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Diskripsi Mata Kuliah 

 

Mata kuliah bahasa Indonesia termasuk salah satu mata kuliah wajib umum/nasional. 

Mahasiswa akan mendalami materi perkuliahan meliputi: (a) etika akademik dan perbedaan 

jenis dan sistematika KTI secara  tepat; (b) formulasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam 

KTI dengan memperhatikan prinsip kaidah gramatika, PUEBI, dan KBBI; (c) pereferensian 

terkait KTI; (d) ketepatan formulasi bahasa Indonesia dalam menulis KTI; (e) ketepatan 

penggunaan formulasi bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam penyusunan KTI; (f) 

terampil dalam menyampaikan hasil ide/gagasan secara lisan. 

 

Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Mata Kuliah 

Sikap: 

1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain (S.5); 

2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S.8); 

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(KU.1); 

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

3. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta 

mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan (KU.9); 

4. Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional 

(KU.10); 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

1. Menjelaskan etika akademik dan perbedaan jenis dan sistematika karya tulis ilmiah 

(KTI) secara  tepat.(P.1). 

2. Menjelaskan formulasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam KTI dengan 

memperhatikan prinsip kaidah gramatika, PUEBI, dan KBBI (P.2). 

3. Mengetahui pereferensian terkait KTI (P.3) 

4. Mengidentifikasi formulasi bahasa Indonesia dalam menulis KTI (P.4). 

5. Menggunakan formulasi bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam penyusunan 

KTI (P.5). 

6. Mahasiswa terampil menyampaikan hasil ide/gagasan secara lisan (P.6). 

Pokok Bahasan 

1. Etika akademik dan jenis KTI. 

2. Prinsip kaidah gramatika bahasa Indonesia dalam KTI. 

3. Pereferensian dalam KTI. 

4. Formulasi bahasa dalam KTI. 

5. Keterampilan presentasi. 



Prasyarat 

 - 

Pustaka 

1. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Bahasa Indonesia untuk 

Perguruan Tinggi, Jakarta, Dirjen Belmawa, 2016. 

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring atau luring), Kemdikbud RI. 

3. Hasan Alwi dkk. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga., Balai Pustaka. 

4. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

 


