behaviorisme, nativisme, 
kognitivisme, funsional, dan kontruktivisme dama pembelajaran 
bahasa 

KU KU2 

3. Mahasiswa menguasai berbagai pendekatan dan metodologi dalam 
pembelajaran Bahasa dan mengaplikasikan dalam kegiatan 
pembelajaran. 

KK KK1,KK3  

42 Pragmatik 
Sikap S10 

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Ilmu Pragmatik (P1 
dan P3) 



Pengetahuan P1,P3 

2. Mahasiswa mampu mengkaji materi berkenaan dengan tindak 
komunikatif, tindak tutur, deiksis, praanggapan, implikatur, 
kesantunan berbahasa, maksim kerja sama, dan maksim sopan 
santun. (P1, P3, dan KU1) 

KU KU2,KU3 

3. Mahasiswa mampu menganalisis tindak komunikatif yang dilakukan 
secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai kajian 
pragmatik tersebut di atas. (S2, S5, S6, S8,S10, KU1, KU2, KK1, dan 
KK4,) 

KK KK1,KK4,KK5 

4. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis  baik secara 
langsung di lapangan maupun tidak langsung berkenaan dengan 
kajian pragmatik tersebut. (S10, S6, dan KK1) 

43 Apresiasi Drama 

Sikap S5,S6,S10 
1. Mahasiswa mengetahui pengertian, hakikat, jenis-jenis, dan sejarah 

perkembangan drama 

Pengetahuan P1 
2. Mahasiswa menguasai berbagai teknik mengapresiasi drama serta 

unsur-unsur Pementasan drama 

KU KU3,KU6,KU7 
3. Mahasiswa mampu menguasai teknik olah vocal, olah tubuh, dan 

olah sukma  untuk pendalaman karakater dalam Pementasan drama 

KK KK1,KK2 
4. Mahasiswa mampu mementaskan pertunjukan drama dan 

mengapresiasi Pementasan drama yang dilakukan orang lain 

44 
Seminar Pendidikan 

Bahasa Indonesia 

Sikap S1,S2,S7,S8 

1. memiliki wawasan pengetahuan tentang ajaran Agama Islam dengan 
berbagai fenomena dan permasalahannya yang muncul dalam 
kehidupan 

Pengetahuan - 

2. mampu menjadikan Islam sebagai sumber nilai, pedoman hidup, 
landasan berpikir dan berprilaku dalam menerapkan ilmu dan 
profesi, 

KU KU5,KU6 
3. menjadikan nilai-nilai Islam sebagai intellectual capital dalam 

memecahkan masalah-masalah sosial secara kritis dan ilmiah 

KK - 

4. memecahkan berbagai permaslahan pelaksanaan ajaran agama 
Islam di masyarakat melalui kegiatan ilmiah untuk mendapatakan 
pemecahan masalah yang sistematis 

45 KKN 

Sikap S3,S4,S5,S6,S9,S11 

1. Mahasiswa memahami konsep, ruang lingkup, manfaat, dan tujuan 
pelaksanaan program KKN sebagai bagian dari pelaksanaan 
Tridharma Perguruan tinggi 

Pengetahuan - 
2. Mahasiswa mampu melakukan observasi untuk menangkap 

berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat 

KU KU2,KU3,KU6,KU7 

3. Mahasiswa mampu menyusun dan melaksanakan rancangan 
program untuk membantau masyarakat dalam menyelesaikan 
persoalan kedidupan social yang terjadi di masyarakat. 



KK KK5 

4. Mahasiswa memeiliki pengalaman bekerjasama dengan rekan dan 
masyarakat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan 

5. Mahasiswa mampu mengaplikasikan bagian dari disiplin keilmuan 
bahasa, sastra Indonesia, serta pengajaranya dalam program 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 

46 Kajian Drama 

Sikap S5 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep drama sebagai bagian dari 

seni sastra dan seni pertunjukan 

Pengetahuan P1 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan drama dan 

genre darama dalam perkembangannya 

KU KU7,KU8 
3. Mahasiswa mampu menjelasakan unsur intrinsic dan ekstrinsik 

drama sebagai seni sastra dan seni pertunjukan 

KK KK1,KK2,KK 
4. Mahasiswa mampu mengankaji drama sebagai seni sastra dan seni 

pertunjukan dengan berbagai teori pengkajian drama 

47 Simulasi Mengajar 

Sikap S3,S10 

1. Mahasiswa mampu menyusun skenario rancangan pelaksanaan 
pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan karakteristik 
bahan ajar bahasa Indonesia 

Pengetahuan P2,P3 

2. Mahasiswa memiliki pengalaman mengaplikasikan rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk 
mengajar terbatas di laboratorium 

KU KU1,KU2 
3. Mahasiswa mampu membuka, melaksanakan kegiatan inti, dan 

menutup kegiatan pembelajaran dengan baik 

KK KK1,KK3,KK4 

4. Mampu merancang, melaksanakan, menganalsis dan 
menindaklanjuti evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang sudah 
dilaksanakan di laboratorium 

48 Tata Wacana 

Sikap S10 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, hakikat, struktur, dan 

ruang lingkup dan kedudukan analisis wacana 

Pengetahuan P1,P3 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan ragam wacana berdasarkan 

bentuk, jenis, wacana humoris, dan wacana pengajaran. 

KU KU1,KU2,KU8 
3. Mahasiswa mampu menjelaskan paranti kohesi dan koherensi dalam 

pembentukan wacana 

KK KK1,KK5 
4. Mahasiswa mampu memproduksi dan menganalisis wacana 

berdasarkan prosedur, karakteristik, dan paranati yang tepat. 

49 
Penulisan Feature dan 

Berita  

Sikap S2,S6,S10 
1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengertian dan  

karakteristik penulisan feature dan berita 

Pengetahuan P4 
2. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang kode etik jurnalistik, 

unsur-unsur pembangun dan teknik penulisan feature dan berita 

KU KU1,KU8 

3. Mahasiswa mampu megumpulkan data dari lapangan dengan 
menaati kode etik jurnalistik untuk bahan penulisan feature dan 
berita 



KK KK1,KK8 
4. Mahasiswa mampu menghasilkan tulisan feature dan berita yang 

layak untuk dipublikasikan mada media cetak dan elektronik. 

50 Penulisan Opini 

Sikap S2,S6,S10 
1. Mahasiswa mengetahui konsep, jenis-jenis, dan karakteristik karya 

jurnalistik 

Pengetahuan P4 
2. Mahasiswa menguasai struktur dan karakteristik tulisan opini 

sebagai bentuk karya jurnalistik 

KU KU1,KU8 
3. Mahasiswa mampu menulis opini sesuai dengan struktur dan 

karakteristik opini yang layak dipublikasikan 

KK KK1,KK8 
4. Mahasiswa mampu menganalisis tulisan opini dimedia cetak dan 

elektronik 

51 
Problematika 

Pembelajaran Sastra 

Sikap S5, S8, S, 10 

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar problematika 
pembelajaran sastra serta faktor yang menimbulkan 
permasalahan dalam pengajaran sastra 

Pengetahuan P1, P2, P3 

2. Mahasiswa mampu mengkaji materi berkenaan dengan 
permasalahan/problem yang terdapat pada guru serta teori-
teori tentang guru sastra yang ideal (berasal dari barat) 
sebagai pembanding dan upaya untuk pemecahan masalah  

KU KU1, KU5 

3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 
permasalahan/problem yang terdapat pada siswa serta 
teori-teori tentang siswa yang terkait upaya pemecahan 
masalah  

KK KK1, KK2, KK4 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan/ problem 
yang terdapat dalam kurikulum serta teori-teori 
pembanding sebagai upaya pemecahan masalah  

52 Psikolinguistik 

Sikap S10 
1. Mahasiswa memahami hakikat, dan ruang linkup kajian 

psikolinguistik 

Pengetahuan P1  

2. Mahasiswa mampu menjelaskan proses bahasa secara 
psikolinguistik, landasan neurologi pada bahasa, peran memori 
dalam berbahasa, serta hubungan psikolinguistik dengan bidang 
ilmu yang lain 

KU KU1,KU2,KU4 
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses pemerolrhan 

Bahasa pertama dan Bahasa kedua pada anak 

KK KK1,KK2,KK3, 
4. Mahasiswa mampu menggunakan teori pemerolehan bahasa untuk 

mengkaji pemerolehan Bahasa pada anak di sekitarnya. 

53 Semantik 

Sikap S5,S10 

1. Mahasiswa dapat memahami pengertian semantik, jenis-jenis 
semantik, perkembangan semantik, dan hubungan semantik dengan 
ilmu lain 



Pengetahuan P1,P3 
2. Mahasiswa mampu memahami tanda, lambang, dan konsep, 

penamaan, pengistilahan, dan pendefinisian dalam ilmu semantik 

KU KU1,KU2,KU5,KU7 
3. Mahasiswa memahami makna dalam semantik, medan makna, 

komponen makna, relasi makna, perubahan makna 

KK KK1,kk2 
4. Mahasiswa mampu mnguraikan makna leksikal, stilistika dan majas, 

ungkapan tabu, dan idiom 

54 
Pengenalan Lapangan 

Persekolahan (PLP) 

Sikap S3,S5,S8,S10 

1. Mahasiswa mampu menelaah kurikulum dan perangkat 
pembelajaran, strategi pembelajaran, dan system evaluasi yang 
digunakan di sekolah 

Pengetahuan P1,P2,P3 

2. Mahasiswa mampu membantu guru disekolah dalam menyusun 
RPP, media pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik, dan 
evaluasi. 

KU KK1,KK2,KK3 
3. Mahasiswa mampu melaksanakan tugas pendampingan terhadap 

peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler 

KK KK3,KK4 

4. Mahasiswa mendapatkan pengalaman mengajar merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan pembelajarandi dalam kelas untuk 
memantapkan jati dirinya sebagai pendidik 

55 
Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa 

Sikap S10 1. Mengetahui latar belakang pembinaan dan pengembangan bahasa 

Pengetahuan P1 2. Memahami konsep pembinaan dan pengembangan bahasa  

KU KU1 
3. Mengaplikasikan pembinaan dan pengembangan bahasa di 

masyarakat bahasa 

KK KK1 

4. Menenganalisis berbagai kesalahan berbahasa dan 

mengaplikasikannya dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan 

bahasa  

56 Pergelaran Sastra 

Sikap S6,S10,S11 
1. Mahasiswa mengetahui konsep, hakikat, dan tujuan pergelaran 

sastra 

Pengetahuan P1,P5 
2. Mahasiswa memahami aspek praproduksi dan manajmen produksi 

dalam pergelaran sastra 

KU KU5,KU6,KU7 
3. Mahasiswa mampu melaksanakan konsep, prosedur, dan menejmen 

produksi dalam pergelaran sastra 

KK KK1,KK2,KK7 
4. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan Pementasan dalam pergelaran sastra 

57 Penulisan Kreatif Sastra 

Sikap S9 
1. Mampu menguasai konsep penulisan puisi, prosa fiksi, dan naskah 

Drama 

Pengetahuan P3 

2. Mampu menguasai dan menerapkan konsep menulis sastra baik 
puisi, prosa dan naskah drama dan mampu mempublikasikannya 
di media sosial maupun cetak 

KU KU2 
3. Menghasilkan produk kreatif dalam bentuk karya satra dan 

memublikasikannya baik di media elektronik maupun di media sosial 



KK KK2 as 

58 
Pengelolaan 

Perpustakaan 

Sikap S3 
1. Mahasiswa memahami teori hakikat, tujuan, dan manfaat 

pengelolaan perpustakaan 

Pengetahuan P4 
2. Mahasiswa menguasai berbagai jenis layannan dan teknik 

pengelolaan perpustakaan 

KU KU6,KU7 
3. Mahasiswa mampu mengelola koleksi perpustakaan secara manual 

dan digital 

KK KK7,KK8 

4. Mahasiswa mampu menyeleaikan permasalaha pengelolaan 
perpustakaan dan mengembangkan perpustakaan dengan lalyanan 
yang memadai 

59 Penyuntingan 

Sikap S10,S11 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, tujuan, dan teknik 

penyuntingan 

Pengetahuan P1,P4,P5 
2. Mahasiswa mampu menyunting tulisan dengan teknik dan prosedur 

yang benar 

KU KU7,KU8 
3. Mahasiswa mampu menghasilkan karya penyuntingan yang 

berkualitas. 

KK KK1,KK7,KK8 
4. Mahasiswa mampu menganalisis karya penyuntingan orang lain 

dengan standar yang benar 

60 Kepenataacaraan 

Sikap S6 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, ruang lingkup, tujuan, dan 

manfaat kepenataacaraan 

Pengetahuan P4 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, prosedur, dan kode 

acara formal, non formal, dan semi formal 

KU KU6,KU7 
3. Mahasiswa mampu menjalankan tugas sebagai pembawa acara 

dalam acara formal dan non formal 

KK KK7,KK8 

4. Mahasiswa mampu memberikan layanan perancangan acara, 
pelaksana acara, dan pengisi acara baik formal, non formal, maupun 
semi formal. 

61 Kewirausahaan 

Sikap S6,S10,S11 

1. Mahasiswa memahami serta memiliki kesadaran tentang hakikat 
entrepreneurship yang mencakup konsep dasar, karakteristik, serta 
tujuan pembelajaran entrepreneurship 

Pengetahuan P5 

2. Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai dan sikap yang 
terkandung dalam entrepreneurship, seperti etos kerja, motif 
berprestasi,kemandirian,kreativitas,keterampilanpengambilan 
keputusan, dan sebagainya 

KU KU5,KU6,KU7 

3. Mengembangkan employability skills dalam diri mahasiswa 
sebagai prasyarat dasar terbentuknya jiwa dan etos 
entrepreneurship (project learning) 



KK KK7 

4. Mahasiswa dapat mendiseminasikan karakteristik dan etos 
entrepreneurship secara meluas melalui jalur pendidikan formal, 
informal, maupun nonforma 

62 Penulisan Karya ilmiah 
Sikap S3,S5,S10 

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan bidang 
bahasa, sastra Indonesia, dan pengajaranya untuk diangakat dalam 
penelitian ilmiah serta merumuskan pemecahan masalah serta 
landasan teoretisnya dengan mematuhi kaidah sitasi yang benar  

Pengetahuan P1 
2. Mahasiswa mampu menentukan metodologi untuk memecahkan 

permasalahan sesuai dengan karakteristik yang tepat 

KU KU3,KU8 3. Mahasiswa mampu memecahkan masalah dalam penelitian 

KK KK5,KK6 
4. Mahasiswa mampu melaporkan kegiatan ilmiahnya dalam bentuk 

karya ilmiah yang layak untuk dipublikasikan 

63 

Seminar Proposal 

Penelitian Bahasa 

Indonesia 

Sikap S8 

1. Mahasiswa mampu menemukan permasalahan dalam bidang 
Bahasa, sastra Indonesia, dan pengejarannya untuk diangkat dalam 
topik penelitian 

Pengetahuan P1,P4 

2. Mahasiswa mampu menemukan permasalahan bidang Bahasa, 
sastra Indonesia, dan pengajarannya yang sesuai dengan minatnya 
untuk dipecahkan dengan kegiatan penelitian 

KU KU3,KU4,KU8 

3. Mahasiswa mampu merumuskan landasan teori dan metodologi 
yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian 

KK KK4,KK5,KK6 

4. Mahasiswa mampu mepresentasikan permasalahan, rumusan 
pemecahan masalah, landasan teori, dan metodologi yang dirancang 
dalam penelitian dalam seminar proposal. 

64 Skripsi 

Sikap S3,S5,S6,S6,S10 

1. Mahasiswa mampu melakukan penelitian untuk memecahkan 
berbagai permasalahan dalam bidang Bahasa Indonesia, sastra 
Indonesia, dan pengajaran Bahasa Indonesia dengan prosedur 
penelitian yang benar 

Pengetahuan P1,P2,P3 
2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai teori kebahasaan, 

kesastraan, dan pengajaran dalam pelaksanaan penelitian 

KU KU1,KU3,KU4,KU8 

3. Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian kebahasaan, 
kesastraan, atau pengajarannya dalam bentuk skripsi dan artikel 
penelitian yang layak dipublikasikan 

KK KK3,KK4,KK5,KK6 

4. Mahasiswa mampu menghasilkan laporan penelitian dalam bentuk 
skripsi dan artikel penelitaian yang sesuai dengan prosedur dan 
metode dalam pedoman penulisan karya ilmiah Institut Pendidikan 
Indonesia serta bebas dari tindakan plagiasi. 

 


