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Catatan :  

CP Program Studi  

 S5 

 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan ber- masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila 

 
 S10 Mempunyai   ketulusan,   komitmen,   kesungguhan   hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik 

 P1  Menguasai teori-teori dasar kebahasaan 

 P2  Menguasai teori-teori dasar kesastraaan 

 

 

 

 P3 Menguasai teori-teori dasar keterampilan berbahasa 

 KU1 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 

 



S : Sikap 

P : Pengetahuan 

KU : Keterampilan Umum 

KK : Keterampilan Khusus 

 

 KU2  Mampu  menunjukkan  kinerja  mandiri,  bermutu,  dan terukur 

 
 KU3 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 dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

 
 KK1 Menerapkan teori-teori kebahasaan dalam analisis 

 KK2  Kebahasaan untuk keperluan pembelajaran bahasa 

 

 
 KK4  Menerapkan  teori-teori  keterampilan  berbahasa  untuk keperluan pembelajaran bahasa dan sastra 

 
 CP Mata Kuliah  

Menguasai, mampu memahaami dan mengamalkan materi tentang (1) Konsep dasar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, (2) 

Dimensi-Dimensi Pembelajaran Bahasa, (3) Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam pendidikan karakter dan Kurikulum 2013, 

(4) Prinsip-prinsi Pengajaran Bahasa berbasi Karakter, (5) pembelajaran Menyimak Berbasis Karaker, (6) Pembelajaran berbicara 

berbasis Karakter, (7) Pembelajaran membaca berbasis  karakter, (8) Pembelajaran menulis berbasis karakter, (9) Pembelajaran sastra 

berbasis karakter, (10) Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran bahasa dan sastra berbasis karakter, dan (11) Penilaian 

otentik dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang berorientasi pada pendidikan karakter. 

 

Deskripsi  Singkat 

Mata Kuliah 

Mata kuliah ini bertujuan memberi pemahaman kepada mahasiswa untuk : 

1. Menguasai hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan penerapannya yang dilandasi oleh hasil penelitian. 
2. Cakap melakukan pendalaman dan/atau perluasan ilmu bahasa Indonesia dan/atau terapannya melalui riset untuk menghasilkan 

model/metode/pengembangan teori yang akurat dan teruji. 

Materi Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

(1) Konsep dasar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, (2) Dimensi-Dimensi Pembelajaran Bahasa, (3) Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia dalam pendidikan karakter dan Kurikulum 2013, (4) Prinsip-prinsi Pengajaran Bahasa berbasi Karakter, (5) pembelajaran 

Menyimak Berbasis Karaker, (6) Pembelajaran berbicara berbasis Karakter, (7) Pembelajaran membaca berbasis  karakter, (8) 

Pembelajaran menulis berbasis karakter, (9) Pembelajaran sastra berbasis karakter, (10) Pengembangan bahan ajar dan media 

pembelajaran bahasa dan sastra berbasis karakter, dan (11) Penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang berorientasi 

pada pendidikan karakter. Perkuliahan dan proses belajar mengajar dilengkapi dengan latihan soal pada setiap bab agar mahasiswa 

dapat mengaplikasikan pemahamannya  dalam keterampilan praktis. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa aktif mengerjakan soal-soal 

latihan pada setiap akhir pokok bahasan sehingga menjadi terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

 
Pustaka Utama :  

Buku Panduan Mata kuliah Bahasa Indonesia Kelas Tinggi oleh Tim Pengajar Universias Sulawesi Tenggara 

Pendukung  :   

 



Media Pembelajaran Perangkat  lunak : Perangkat  keras : 

MS Word, MS Power Point LCD & Projector 

Assessment 1.    Tugas: 15% 

2.    Partisipasi dikelas: 20% 

3.    Ujian Tengah Semester: 30% 

4.    Ujian Akhir Semester: 35% 
Mata kuliah Syarat - 

Norma Akademik 1. Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran minimal 80% dari total pertemuan kuliah yang terlaksana. 
2. Kegiatan  pembelajaran   sesuai  jadwal  resmi  dan  jika  terjadi  perubahan  ditetapkan  bersama  antara  dosen  dan 

mahasiswaToleransi keterlambatan 15 menit. 
3. Selama proses pembelajaran berlangsung semua perangkat elektronik dimatikan. 
4. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal. 
5. Yang berhalangan  hadir karena sakit (harus ada keterangan  sakit/surat  pemberitahuan  sakit) dan halangan lainnya harus 

menghubungi dosen sebelum perkuliahan. 
6. Berpakaian kemeja dan bersepatu dalam perkuliahan.  
7. Pakai baju/kemeja putih dan celana hitam untuk pria dan rok hitam bagi wanita pada saat UTS dan UAS. 
8. Kecurangan dalam ujian, nilai mata kuliah yang bersangkutan nol. 
9. Norma akademik lainnya merujuk kepada buku panduan yang diterbitkan oleh fakultas. 

 

  



Mg Ke- Kemampuan akhir yg 

diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Ajar) 

Metode Pembelajaran dan 

Alokasi Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria 

(Indikator) 

Penilaian 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 

      1 

Memahami isi mata 

kuliah Pendidikan 

bahasa Bahasa 

Indonesia Kelas Tinggi 

Pengantar perkuliahan: 

penyampaian RPS, 

pembentukan kelompok 

belajar, dan pembagian 

tugas belajar/kelompok 

Ceramah 

 

 

TM: I (2 x 50) 

Mahasiswa menyimak, 

mencermati dan 

mencatat poin-poin 

penting yang menjadi 

kesepakatan dalam 

kontrak perkuliahan. 

  

 

2,5% 

 

 

      2 

Membelaki Mahasiswa 

agar mampu memahami 

Konsep dasar 

pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia. 

Konsep dasar pembelajaran 

bahasa dan sastra 

Indonesia. 

Ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. 

TM: II (2 x 50) 

Mahasiswa mengkaji, 

membahas dan 

mendiskusikan 

tentang materi yang 

dibahas. 

Mahasiswa  mampu 

memahami pelafalan huruf 

bahasa Indonesia, 

pemisahan dan angka 

bilangan 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

    3 

Membekali Mahasiswa 

agar mampu memahami 

tentang penulisan unsur 

serapan, singkatan dan 

tanda baca   

Dimensi-Dimensi 

Pembelajaran Bahasa 

Ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. 

 

TM: III (2 x 50) 

Mahasiswa mengkaji, 

membahas dan 

mendiskusikan 

tentang materi yang 

dibahas. 

Mahasiswa  dapat  

menjelaskan  tentang Ejaan 

dan Kaidah tata tulis. 

 

 

 

 

 

2,5% 

 

 

     4 

Membekali  mahasiswa  

terhadap pengertian, ciri 

ragam bahasa ilmiah, dan 

ragam bahasa ilmiah 

dalam menulis akademik 

Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia dalam 

pendidikan karakter dan 

Kurikulum 2013 

Ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. 

 

TM: IV (2 x 50) 

Mahasiswa mengkaji 

dan mendiskusikan 

tentang materi yang 

dibahas. 

 

Mahasiswa  dapat  

mengetahui pengertian, ciri 

ragam bahasa ilmiah, dan 

ragam bahasa ilmiah dalam 

menulis akademik  

 

 

2,5% 

 

 

     5 

Membekali  mahasiswa  

terhadap ketepatan  

pilihan  kata  (Diksi),  

antara lain  cara  kriteria  

memilih  dan 

menggunakan pilihan kata 

serta kaidah makna 

Prinsip-prinsi Pengajaran 

Bahasa berbasi Karakter 

Ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. 

 

TM: V (2 x 50) 

Mahasiswa 

mendengarkan dan 

mendiskusikan 

tentang materi yang 

dibahas. 

Mahasiswa  dapat  

menjawab pertanyaan-

pertanyaan  yang  diajukan 

berkaitan dengan Pilihan 

kata (Diksi). 

 

 

 

2,5% 

 

     6 

Membekali mahasiswa 

tentang  batasan kalimat  

atau  tuturan  yang  betul  

dan efektif. 

pembelajaran Menyimak 

Berbasis Karaker 

 

Ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. 

 

TM: VI (2 x 50) 

 

Mahasiswa 

mendengarkan dan 

mendiskusikan 

tentang materi yang 

dibahas. 

Mahasiswa dapat   

menjelaskan tentang ciri-ciri  

kalimat  efektif  yang  

relevan dengan karang 

mengarang. 

 

2,5% 



 

     7 

Membekali  mahasiswa  

terhadap  pengertian 

paragraf, syarat-syarat 

paragraf, jenis-jenis 

paragraf, dan 

pengembangan paragraf. 

Pembelajaran berbicara 

berbasis Karakter 

Ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. 

 

TM: VII (2 x 50) 

Mahasiswa 

mendengarkan dan 

mendiskusikan 

tentang materi yang 

dibahas. 

mahasiswa dapat 

menambah pemahaman 

tentang  pengertian 

paragraf, syarat-syarat 

paragraf, jenis-jenis 

paragraf, dan 

pengembangan paragraf. 

 

2,5% 

      

     8 

  

Ujian Tengah Semester 

 

30 

 

 

 

 

     9 

Membekali  mahasiswa  

terhadap kerangka 

karangan, penyusunan 

kerangka karangan, 

penyusunan kalimat tesis, 

pola dan bentuk kerangka 

karangan. 

Pembelajaran membaca 

berbasis  karakter   

Ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. 

 

 

 

TM: IX (2 x 50) 

Mahasiswa 

mendengarkan dan 

mendiskusikan 

tentang materi yang 

dibahas. 

Mahasiswa  dapat  

mengetahui bentuk 

kerangka karangan, 

penyusunan kerangka 

karangan, penyusunan 

kalimat tesis, pola dan 

bentuk kerangka karangan. 

 

 

 

 

2,5% 

      

 

 

     10 

Membekali  mahasiswa  

terhadap kemampuan  

menulis  karangan  ilmiah  

Pembelajaran menulis 

berbasis karakter 

Ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. 

 

 

 

TM: X (2 x 50) 

Mahasiswa 

mendengarkan dan 

mendiskusikan 

tentang materi yang 

dibahas. 

Mahasiswa dapat 

meningkatkan kemampuan  

menulis  karangan  ilmiah 

 

 

 

2,5% 

 

 

  11&12 

Membekali mahasiswa 

agar mampu menulis 

kerangka ilmiah populer 

dan karangan Non Ilmiah 

Pembelajaran sastra 

berbasis karakter 

Ceramah, diskusi dan tanya 

jawab 

 

TM: XI (2 x 50) 

Mahasiswa 

mendengarkan dan 

mendiskusikan 

tentang materi yang 

dibahas 

Mahasiswa dapat menulis 

kerangka ilmiah populer 

dan karangan non ilmiah. 

 

 

5% 

 

 

  13 -14 

Membekali  mahasiswa  

dalam membuat daftar 

pustaka, menulis kutipan 

dan sumber kutiapan 

serta mampu menentukan 

jenis-jenis kutipan. 

Pengembangan bahan ajar 

dan media pembelajaran 

bahasa dan sastra berbasis 

karakter 

Ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. 

 

 

TM: XII - XV (2 x 50) 

Mahasiswa 

mendengarkan dan 

mendiskusikan 

tentang materi yang 

dibahas. 

Mahasiswa dapat membuat 

daftar pustaka, menulis 

kutipan dan sumber 

kutiapan serta mampu 

menentukan jenis-jenis 

kutipan.  

 

 

5% 



15  Penilaian otentik dalam 

pembelajaran bahasa dan 

sastra yang berorientasi 

pada pendidikan karakter 

    

    

    16 

  

Ujian Akhir Semester 

   

       35 

 

 

 

Mengetahui            Kendari, …. Februari 2020 

Dosen pengampu 1           Dosen Pengampu 2 
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