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PEDOMAN KURIKULUM PRODI  

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

Pendahuluan 

Kurikulum Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas 

Sriwijaya merupakan seperangkat perencanaan dan pegangan dalam pelaksanaan 

proses pendidikan dan pengajaran bagi dosen, asisten, pemimpin 

fakultas/jurusan/program studi, mahasiswa, serta pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran lainnya. Melalui Lokakarya Revisi Kurikulum Tahun 2015, Kurikulum 

FKIP jenjang S1 dan S2 disusun berdasarkan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan Peraturan UU No. 

12 Tahun 2012, Peraturan Presiden republik Indonesia No. 8 Tahun 2012. 

Kurikulum Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas 

Sriwijaya dikembangkan agar lulusannya memiliki kemampuan dalam bidang studi 

dan kemampuan profesional guru/tenaga kependidikan serta kemampuan 

kepribadian calon guru/tenaga kependidikan yang diorganisasikan secara 

bersamaan. Dengan pengembangan kurikulum seperti ini, mahasiswa sejak awal 

pengalaman belajarnya di Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia FKIP 

Universitas Sriwijaya telah diperkenalkan pada tugas-tugas profesionalnya secara 

utuh dalam suasana belajar yang kondusif. 

 

 Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah 

Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia FKIP 

Universitas Sriwijaya terdiri atas kelompok mata kuliah berikut ini: 

1. Mata Kuliah Umum (MKU) 

2. Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 

3. Mata Kuliah Program Studi (MKPS) 

a. Mata Kuliah Bidang Keahlian dan Penunjang (MBKP) 

b. Mata Kuliah Pembelajaran (MKP) 

 
Jumlah sks 

Jumlah sks untuk sesetiap kelompok mata kuliah ditampilkan pada tabel 

1. Total beban studi (sks) yang harus ditempuh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan 

sastra Indonesia FKIP Universitas Sriwijaya untuk dapat menyelesaikan program 

S-1 adalah 144 sks. 

 
Sebaran Mata Kuliah 

Rincian nama, nomor kode, dan besarnya sks setiap mata kuliah pada setiap 

kelompok mata kuliah ada pada struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah untuk 

sesetiap semester di Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia FKIP  

Universitas Sriwijaya. 
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Tabel 1 

Jumlah sks Kelompok Mata Kuliah 
 

No Kelompok Mata Kuliah Jumlah sks 

1 MKU 8 sks 

2 MKDK 15 sks 

3 MKPS 121 sks 

4 MBKP 98 sks 

5 MKP 21 sks 

 

Visi, Misi, Kompetensi Lulusan dan Struktur Kurikulum serta Sebaran Mata 

Kuliah pada Program Studi di FKIP Unsri 

Secara umum visi, misi, kompetensi lulusan,stuktur kurikulum, serta 

sebaran mata kuliah pada setiap Program Studi di FKIP Unsri ditampilkan pada 

uraian dan tabel setiap Program Studi berikut ini. 

 
 

Visi Program Studi 

Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang 

terkemuka dan berbasis riset yang unggul di tingkat nasional pada tahun 2025. 

 

Misi Program Studi 

Misi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: 

1. Melaksakan pendidikan yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan  lulusan 

yang berkompetensi di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

2. Menggiatkan penelitian inovatif dan kompetitif di bidang Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, kebahasaan, dan kesastraan. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, 

penataran, dan pelatihan dalambidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

4. Mewujudkan sistem tata kelola Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang profesional guna mendukung kinerja optimal pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga dalam dan luar negeri untuk 

mendukung tri darmaperguruan tinggi. 

 
Tujuan Program Studi 

Tujuan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia: 
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1. Meningkatkan mutu Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berkompetensi di bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia melalui 

pendekatan yang inovatif dan kreatif. 

2. Meningkatkan penelitian inovatif dan kompetitif di bidang Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, kebahasaan, dan kesastraan. 

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, penataran, 

dan pelatihan dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

4. Meningkatkan sistem tata kelola Program Studi Pendidikan Bahasa dan  Sastra 

Indonesia yang mengedepankan profesionalitas dalam mendukung kinerja 

optimal mendukung kinerja optimal pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

5. Meningkatkan Kerjasama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri 

untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi. 

 
  Profil Lulusan 

Profil lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP 

Universitas Sriwijaya adalah pendidik, peneliti, dan profesi lain yang relevan 

dengan bidang Bahasa dan Sastra Indonesia. 

 

  Deskripsi Profil Lulusan 

PROFIL LULUSAN DESKRIPSI PROFIL LULUSAN 

1 Pendidik Pemula 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

1. Memiliki pengetahuan kependidikan 

2. Memiliki pengetahuan kebahasaan 

3. Memiliki pengetahuan kesastraan 

4. Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia 

5. Memiliki keterampilan bersastra Indonesia 

6. Memiliki kemampuan mengembangkan 

pembelajaran 

7. Memiliki kemampuan menilai hasil belajar bahasa 

Indonesia peserta didik 

8. Memiliki kemampuan meneliti kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia 

9. Memiliki kemampuan memecahkan  solusi kesulitan 

dalam kegiatan belajar bahasa Indonesia peserta 

didik 

10. Memiliki kemampuan dalam pembinaan dan 

pengembangan bahasa Indonesia 

11. Memiliki kemampuan awal dalam bidang jurnalistik 

12. Memiliki kemampuan awal dalam bidang 

2 Peneliti Pemula 

Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia 

3 Wirausahawan 

Pemula (Profesi lain 

yang relevan dengan 

bidang Bahasa dan 

Sastra Indonesia) 
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  kehumasan 

13. Memiliki kemampuan awal dalam bahasa Jepang 

14. Memiliki kemampuan awal dalam bidang BIPA 

 

  

1. Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;  

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral, dan etika;  

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;  

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;  

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

pendapat atau temuan orisinal orang lain;  

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan;  

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;  

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiri;  

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;  

k. Memahami dirinya secara utuh sebagai pendidik 

 

2. Pengetahuan 

a. Memahami landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, psikologis, dan empiris 

pendidikan;  

b. Memahami konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan;  

c. Menguasai teori belajar dan pembelajaran;  

d. Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan 

pendidikan;  

e. Menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian;  

f. 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.  

g. Menguasai prinsip-prinsip pedagogi dan psikologi pendidikan.  

h. Menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra.  

i. Menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan bidang bahasa dan sastra 

Indonesia, serta pembelajarannya. 

 

3. Keterampilan  

1. Keterampilan Umum 

a. 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; 
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b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

c. 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; 

d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

f. Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;   

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

dan 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

 

2. Keterampilan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan 

kultural untuk kepentingan pembelajaran;  

b. Memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan karakteristiknya;  

c. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.  

d. Memilih dan menerapkan pendekatan dan model pembelajaran, bahan ajar, dan 

penilaian untuk kepentingan pembelajaran;  

e. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (tik) dalam perencanaan, 

penyelenggaraan proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan 

pembelajaran;   

f. Memperbaiki kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian proses dan penilaian 

hasil belajar;  

g. Mengembangkan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan menantang 

peserta didik untuk berkreasi. 

h. Melakukan pendalaman bidang kajian sesuai dengan lingkugan dan perkembangan 

jaman;  

i. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang tugas;  

j. Mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan 

k. Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, secara lisan dan tulisan dalam konteks 

keseharian/umum, akademis, dan pekerjaa; serta mampu menggunakan salah satu 

bahasa daerah.  

l. Mampu mengapresiasi, mengekspresi, dan mengreasi karya sastra Indonesia secara 

lisan dan tulis.  

m. 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.  

n. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan 

bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara terintegrasi.  

o. Mampu menghasilkan layanan jasa dan produk kreatif dalam bidang bahasa dan 

sastra Indonesia serta pembelajarannya.  
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E. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

Untuk mencapai kompetensi tersebut di atas maka disusun capaian pembelajaran lulusan 

yang diuraikan dalam ketiga aspek berikut ini;  

1. SIKAP DAN TATA NILAI 

CP-STN1  : Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius. 

CP-STN2  : Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika. 

CP-STN3 :    Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila. 

CP-STN4  : Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

CP-STN5  :  Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat temuan orisinal orang lain. 

CP-STN6   :  Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

CP-STN7   :  Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

CP-STN8   :  Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

CP-STN9   :  Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

CP-STN10 :  Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

 

2. KEMAMPUAN BIDANG ILMU PENGETAHUAN 

CP-KIP1: Menguasai konsep pedagogik bahasa dan sastra Indonesia untuk 

melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di jenjang 

pendidikan menengah. 

CP-KIP2:    Menguasai konsep teoretis bahasa dan sastra Indonesia yang mendukung 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di jenjang menengah serta untuk 

studi lanjut. 

CP-KIP3:    Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi 
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pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

CP-KIP4:    Menguasai metodologi penelitian untuk melaksanakan penelitian di bidang 

bahasa dan sastra Indonesia 

CP-KIP5:    Menguasai konsep dan prinsip manajerial (leadership). 

CP-KIP6: Menguasai konsep teoretis kewirausahaan. 

 

3. KEMAMPUAN BIDANG PEKERJAAN 

3.1 KEMAMPUAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 

CP-KBPU1:Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

CP-KBPU2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan berukur. 

CP-KBPU3:  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. 

CP-KBPU4: Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi. 

CP-KBPU5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisa informasi data. 

CP-KBPU6: Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

CP-KBPU7: 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. 

CP-KBPU8: Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

CP-KBPU9: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
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3.2 KEMAMPUAN BIDANG PEKERJAAN KHUSUS 

CP-KBPK1: Mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara inovatif dengan 

mengaplikasikan konsep pedagogik bahasa dan sastra Indonesia dan 

keilmuan bahasa dan sastra Indonesia serta memanfaatkan berbagai sumber 

belajar dan IPTEKS. 

CP-KBPK2: Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia secara inovatif. 

CP-KBPK3: Mampu merancang dan melaksanakan penelitian untuk menghasilkan 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan bahasa dan sastra 

Indonesia serta mempublikasikan hasilnya. 

CP-KBPK4: Mampu menerapkan konsep dan prinsip manajerial yang didukung oleh self 

competence dalam bidang pendidik. 

CP-KBPK5:  Mampu menerapkan konsep teoritis kewirausahaan dalam bidang 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 

 

 

F. PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

No. Bahan Kajian Nama Mata Kuliah 
Capaian 

Pembelajaran 

SKS 
SMT 

Wajib Pilihan 

Inti Keilmuan 

1 Ilmu Pendidikan 

 

 

 

01. Pengantar Pendidikan CP-STN1 

CP-STN2 

CP-STN3 

CP-STN4  

CP-STN5 

CP-STN6  

CP-STN7 

CP-STN8 

CP-KIP1 

CP-KIP5 

CP-KBPU2 

CP-KBPK4 

 

2  1 

02. Sejarah dan 

Perkembangan 

Pendidikan 
2 

 

2 

03. Perkembangan Peserta 

Didik 
3 

 

3 

04. Belajar dan 

Pembelajaran 
3 

 

4 

05. Filsafat Pendidikan 
2 

 5 

06. Administrasi dan 

Manajemen Sekolah 

3  6 

 

 

2 Bahasa 01. Linguistik Umum CP-STN3 
2 

 
1 
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  02. Fonologi CP-STN4 

CP-STN5 

CP-STN6 

CP-STN8 

CP-KIP2 

CP-KIP5 

CP-KBPU1 

CP-KBPU2 

CP-KBPU3 

CP-KBPU5 

CP-KBPU6 

CP-KBPU7 

CP-KBPK1 

CP-KBPK2 

CP-KBPK3 

CP-KBPK4 

3 
 

2 

03. Morfologi Bahasa 

Indonesia 3 

 

3 

04. Semantik Bahasa 

Indonesia 3 

 

4 

05. Dasar-dasar Sintaksis  
3 

 
3 

06. Sintaksis Bahasa 

Indonesia 
3 

 

4 

07. Sosiolinguistik  
2 

 4 

08. Psikolinguistik 
2 

 6 

09. Wacana Bahasa 

Indonesia 2 

 

5 

10. Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa 

2  6 

 

3 Pembelajaran 

Bahasa dan 

Sastra 

Indonesia 

01. Telaah Kurikulum dan 

Buku Teks 

CP-STN3 

CP-STN4 

CP-STN7 

CP-STN8 

CP-KIP2 

CP-KBPU1 

CP-KBPU2 

CP-KBPU5 

CP-KBPU7 

CP-KBPU9 

CP-KBPK2 

3 

 

3 

02. Strategi Pembelajaran 

Bahasa 
2 

 

4 

03. Strategi Pembelajaran 

Sastra 
2 

 

4 

04. Media Pembelajaran 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia 
2 

 4 

05. Evaluasi Pembelajaran 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia 
3 

 

5 

06. Perencanaan 

Pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia 
2 

 

6 

07. Pengembangan dan 

Penerapan Perangkat 

Pembelajaran 
4 

 

7 
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4 Keterampilan 

Berbahasa 
01. Menyimak Apresiatif 

dan Kritis 

CP-STN3 

CP-STN4 

CP-STN5 

CP-STN6  

CP-STN7 

CP-STN8 

CP-KIP2 

CP-KIP5 

CP-KBPU1 

CP-KBPU2 

CP-KBPU5 

CP-KBPU6 

CP-KBPU7 

CP-KBPU8 

CP-KBPK2 

CP-KBPK4 

3  1 

02. Retorika 
2 

 
1 

03. Berbicara Efektif 
3 

 
1 

04. Membaca Komprehensif 
2 

 
1 

05. Membaca Kritis 3  
2 

06. Menulis Faktual 3  
2 

07. Berbicara Kritis 3  
2 

08. Menulis Kreatif 2  
3 

09. Menulis Karya Ilmiah 3  5 

 

5 Sastra 01. Pengantar Ilmu Sastra CP-STN3 

CP-STN4 

CP-STN5 

CP-STN7 

CP-STN8   

CP-STN9 

CP-KIP5 

CP-KIP6 

CP-KBPU1 

CP-KBPU2 

CP-KBPU5 

CP-KBPU6 

CP-KBPU7 

CP-KBPU8 

CP-KBPK4 

CP-KBPK5 

2  1 

02. Teori Sastra 2  2 

03.  Apresiasi Puisi 2  2 

04. Apresiasi Drama 2  3 

05. Apresiasi Prosa Fiksi 2 
 4 

06. Sastra Lama 2 
 3 

07. Sejarah Sastra 2 
 3 

08. Kritik Sastra 2 
 6 

09. Filologi 2 
 6 

10. Pementasan Drama 3 
 5 

11. Sanggar Sastra 2  4 

 

6 Penelitian 

Pendidikan 

Bahasa dan 

Sastra 

Indonesia 

01. Penelitian Pendidikan CP-STN3 

CP-STN4  

CP-STN5 

CP-STN7  

CP-STN8   

CP-STN9 

CP-KIP1 

CP-KIP3 

CP-KIP6 

3  6 

02. Statistik 2  5 

03. Penelitian Bahasa dan 

Sastra Indonesia 

3  6 

04. Seminar Bahasa dan 

Sastra 

2  7 
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05. Skripsi CP-KBPU1 

CP-KBPU2 

CP-KBPU3 

CP-KBPU6 

CP-KBPU7 

CP-KBPU8 

CP-KBPU9 

CP-KBPK1 

CP-KBPK2 

CP-KBPK4 

CP-KBPK5 

 

6 
 

8 

  

 

 

 

PendukungInti Keilmuan 

7 Pembentukan 

dan 

pengembangan 

karakter, 

kepribadian, 

moral, etika, 

dan tanggung 

jawab 

01. Pendidikan Agama 

CP-STN1 

CP-STN2 

CP-STN3 

CP-STN4 

CP-STN5 

CP-STN6 

CP-STN7 

CP-STN8 

CP-KBPK4 

2 
 1 

02. Pendidikan Pancasila 
2 

 2 

03. Kewirausahaan 
2 

 4 

04. Pendidikan 

Kewarganegaraan 
2 

 

2 

  

 

  

 

 

9 Pengembangan 

kemampuan 

berkomunikasi, 

bekerjasama, 

dan kecakapan 

sosial. 

01. Bahasa Inggris CP-STN3 

CP-STN4 

CP-STN5 

CP-STN6 

CP-STN7 

CP-STN8 

CP-STN9 

CP-STN10 

CP-KBPU6 

CP-KBPU7 

CP-KBPK4 

2  2 

02. KKN 4  5 

03. Magang 

Kependidikan** 

4  5 

04. Jurnalistik *  3 3 

05. Kepewaraan * 
 3 

3 

06. Kehumasan * 
 3 

3 

07. Bahasa Jepang * 
 3 

5 

08. BIPA * 
 3 

5 

09. Literasi Teknologi dan 

Ilmu Komunikasi *  3 

6 

10. Penyuntingan* 
 3 

6 

11. Penulisan Bahan Ajar* 
 3 

5 

12. Penerjemahan * 
 3 6 
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Struktur Kurikulum 
 

No Kelompok Mata Kuliah sks 

1 Mata Kuliah Umum (MKU) 10 

2 Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 15 

3 Mata Kuliah Program Studi (MKPS)  

a. Mata kuliah bidang keahlian dan penunjang (MBKP) 100 

b. Mata kuliah pembelajaran (MKP) 19 

JUMLAH 144 

 
 

Sebaran Mata Kuliah 

 
 

No 

 

Kode MK 

 

Mata Kuliah (Courses) 

 

sks 
SEMESTER 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mata Kuliah Umum 

1 UNI101117 
Pendidikan Agama/ 
Religion 

2 2 
       

2 UNI102117 
Pendidikan 
Kewarganegaraan/ Civics 

2 2 
       

3 UNI103117 Pancasila/ Pancasila 2  2       

4 UNI105117 Bahasa Inggris/ English 2  2       

Mata Kuliah Dasar Kependidikan 

1 GIP201117 
Pengantar Pendidikan/ 
Introduction of Education 

2 2 
       

 
 

2 

 
 

GIP202117 

Sejarah dan 

Perkembangan 

Pendidikan/ History and 

Development of 

Education 

 
 

2 

  
 

2 

      

 

3 
 

GIP203217 
Perkembangan Peserta 

Dididk/ Development of 
Learners 

 

3 

   

3 

     

4 GIP204217 
Belajar dan Pembelajaran/ 
Learning and Instruction 

3 
   

3 
    

5 GIP205317 
Filsafat Pendidikan/ 
Educational Philosophy 

2 
    

2 
   

 
 

6 

 
 

GIP206317 

Administrasi dan 

Manajemen Sekolah/ 

School Administration 

and Management 

 

 

 

3 

      

 

 

3 
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Mata Kuliah Program Studi 

Mata Kuliah Bidang Keahlian dan Penunjang 

 
1 

 
GIN301117 

Menyimak Apresiatif dan 

Kritis/ Listening 

Appreciatively and 
Critically 

 
3 

 
3 

       

2 GIN302117 Retorika/ Rhetoric 2 2        

3 GIN303117 
Berbicara Efektif/ 
Speaking Effectively 

3 3 
       

4 GIN304117 
Membaca Komprehensif/ 
Comprehensive Reading 

2 2 
       

5 GIN305117 
Linguistik Umum/ 
General Linguistics 

2 2 
       

6 GIN306117 
Pengantar Ilmu Sastra/ 
Introduction of Literary 

2 2 
       

7 GIN307117 
Membaca Kritis/ Critical 
Reading 

3 
 

3 
      

8 GIN308117 
Menulis Faktual/ Factual 
Writing 

3 
 

3 
      

9 GIN309117 
Berbicara Kritis/ Speaking 

Critically 
3 

 
3 

      

10 GIN310117 Fonologi/ Phonology 3  3       

11 GIN311117 
Teori Sastra/ Literature 
Theory 

2 
 

2 
      

12 GIN312117 
Apresiasi Puisi/ Poetry 
Appreciation 

2 
 

2 
      

 

13 
 

GIN313217 
Morfologi Bahasa 

Indonesia/ Indonesian 
Morphology 

 

3 

   

3 

     

14 GIN314217 
Apresiasi Drama/ Drama 
Appreciation 

2 
  

2 
     

15 GIN315217 
Dasar-Dasar Sintaksis/ 
Basics of Syntax 

3 
  

3 
     

16 GIN316217 
Sastra Lama/ Classical 
Indonesian Literature 

2 
  

2 
     

17 GIN317217 
Menulis Kreatif/ Creative 

Writing 
2 

  
2 

     

18 GIN318217 
Sejarah Sastra/ History of 
Literature 

2 
  

2 
     

19 GIN319217 Jurnalistik*/ Journalism 3   3      

20 GIN320217 Penyuntingan*/ Editing 3   3      

21 GIN321217 
Kepewaraan*/ Master of 
Ceremony 

3 
   

3 
     

 

22 
 

GIN322217 

Sintaksis Bahasa 

Indonesia/ Indonesian 

Syntax 

 

3 

    

3 

    

 

23 
 

GIN323217 
Apresiasi Prosa Fiksi/ 

Appreciation of Fiction 

Prose 

 

2 

    

2 

    

24 GIN324217 
Sanggar Sastra (Praktik)/ 
Literature Workshop 

2 
   

2 
    

25 GIN325217 Kewirausahaan/ 2    2     
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  Entrepreneurship          

 

26 
 

GIN326217 
Semantik Bahasa 

Indonesia/ Indonesian 
Semantic 

 

3 

    

3 

    

27 GIN327217 
Sosiolinguistik/ 
Sociolinguistics 

2 
   

2 
    

 

28 
 

GIN328317 
Wacana Bahasa 

Indonesia/ Indonesian 
Discourse 

 

2 

     

2 

   

29 UNI 006317 
KKN/ Community Service 

Program 
4 

    
4 

   

 

30 
 

GIN330317 
Praktik Kuliah 

Lapangan**/ The Practice 
of Field Studies 

 

4 

     

4 

   

31 GIN331317 
Menulis Karya Ilmiah/ 
Saintifics Papers Writing 

2 
    

2 
   

 

32 
 

GIN332317 

Pementasan Drama 

(Praktik)/ Performing of 

Drama 

 

3 

     

3 

   

33 GIN333317 Statistik/ Statistics 2     2    

34 GIN334317 
Bahasa Jepang*/ 
Japanese Language 

3 
     

3 
   

 
35 

 
GIN335317 

Bahasa Indonesia Untuk 

Penutur Asing (BIPA)*/ 

Indonesian For Foreign 
Speakers 

 
3 

     

 

3 

   

 

36 
 

GIN336317 

Penulisan Bahan Ajar*/ 

Instructional Materials 

Writing 

 

3 

     
 

3 

   

37 GIN337317 Filologi/ Philology 2      2   

 
 

38 

 
 

GIN338317 

Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa 

Indonesia/ Guidance and 

Development of 

Indonesian 

 
 

2 

      
 

2 

  

39 GIN339317 
Psikolinguistik/ 
Psikolinguistics 

2 
     

2 
  

40 GIN340317 
Kritik Sastra/ Literary 
Criticism 

2 
     

2 
  

 
41 

 
GIN341317 

Penelitian Bahasa dan 

Sastra Indonesia/ 

Language and Literature 
Research 

 
3 

      
3 

  

 
 

42 

 
 

GIN342317 

Literasi Teknologi dan 

Ilmu Komunikasi/ 

Information and 

Communication 
Technology Literacy 

 
 

3 

      

 

 

3 

  

43 GIN343317 
Kehumasan*/ Public 
Relations 

3 
      

3 
  

44 GIN344317 
Penerjemahan*/ 
Translation 

3 
     

3 
  

45 GIN345417 Seminar Bahasa dan 2       2  
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  Sastra/ Language and 

Literature Seminars 
         

46 GIN346417 Skripsi/ Thesis 6        6 

Mata Kuliah Pembelajaran 

 

1 
 

GIN401217 
Telaah Kurikulum dan 

Buku Teks/ Curriculum 
and Textbook Review 

 

3 

   

3 

     

 
2 

 
GIN402217 

Strategi Pembelajaran 

Bahasa dan Sastra/ 

Language and Literature 

Learning Strategy 

 
3 

    
3 

    

 
 

3 

 
 

GIN403217 

Media Pembelajaran 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia/ Indonesian and 

Literature Learning 
Media 

 
 

2 

    
 

2 

    

 
 

4 

 
 

GIN404317 

Evaluasi Pembelajaran 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia/ Language and 

Literature Learning 
Evaluation 

 
 

3 

     
 

3 

   

 
5 

 
GIN405317 

Perencanaan 

Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra/ Indonesiam and 

Literature Lesson Plan 

 
2 

     
2 

   

6 GIN406317 
Penelitian Pendidikan/ 
Educational Research 

3 
     

3 
  

7 GIN407317 
Pembelajaran Mikro/ 
Micro Teaching 

2 
     

2 
  

 

8 
 

GIN408417 
Pengenalan Lapangan 

Persekolahan (PLP)/ 
Intership 

 

4 

       

4 

 

JUMLAH 144 20 22 23 22 23 22 6 6 

 

* Untuk Pilihan Wajib 9 SKS dari 27 SKS 

** Mata kuliah pengganti KKN 

 

  Sebaran Mata Kuliah Per Semester 

SEMESTER 1 

No Kode MK Mata Kuliah sks 

1 UNI101117 Pendidikan Agama 2 

2 UNI102117 Pendidikan Kewarganegaraan 2 

3 GIP201117 Pengantar Pendidikan 2 

4 GIN301117 Menyimak Apresiatif dan Kritis 3 

5 GIN302117 Retorika 2 

6 GIN303117 Berbicara Efektif 3 

7 GIN304117 Membaca Komprehensif 2 

8 GIN305117 Linguistik Umum 2 

9 GIN306117 Pengantar Ilmu Sastra 2 

JUMLAH 20 
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SEMESTER 2 

No Kode MK Mata Kuliah sks 

1 UNI103117 Pancasila 2 

2 UNI105117 Bahasa Inggris 2 

3 GIP202117 Sejarah dan Perkembangan Pendidikan 2 

4 GIN307117 Membaca Kritis 3 

5 GIN308117 Menulis Faktual 3 

6 GIN309117 Berbicara Kritis 3 

7 GIN310117 Fonologi 3 

8 GIN311117 Teori Sastra 2 

9 GIN312117 Apresiasi Puisi 2 

JUMLAH 22 

 

SEMESTER 3 

No Kode MK Mata Kuliah sks 

1 GIP203217 Perkembangan Peserta Didik 3 

2 GIN313217 Morfologi Bahasa Indonesia 3 

3 GIN314217 Apresiasi Drama 2 

4 GIN315217 Dasar-Dasar Sintaksis 3 

5 GIN316217 Sastra Lama 2 

6 GIN317217 Menulis Kreatif 2 

7 GIN318217 Sejarah Sastra 2 

8 GIN319217 Jurnalistik* 3 

9 GIN320217 Penyuntingan* 3 

10 GIN321217 Kepewaraan* 3 

11 GIN401217 Telaah Kurikulum dan Buku Teks 3 

JUMLAH 23 

 
SEMESTER 4 

No Kode MK Mata Kuliah sks 

1 GIP204217 Belajar dan Pembelajaran 3 

2 GIN322217 Sintaksis Bahasa Indonesia 3 

3 GIN323217 Apresiasi Prosa Fiksi 2 

4 GIN324217 Sanggar Sastra (Praktik) 2 

5 GIN325217 Kewirausahaan 2 

6 GIN326217 Semantik Bahasa Indonesia 3 

7 GIN327217 Sosiolinguistik 2 

8 GIN402217 Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra 3 

9 GIN403217 
Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia 

2 

JUMLAH 22 

 
SEMESTER 5 

No Kode MK Mata Kuliah sks 

1 GIP205317 Filsafat Pendidikan 2 
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2 GIN328317 Wacana Bahasa Indonesia 2 

3 UNI006317 KKN 4 

4 GIN330317 PKL** 4 

5 GIN331317 MenulisKaryaIlmiah 2 

6 GIN332317 Pementasan Drama (Praktik) 3 

7 GIN333317 Statistik 2 

8 GIN406317 PerencanaanPembelajaran Bahasa dan Sastra 2 

9 GIN334317 Bahasa Jepang* 3 

10 GIN335317 Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA)* 3 

11 GIN336317 PenulisanBahan Ajar* 3 

12 GIN405317 
Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia 

3 

JUMLAH 23 

 
SEMESTER 6 

No Kode MK Mata Kuliah sks 

1 GIP206317 Administrasi dan Manajemen Sekolah 3 

2 GIN337317 Filologi 2 

3 GIN338317 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Indonesia 

2 

4 GIN339317 Psikolinguistik 2 

5 GIN340317 Kritik Sastra 2 

6 GIN407317 Penelitian Pendidikan 3 

7 GIN341317 Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia 3 

8 GIN342317 Literasi Teknologi dan Ilmu Komunikasi* 3 

9 GIN343317 Kehumasan* 3 

10 GIN344317 Penerjemahan* 3 

11 GIN408317 Pembelajaran Mikro 2 

JUMLAH 22 

 
SEMESTER 7 

No Kode MK Mata Kuliah sks 

1 GIN345317 Seminar Bahasa dan Sastra 2 

2 GIN409417 Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) 4 

JUMLAH 6 

 

SEMESTER 8 

No Kode MK Mata Kuliah sks 

1 GIN346317 Skripsi 6 

JUMLAH 6 
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Deskripsi Mata Kuliah 

 

KODE MATA KULIAH sks 

UNI101117 Pendidikan Agama 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian. Bidang kajian mata kuliah ini meliputi telaah tekstual sumber-sumber 

ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadist dan meliputi telaah kontekstual yang 

meliputi kajian-kajian di bidang sosial ekonomi, dan kemasyarakatan yang ada dan 

berkembang dalam masyarakat sehingga memberikan landasan pengembangan 

kepribadian mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai intelektual muslim yang 

beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berpikir 

rasional dan dinamis, berpandangan luas serta berpartisipasi aktif dalam 

pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni dalam kehidupan 

beragama, bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah tatap 

muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujian 
tengah semester, dan ujian akhir semester. 

UNI102117 Pendidikan Kewarganegaraan 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian. Materi mata kuliah ini meliputi identitas nasional dan integrasi 

nasional Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, negara dan konstitusi, 

demokrasi dan Pendidikan demokrasi, HAM dan rule of law, wawasan nusantara 

sebagai geopolitik Indonesia, Otonomi daerah serta Ketahanan Nasional Indonesia. 

Kegiatan perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian 

dilakukan melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir 
semester. 

UNI103117 Pancasila 2 

Mata kuliah ini termasuk di dalam kelompok Mata kuliah Pengembangan 

Kepribadian (MPK). Bidang kajian Pancasila meliputi objek telaah undang- 

undangdasar 1945 dengan menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik 

sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lainnya yang relevan, 

yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler peraturan 

negara, aktivitas sosial-kultural bangsa dan kajian ilmiah kenegaraan. Kegiatan 

perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan 
melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

UNI105117 Bahasa Inggris 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian. Materi mata kuliah ini meliputi materi grammar dan keterampilan 

berbahasa Inggris berkonteks pengetahuan yang bersifat konseptual maupun 

prosedural dalam bentuk ekspresi dan keterampilan berbahasa Inggris (listening, 

speaking, reading, dan writing) dan materi untuk persiapan TOEFL. Kegiatan 

perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan 
melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIP201117 Pengantar Pendidikan 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan. 

Dalam perkuliahan ini  dibahas konsep landasan  dan landasan pendidikan,  konsep 
manusia, konsep pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan psikologis 
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pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antrofologis pendidikan, 

landasan histori spendidikan, dan landasan yuridis pendidikan. Kegiatan 

perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan 

melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 
GIP202117 Sejarah dan Perkembangan Pendidikan 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan. Mata 

Kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar kependidikan yang mencakup hakikat 

sejarah pendidikan, tahap-tahap Pendidikan manusia, dan pentingnya sejarah 

Pendidikan dalam memahami perkembangan masyarakat. Kegiatan perkuliahan 

berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui 
pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIP203217 Perkembangan Peserta Didik 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan.  Mata 

kuliah Perkembangan Peserta Didik mempelajari teori, konsep, kaedah psikologi 

yang diterapkan dalam kegiatan pendidikan khususnya belajar dan pembelajaran di 

sekolah dan luar sekolah yang meliputi pengertian psikologi, perlunya mempelajari 

psikologi bagi pendidik, aspek-aspek psikologi manusia, konsep dasar pertumbuhan 

dan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan, karakteristik remaja dan aplikasinya dalam pendidikan, karakteristik 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, intelektual, kreativitas, bakat, bahasa, emosi, 

sosial, moral, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kemandirian remaja dan 

upaya mengatasinya, serta pengaruh keluarga, sekolah, masyarakat terhadap 

perkembangan remaja. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan 

penugasan. Penilaian dilakukan melalui pemberian 
tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIP204217 Belajar dan Pembelajaran 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan. Mata 

kuliah ini mempelajari hakikat belajar dan pembelajaran, ciri-ciri perubahan tingkah 

laku, tujuan pembelajaran, prinsip dan asas pembelajaran melalui strategi, 

pendekatan, metode, dan model-model pembelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan 

perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan 
melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIP205317 Filsafat Pendidikan 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan. Mata 

kuliah ini mempelajari konsep dasar kependidikan yang mencakup konsep-konsep 

pokok filsafat dan filsafat pendidikan, beberapa aliran filsafat pendidikan, konsep- 

konsep yang melandasi suatu kebijakan dan praktek pendidikan sesuai dengan 

program studi masing-masing mahasiswa, dan filsafat pendidikan Pancasila. 

Kegiatan perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian 

dilakukan melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir 
semester. 

GIP206317 Administrasi dan Manajemen Sekolah 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan. Mata 

kuliah ini mempelajari konsep dasar kependidikan yang mencakup Standar 

administrasi dan manajemen meliputi: (a) perencanaan sekolah, (b) implementasi 
manajemen   sekolah,   (c)   kepemimpinan   sekolah,   (d)   pengawasan,   dan   (e) 
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ketatalaksanaan sekolah. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, 

dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujian tengah 

semester, dan ujian akhir semester. 
GIN301117 Menyimak Apresiatif dan Kritis 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari berbagai macam teori (1) pengetahuan dan 

wawasan yang memadai tentang teori menyimak apresiatif dan kreatif, (2) 

keterampilan yang memadai dalam menyimak apresiatif dan kreatif, dan (3) 

kemampuan yang memadai dalam menyusun program audio. Bahan kuliah meliputi 

teori dan penerapan menyimak apresiatif, penerapan menyimakapresiatif, serta teori 

dan praktik menyimak kreatif, dan praktik penyusunan program audio. Kegiatan 

perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan 

melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir 
semester. 

GIN302117 Retorika 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari retorika secara komprehensif tentang 

retorika lisan dan tulis, terampil beretorika lisan dan tulis, mahasiswa mempunyai 

sikap positif terhadap retorika lisan dan tulis. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah 

tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas 
(praktik), ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN303117 Berbicara Efektif 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah inimempelajari teori dan praktik keterampilan berbicara 

yang meliputi hakikat, berbicara, factor penghambat dan penunjang ketrampilan 

berbicara, mengolah materi berbicara, jenis dan bentuk keterampilan berbicara serta 

memberi pengalaman berlatih melalui kegiatan berbicara (presentasi, pidato, 

ceramah, diskusi, wawancara, pembawa acara, pembacaberita/penyiar radio dan 

televisi, bercerita/mendongeng, menjelaskan tabel/grafik/ gambar, iklan dan 

reporter). Kegiatan perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. 

Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas (praktik), ujian tengah semester 
(tertulis), dan ujian akhir semester (praktik). 

GIN304117 Membaca Komprehensif 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari hakikat dan tujuan membaca, faktor- faktor 

yang mempengaruhi pemahaman, pengembangan kosa kata, Teknik membaca 

komprehensi. Kegiatan perkuliahan meliputi pembahasan teori, praktik, dan 

penugasan. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. 

Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas (praktik), ujian tengah 
semester, dan ujian akhir semester. 

GIN305117 Linguistik Umum 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari studi linguistik umum secara sinkronis dan 

pemanfaatannya dalam pengajaran bahasa. Topik-topik yang dikaji dalam mata 

kuliah ini adalah (1) karakteristik unsur bahasa yang dapat dibandingkan, (2) 
perbandingan  bahasa secara  sinkronis,  (3) bahasa-bahasa di  dunia,  (4)  teori dan 
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konsep tentang klasifikasi bahasa, (5) klasifikasi tipologis dan keanekaan struktur 

bahasa, (6) klasifikasi areal dan geografidialek, serta (6) klasifikasi sosiolingual dan 

keanekaan struktursosial. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah tatap muka, 

diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas (praktik), tes 

tengah semester, dan tes akhir semester. 
GIN306117 Pengantar Ilmu Sastra 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar sastra dan berbagai 

genre sastra yang meliputi hakikat sastra, pendekatan kesastraan, genre sastra, 

hakikat dan unsur intrinsik puisi, fiksi, dan drama. Kegiatan perkuliahan berupa 

kuliah tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui pemberian 
tugas, tes tengah semester, dan tes akhir semester. 

GIN307117 Membaca Kritis 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari teori dan praktik membaca kritis, Teknik 

membaca kreatif, dan teknik membaca sintopis. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah 

tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui pemberian 
tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN308117 Menulis Faktual 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari teori dan praktik beberapa jenis penulisan 

faktual, pengajaran menulis faktual, evaluasi menulis faktual, dan penelitian dalam 

penulisan faktual. Perkuliahan dilakukan dengan pendekatan genre dan pendekatan 

proses dalam tatap muka, diskusi dan penugasan. Penilaian dilakukan dengan 

pemberian tugas-tugas yang terkumpul dalam portofolio, ujian tengah semester, 
dan ujian akhir semester. 

GIN3099117 Berbicara Kritis 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari teori dan praktik keterampilan berbicara di 

depan publik yang meliputi diskusi kelompok (brainstorming), talkshow,  diskusi 

panel, kolokium, simposium, seminar, debat. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah 

tatap muka, diskusi, dan penugasan. Penilaian  dilakukan  melalui pemberian tugas 

(praktik), ujian tengah semester (tertulis), dan ujian akhir 
semester (praktik). 

GIN310117 Fonologi 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari fonetik dan fonemik meliputi pengertian 

fonetik, jenis fonetik, manfaat fonetik bagi ilmu bahasa, alat ucap dan cara kerjanya, 

klasifikasi bunyi bahasa, prosodi bahasa Indonesia, silabel bahasa Indonesia, 

sinmbol fonetis. Topik bahasan fonemik meliputi pengertian fonem, prosedur atau 

prinsip kerja penentuan fonem, perubahan bunyi, dan fonotaktik. Kegiatan 

pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian tugas terstruktur baik 

individe maupun kelompok. Penilaian dilakukan melalui 
pemberian tugas (praktik), ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN311117 Teori Sastra 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 



PEDOMAN KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

59 

KURIKULUM PRODI 

 

 

 

 

 

 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari pengetahuan yang memadai tentang ruang 

lingkup studi dan antar hubungannya; konsep, hakikat, dan fungsi sastra; genre 

karya sastra dan unsur pembentuknya; berbagai aliran dalam sastra dan berbagai 

teori untuk mendekati karya sastra. Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap 

muka dan pemberian tugas terstruktur baik individe maupun kelompok. Penilaian 

dilakukan melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian 
akhir semester. 

GIN312117 Apresiasi Puisi 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari pengetahuan dan pemahaman terhadap 

karya sastra genre puisi: (a) prinsippuisi; (b) prinsip-prinsip apresiasi; (c) 

transformasi puisi; menumbuhkan sikap menghargai karya sastra genre puisi dan 

mengembangkan keterampilan bersastra genre puisi (a) Mantra; (b) Sisindiran; (c) 

Pupujian; (d) Kakawihan; (e) Pupuh; (f) Kawih; (g) Sajak. Kegiatan pembelajaran 

berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian tugas terstruktur baik individu 

maupun kelompok. Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujian tengah 
semester, dan ujian akhir semester. 

GIN313217 Morfologi Bahasa Indonesia 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari (a) hakikat morfologi, (b) model deskripsi 

morfologis (secara tradisional, struktural, dan transformasional), (c) konsep kata, 

leksem, dan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, (d) proses morfologis dalam 

bahasa Indonesia, (e) konstruksi morfologis dalam bahasa Indonesia, (f) morfem, 

morf, dan alomorf, (g) morfofonemik, dan (h) kategori kata dalam bahasa Indonesia. 

Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian 

tugas terstruktur baik individe maupun kelompok. Penilaian dilakukan melalui 

pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 
GIN314217 Teori & Apresiasi Drama 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari pengertian drama, sejarah drama, konsepsi 

drama, klasifikasi drama, struktur drama, Teknik penyutradaraan dan peran, 

perlengkapan pementasan serta dimensi drama. Selain itu dilatih mementaskan 

drama dan mengajarkan drama. Pada akhir perkuliahan secara berkelompok, 

mahasiswa melakukan pementasan drama dan menampilkan model pembelajaran 

drama. Sebagai penunjang apresiasi, mahasiswa menonton pergelaran drama, 

membahasnya di kelas, dan mengundang dramawan kekelas untuk berdialog seputar 

apresiasi drama. Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan 

pemberian tugas terstruktur baik individu maupun kelompok. Penilaian 

dilakukan melalui pemberian tugas, ujiantengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN315217 Dasar-Dasar Sintaksis 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari hakikat sintaksis, hakikat kalimat, jenis 

kalimat ditinjau dari berbagai sudut pandang, fungtor kalimat, pola/tipe kalimat, 

kelas kata dalam konteks kalimat, unsur langsung, hukum DM, hakikat klausa, 
jenis klausa, hakikat frase, struktur dan konstruksi frase. Perkuliahan  dilaksanakan 
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dengan teknik ceramah dan tugas-tugas analisis kalimat, klausa, dan frase. 

Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian tugas 

terstruktur baik individu maupun kelompok. Penilaian dilakukan melalui 

pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 
GIN316217 Sastra Lama 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari berbagai bentuk sastra lama yang meliputi 

pengertian sastra lama, berbagai jenis sastra rakyat, epos India dalam sastra Melayu 

dan wayang, sastra Indonesia lama pengaruh Islam, cerita berbingkai, cerita Panji, 

sastra kitab, puisi-puisi lama, dan sastra sejarah dan undang-undang Melayu. 

Kegiatan pembelajaran berupa kegiatan ceramah, tanya-jawab, pemberian tugas 

kelompok dan individual, presentasi tugas dan diskusi di kelas. . Penilaian dilakukan 

melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir 
semester. 

GIN317217 Menulis Kreatif 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari penulisan karya kreatif yang meliputi 

perkembangan kemampuan dasar menulis karya kreatif bidang sastra yang meliputi 

konsep dasar kreatif, ciri-ciri manusia kreatif, kreativitas, proses penulisan karya 

sastra, dan praktik penulisan karya sastra (biografi, autobiografi, cerpen, puisi, 

naskah drama, dongeng (cerita rakyat). Kegiatan kuliah meliputi kegiatan kuliah 

teori di kelas, pengamatan lapangan, kegiatan penulisan, dan diskusi hasil penulisan. 

Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian tugas 

terstruktur baik individe maupun kelompok. Penilaian dilakukan 
melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester 

GIN318217 Sejarah Sastra 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari contoh dan menilaisejarah sastra Indonesia 

modern yang meliputi pendekatan sejarah sastra, periodesasi dan angkatan dalam 

sejarah sastra Indonesia modern serta karakteristiknya, sastra angkatan Balai 

Pustaka, Angkatan Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, dan perkembangan mutakhir 

masing-masing dengan contoh perkembangan setiap genre dan pengarangnya. 

Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian tugas 

terstruktur baik individu maupun kelompok. Penilaian dilakukan melalui pemberian 

tugas, ujiantengah semester, dan ujian akhir 
semester. 

GIN319217 Jurnalistik* 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang sebagai mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini mempelajari keahlian dan 

kecakapan dalam bidang kewartawanan, yang meliputi prinsip-prinsip dan sejarah 

jurnalistik, tugas kewartawanan, bahasa jurnalistik, tata cara penulisan berita, 

feature, artikel, tajuk rencana (editorial), reportase teknik wawancara, penyuntingan 

tulisan, pengelolaan media massa, dan kode etik jurnalistik.  Kegiatan pembelajaran 

berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian tugas terstruktur baik individu 

maupun kelompok. Penilaian dilakukan melalui 
pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester (praktik). 
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GIN320217 Penyuntingan* 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang sebagai mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah 

keahlian pilihan. Dalam mata kuliah ini mempelajari ihwal penyuntingan, dari 

hakikat, kategori, pola, syarat, serta tahap penyuntingan. Materi dalam bidang 

praktis meliputi cara penyuntingan berbagai naskah untuk berbagai kepentingan 

serta praktik penyuntingan bahasa, baik ejaan, kata, diksi, frasa, kalimat, paragraf, 

maupun wacana. Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan 

pemberian tugas terstruktur baik individu maupun kelompok. Penilaian dilakukan 
melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN321217 Keperwaraan* 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang sebagai mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini mempelajari aplikasi 

kepewaraan dengan konsep dasar dan penulisan naskah kepewaraan, karakteristik 

kepewaraan, jenis kepewaraan, kaidah kepewaraan sebagai profesi terkait 

kebahasaan dan sikap sebagai pewara, mempersiapkan perangkat pewara dalam 

kegiatan formal dan informal, serta praktik sebagai pewara dalam kegiatan 

akademik, kegiatan kemasyarakatan, berbagai acara di radio dan televisi baik formal 

maupun informal. Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan 

pemberian tugas terstruktur baik individu maupun kelompok. Penilaian dilakukan 

melalui pemberian tugas, ujian tengah semester (praktik), dan ujian 
akhir semester (praktik). 

GIN322217 Sintaksis Bahasa Indonesia 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari tata kalimat yang meliputi hakikat sin- 

taksis, hakikat kalimat, jenis kalimat ditinjau dari berbagai sudut pandang, fungtor 

kalimat, pola/tipe kalimat, kelas kata dalam konteks kalimat, unsur langsung, hukum 

DM, hakikat klausa, jenis klausa, hakikat frase, struktur dan konstruksi frase. 

Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian tugas 

terstruktur baik individu maupun kelompok. Penilaian dilakukan melalui 
pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN323217 Apresiasi Prosa Fiksi 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari berbagai teori dan praktik. Materi teori 

berisi konsep-konsep apresiasi, prosa, dan apresiasi prosafiksi. Kegiatan 

pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian tugas terstruktur baik 

individu maupun kelompok. Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujian 
tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN324217 Sanggar Sastra (Praktik) 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata Kuliah ini mempelajari dasar-dasar sanggar sastra, wawasan 

bengkel sastra, eksplorasi kreatif dalam bersastra, ekspresi ide, dan managemen 

pementasan   sastra,   praktik   pengelolaan   sanggar   sastra,   termasuk penciptaan 

berbagai jenis karya sastra hingga pementasan sastra. Kegiatan pembelajaran berupa  

perkuliahan  tatap  muka  dan  pemberian  tugas  terstruktur  baik  individu 
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maupun kelompok melalui Latihan kreatif dan pementasan. Penilaian dilakukan 

melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester (dalam 

bentuk praktik sanggar sastra dan atau pementasan) 
GIN325217 Kewirausahaan 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar kewirausahaan, prinsip dasar 

berwirausaha, jenis-jenis wirausaha, penyusuna nperencanaan, pengorganisaian, 

dan evaluasi usaha, serta dasar-dasar manajemen keuangan. Kegiatan  pembelajaran 

berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian tugas terstruktur baik individe 

maupun kelompok. Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujian 
tengah semester, dan ujian akhir semester (dalam bentuk praktik kewirausahaan) 

GIN326217 Semantik Bahasa Indonesia 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari elemen bahasa, jenis makna, hubungan 

bentuk dan makna, ketaksaan, analisis komponensial, perubahan makna, dan majas 

serta ungkapan. Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan 

pemberian tugas terstruktur baik individe maupunkelompok. Penilaian dilakukan 
melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN327217 Sosiolinguistik 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari hakikat dan objek kajian sosiolinguistik, 

hubungan antara bahasa dan faktor sosial, kontak bahasa, variasi bahasa dan anali- 

sisnya. Topik perkuliahan meliputi: (1) konsepsi istilah, objek, manfaat dan ruang 

lingkup sosiolinguistik, (2) hubungan antara sosiolinguistik dan ilmu lain, (3) 

hubungan antara bahasa dan faktor sosial, (4) variasi bahasa, (5) fungsi bahasa, (7) 

bahasa dan tuturan, (8) kontak bahasa, (9) bilingualisme dan diglosia, serta (10) 

analisis praktis. Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan 

pemberian tugas terstruktur baik individu maupun kelompok. Penilaian dilakukan 
melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN328317 Wacana Bahasa Indonesia 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari berbagai bentuk dan jenis wacana, baik 

lisan maupun tertulis yang meliputi hakikat wacana, teks, koteks, dan konteks, 

struktur wacana (tema, topik, judul), jenis wacana, teknik-teknik telaah wacana; 

kohesi, koherensi, dan kelengkapan wacana; hakikat paragraf, dan tipe-tipe struk- 

tur paragraf; pemarkah kohesi dan koherensi; hakikat kajian wacana, hakikat dan 

fungsi bahasa dalam kajian wacana, dan tata kerja kajian wacana. Kegiatan 

pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka dan pemberian tugas terstruktur baik 

individu maupun kelompok. Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujian 
tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN329317 KKN 4 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini adalah mata kuliah lapangan yang mengembangkan 

softskill mahasiswa dalam hal hidup bermasyarakat, berorganisasi, berhubungan 

dengan  orang/organisasi  lain,  mengelola  sumber  daya,  mengelola  perbedaan, 
membangun  empati  dan  kepedulian  terhadap  masyarakat,  merumuskan rencana 
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dan melaksanakan kegiatan dalam kelompok maupun mandiri, untuk 

memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemberdayaan dalam hal ini dipandang sebagai proses pendidikan, pembelajaran, 

bimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola potensi yang 

dimiliki, mengurai persoalan, dan menemukan ide-ide baru dalam rangka 

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan di lapangan. Penilaian 

dilakukan oleh pembimbing melalui pengamatan di lapangan. 
GIN330317 Praktik Kerja Lapangan** 4 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengganti KKN. Mata kuliah ini 

memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan 

teoretis dan keterampilan aplikatif yang telah dipelajari selama kuliah di kampus. 

Metode yang digunakan adalah metode projek yang dilaksanakan secara kelompok. 

Kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang 

dilakukan oleh mahasiswasebelum, selama, dan sesudah kegiatan projek dilakukan. 

Topik-topik yang dapat menjadi projek PKL adalah pemanfaatan bahasa/sastra 

dalam industry pariwisata, pemanfaatan bahasa/sastra dalam wirausaha (sektor 

formal atau informal), pembelajaran bahasa/sastra Indonesia di suatu Lembaga 

pendidikan (formal/nonformal), dan penggunaan bahasa Indonesia dalam media luar 

ruang. Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan lapangan dengan pemberian tugas 

terstruktur baik individu maupun kelompok. Penilaian 

dilakukan secara individu dan kelompok meliputi keterarahan perencanaan, 

keseriusan pelaksanaan, dan keakuratan laporan. 
GIN331317 Menulis Karya Ilmiah 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari teori dan praktik menulis karya ilmiah yang 

meliputi wacana ilmiah, penulisan ilmiah, analitis-argumentatif (teori dan praktik), 

pengajaran menulis karya ilmiah, evaluasi menulis karya ilmiah, dan penelitian 

dalam penulisan karya ilmiah. Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap 

muka dan pemberian tugas terstruktur baik individu maupun kelompok. Penilaian 

dilakukan melalui pemberian tugas, ujiant engah semester, 
dan ujian akhir semester. 

GIN332317 Pementasan Drama 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Pementasan drama memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk 

menyelenggaran sebuah pentas drama. Satu kelas akan terbagi menjadi dua tim, 

yaitu tim manajerial dan tim artistik. Perkuliahan dilakukan dengan menerapkan 

teori-teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Apresiasi Drama. Penilaian 
terutama dilakukan terhadap proses dan pementasan. 

GIN333317 Statistik 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari penerapkan berbagai Teknik statistic untuk 

mengolah data kuantitatif. Materi perkuliahan mencakup hakikat dan fungsi 

statistik, jenis data, kurve normal dan pemakaian  kurve  normal,  berbagai statistik 
inferensial  seperti  Teknik  korelasi,  t-tes,  anova,  chi-kuadrat,  dan  regresi, serta 
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praktik olah data komputer. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah tatap muka, 

penugasan, dan praktik di lab komputer. Penilaian dilakukan melalui pemberian 

tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 
GIN334317 Bahasa Jepang* 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang sebagai mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini mempelajari konsep- konsep 

yang terkait dengan bahasa Jepang yang meliputi kompetensi cakap berbahasa 

Jepang dan budayanya. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah tatap muka, 

penugasan, dan praktik di lab komputer. Penilaian dilakukan melalui 
pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN335317 Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing 
(BIPA)* 

3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang sebagai mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini mempelajari rancangan 

pengajaran berdasarkan pendekatan, metode dan strategi belajar-mengajar bahasa 

Indonesia sebagai bahasa asing. Materi meliputi penyusunan desain pengajaran 

(thematic module) yang luwes: berdasarkan keperluan pembelajar (disesuaikan 

dengan latar belakang pendidikan dan bidang keahlian, waktu belajar, tujuan 

pembelajaran: untuk menjadi guru bahasa Indonesia di negara pembelajar, untuk 

keperluan wisata Indonesia, untuk mempelajari budaya, untuk menjadi penerjemah, 

dll.); pengembangan materi dan media. Kegiatan belajar mengajar mata kuliah ini 

adalah merancang desain pengajaran bahasa Indonesia sesuai keperluan pembelajar 

dan dibuat dalam bentuk thematic module meliputi topik kebahasaan, unsur leksikal, 

dan nilai-nilai budaya. Evaluasi diperoleh dari hasil unjuk kreativitas dan 

keterampilan mahasiswa dalam merancang thematic module, termasuk media 

belajar mengajarnya. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah tatap muka, penugasan, 

dan praktik di lab komputer. Penilaian dilakukan melalui 
pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN336317 Penulisan Bahan Ajar* 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang sebagai mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini mempelajari pengertian 

bahan ajar, prinsip dan formula bahan ajar (bahasa dalam bahan ajar dan rancang 

rupa bahan ajar), jenis bahan ajar,sistematika penulisan bahan ajar, serta penyusunan 

bahan ajar, dan pemasarannya. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah 

tatap muka, penugasan, dan praktik di lab komputer. Penilaian dilakukan melalui 

pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dan portofolio. 
GIN337317 Filologi 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang sebagai mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini mempelajari naskah- naskah 

dan teks-teks kuno, yang meliputi teori-teori filologi, langkah-langkah penelitian 

filologi, kaitan antara naskah lama dengan kehidupan kontemporer, dan contoh 

penerapan filologi. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah tatap muka, 

penugasan, dan praktik di lab komputer. Penilaian dilakukan melalui pemberian 

tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 
GIN338317 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 
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Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari konsep pembinaan dan pengembangan 

bahasa dan seluk-beluk bidang kajiannya yang meliputi pembinaan dan 

pengembangan bahasa, kaitan antara pembinaan dan pengembangan bahasa dengan 

kondisi bahasa Indonesia terkini, bidang-bidang pembinaan dan pengembangan 

bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah tatap muka, penugasan, dan 

praktik. Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujian 
tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN339317 Psikolinguistik 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari konsep psikolinguistik dan seluk-beluk 

bidang kajiannya yang meliputi konsep/pengertian psikolinguistik, kaitan antara 

psikolinguistik dan bidang ilmu lain, bidang dan jenjang kajian psikolinguistik, 

kaitan antara bahasa dan pikiran, otak manusia, dan ingatan, aliran/paham psi- 

kolinguistik, pemerolehan dan pembelajaran bahasa, serta bahasa dan pandangan 

keduniaan. Kegiatan pembelajaran berupa kuliah tatap muka, penugasan, dan 

praktik. Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan 
ujian akhir semester. 

GIN340317 Kritik Sastra 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari berbagai jenis dan pendekatan kritik sastra 

dan mampu menulis kritik sastra yang meliputi hakikat kritik sastra, jenis kritik, 

pendekatan kritik, praktik mengkaji dan memberikan kritik terhadap teks-teks sastra 

dengan pendekatan tertentu. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah teori, pemberian 

tugas mengulas contoh kritik dan diskusi kelas, serta praktik menulis 

kritik sastra. Penilaian dilakukan lewat pemberian tugas mengulas contoh kritik, 

menulis kritik, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 
GIN341317 Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari hakikat metode penelitian bahasa dan sastra 

Indonesia, jenis metode penelitian bahasa dan sastra Indonesia, bidang penelitian 

bahasa dan sastra Indonesia, subjek dan objek penelitian bahasa dan sastra, 

informan, data dan okjek penelitian, metode pengumpulan data, instrumen 

pengumpulan data, metode analisis data bahasa dan sastra, dan laporan hasil 

penelitian. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah teori, pemberian tugas menelaah 

hasil-hasil penelitian bahasa dan sastra, membuat proposal penelitian bahasa dan 

sastra, mempresentasikan proposal penelitian bahasa dan sastra, melakukan 

penelitian, analisis data dan membuat laporan penelitian. Penilaian dilakukan 

dengan pemberian tugas (membuat proposal), presentasi proposal sebagai Ujian 
Tengah Semester dan Laporan Penelitian sebagai Ujian akhir semester. 

GIN342317 Literasi Teknolohi Informasi dan 
Komunikasi* 

3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang sebagai mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini mempelajari konsep 

teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran, teknologi informasi, dan media 

pendidikan  dan  mengidentifikasi  beragam  media  instruksional.  Kegiatan  pem- 
belajaran  berupa kuliah  tatap  muka, penugasan,  dan praktik. Penilaian dilakukan 
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melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

GIN343317 Kehumasan* 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang sebagai mata kuliah pilihan. Mempelajari kehumasan dan seluk- 

beluknya yang meliputi hakikat kehumasan, ruang lingkup kehumasan, teori-teori 

kehumasan, contoh penerapan teori kehumasan, dan praktik kehumasan. Kegiatan 

pembelajaran berupa kuliah tatap muka, penugasan, dan praktik. Penilaian dilakukan 

melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir 
semester. 

GIN344317 Penejemahan* 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang sebagai mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini mempelajari penerjemahan 

sumber-sumber pustaka asing, terutama dari bahasa Inggris yang meliputi teori- 

teori penerjemahan, sistematika penerjemahan, dan praktik penerjemahan. Kegiatan 

pembelajaran berupa kuliah tatap muka, penugasan, dan praktik. 

Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir 

semester. 
GIN345417 Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini mempelajari pelaksanaan seminar bahasa dan sastra, 

yang meliputi tahapan-tahapan persiapan seminar, menulis makalah  untuk seminar, 

pelaksanaan seminar dan laporan seminar.Kegiatan pembelajaran berupa kuliah 

tatap muka, penugasan, dan praktik. Penilaian dilakukan melalui pemberian 

tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester (praktik seminar bahasa dan 

sastra) 
GIN346417 Skripsi 6 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan 

Penunjang. Mata kuliah ini memberi pengalaman menelitibahasa, sastra, 

ataupendidikan di bawah bimbingan dua orang dosen yang keahliannya sesuai 
dengan topik skripsi mahasiswa. Kegiatan perkuliahan dilakukan di luar kelas dalam 

mempersiapkan proposal, makalah hasil penelitian, laporan penelitian 
berupa skripsi. Penilaian dilakukan melalui ujian skripsi. 

GIN401217 Telaah Kurikulum dan Buku Teks 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pembelajaran. Mata kuliah 

ini mempelajari konsep dasar kurikulum, landasan, program dan pengembangan 

kurikulum serta menganalisis kurikulum yang berlaku, serta menelaah dan 

menyusun buku teks bahasa Indonesia SMP/SMA yang sesuai dengan kebutuhan. 

Kegiatan perkuliahan berupa tatap muka, diskusi, presentasi, dan penugasan. 

Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujiantengah semester dan ujian akhir 
semester 

GIN402217 Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pembelajaran. Mata kuliah 

ini mempelajari pendekatan, metode, dan strategi yang efektif untuk pengajaran 

bahasa Indonesia, yang meliputi pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa 
dan  sastra,  pendekatan  pengajaran  bahasa  dan  sastra  secara  terpadu,  strategi 
pengajaran menyimak, strategi pengajaran berbicara, strategi pengajaran membaca, 
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strategi pengajaran menulis, dan strategi pengajaran kosakata dan strategi 

pembelajaran prosa, strategi pembelajaran puisi dan strategi pembelajaran drama. 

Kegiatan perkuliahan berupa tatap muka, diskusi, presentasi, dan penugasan. 

Penilaian dilakukan melalui pemberian tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester. 
GIN403217 Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pembelajaran. Mata kuliah 

ini mempelajari pengetahuan teoritik tentang media pembelajaran, jenis media, 

teknik pembuatan media pembelajaran sederhana untuk bahasa Indonesia, syarat- 

syarat serta aspek- aspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan media 

pembelajaran, dan cara penggunaannya dalam pembelajaran. Kegiatan perkuliahan 

berupa tatap muka, diskusi, presentasi, dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui 
pemberian tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 

GIN404317 Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pembelajaran. Mata kuliah 

ini mempelajari konsep-konsep dasar evaluasi dalam kaitannya dengan  pengukuran 

hasil belajar-mengajar bahasa dan sastra Indonesia, baik evaluasi proses maupun 

evaluasi hasil belajar yang meliputi (1) tujuan dan peran evaluasi pengajaran bahasa 

dan sastra, (2) peran pengukuran dalam evaluasi, (3) jenis-jenis ujian bahasa dan alat 

ukurnya, (4) teori dan asumsi pengukuran, (5)  pengembangan alat ukur tes dan 

nontes, (6) aplikasi komputer dalam rangka analisis alat ukur, (7) skoring dan 

penafsiran hasil ujian, dan (8) analisis profil dan teori tes klasik dalam kaitannya 

dengan tes modern. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah tatap muka, diskusi, 

penugasan, dan praktik komputer. Penilaian dilakukan 
melalui pemberian tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 

GIN405317 Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan 
Sastra 

2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pembelajaran. Mata kuliah 

ini mempelajari hakikat perencanaan pengajaran bahasa, model-model pengajaran 

bahasa dan sastra Indonesia, perumusan tujuan pengajaran, pemilihan materi 

pembelajaran, pemilihan media/strategi/pendekatan, metode, teknik pengajaran, dan 

pengembangan evaluasi pengajaran. Kegiatan perkuliahan berupa kuliah tatap 

muka, diskusi, penugasan, dan praktik komputer. Penilaian dilakukan melalui pem- 
berian tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 

GIN406317 Penelitian Pendidikan 3 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pembelajaran. Mata kuliah 

ini mempelajari hakikat metode penelitian pendidikan, jenis metode penelitian 

pendidikan, bidang penelitian pendidikan, subjek dan objek penelitian bahasa, 

informan, korpus, mentes, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, 

metode analisis bahasa, dan pelaporan hasil penelitian. Kegiatan perkuliahan berupa 

kuliah teori, pemberian tugas menelaah hasil-hasil penelitian pendidikan, membuat 

proposal penelitian pendidikan, mempresentasikan proposal penelitian pendidikan, 

melakukan penelitian, analisis data dan membuat laporan penelitian. Penilaian 

dilakukan dengan pemberian tugas (membuat proposal), presentasi proposal sebagai 

Ujian Tengah Semester dan Laporan Penelitian sebagai Ujian 
akhir semester. 
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GIN407317 Pembelajaran Mikro 2 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pembelajaran. Mata kuliah 

ini membahas Pengertian dan Langkah-Langkah dan Pembelajaran, Keterampilan 

Bertanya, Keterampilan Memberikan Penguatan, Keterampilan Melakukan Variasi, 

Keterampilan Menjelaskan, Keterampilan Membuka dan Menutup, Keterampilan 

Membimbing Diskusi Kelompok Kecil, Keterampilan Mengelola Kelas, 

Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan. Kegiatan perkuliahan 

berupa kuliah tatap muka, diskusi, penugasan, dan praktik di laboratorium 

pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan pengamatan selama proses 
pembelajaran (praktik). 

GIN408417 Pengenalan Lapangan Persekolahan 
(PLP) 

4 

Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Pembelajaran. Mata kuliah 

ini mempelajari kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, 

peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan ceremonial formal seperti 

upacara bendera, rapat dan lain-lain), kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler 

dan ekstrakurikuler, dan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di 

sekolah dengan pengamatan langsung. Kegiatan perkuliahan dilaksnakan di sekolah 

mitra. Penilaian dilakukan pembimbing dengan memperhatikan aspek 
Kehadiran di kampus dan di sekolah, Laporan pelaksanaan PLP dan Ujian lisan oleh 

pembimbing. 
 


