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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) tujuan belajar dan metode
mencapainya; (b) sikap positif, antusiasme, dan prestasi/keterampilan; (c) hubungan membaca
dan menulis; (d) analisis gap/masalah dan judul teks ilmiah; (e) substansi isi teks pendahuluan
dan formulasi penggunaan bahasanya; (f) substansi isi teks landasan teori/tinjauan pustaka dan
formula penggunaan bahasanya; (g) substansi isi teks hasil dan pembahasan, serta formulasi
penggunaan bahasanya; (h) substansi isi teks kesimpulan dan saran, serta formula penggunaan
bahasanya; dan (i) presentasi dan diskusi teks ilmiah. Setelah mengikuti perkuliahan bahasa
Indonesia, mahasiswa diharapkan terampil membuat karya tulis ilmiah (proposal/artikel ilmiah)
dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik (jelas/lugas, objektif, rasional/logis, dan
menarik-menyenangkan) dan benar (sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia).
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH
G. Menguasai konsep penulisan ilmiah dalam bentuk karya tulis dan teknik komunikasi
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

1. Menjelaskan hubungan antarketerampilan berbahasa membaca dan menulis
karya ilmiah akademis (P.1).
2. Menjelaskan tentang kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar(P2).
3. Menjelaskan analisis masalah penelitian, memberikan contoh permasalahan
penelitian yang dapat dikategorikan menarik: aktual, original, dapat dilakukan,
dan bermanfaat (P.3).
4. Menjelaskan hubungan judul dan permasalahan penelitian (P.4);
5. Menjelaskan tentang: (a) substansi isi teks pendahuluan, (b) substansi isi teks
landasan teori/tinjauan pustaka, (c) substansi isi teks hasil dan pembahasan, (d)
substansi isi teks kesimpulan dan saran, (e) formula penggunaan bahasa teks a,
b, c, dan d (P.5).
6. Mahasiswa terampil menyampaikan hasil ide/gagasan secara lisan (P.6).
POKOK BAHASAN
1. Hubungan Membaca dan Menulis dalam Keterampilan Berbahasa Indonesia
2. Analisis Gap Masalah dan Judul Teks Ilmiah
3. Formulasi Bahasa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Metode,
Landasan Teori, Tinjauan Pustaka, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan dan
Saran dalam Teks Ilmiah.
4. Presentasi Karya Tulis Ilmiah
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.

