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Capaian Pembelajaran  

Lulusan   (CPL)      

Sikap  

 

S1 : Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukk sikap religius 

S2 : Menjunjung tinggi nilai kemanusiaandalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika 

S3 : Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

S4 : Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

S5 : Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

S6 : Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

S7 : Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S8 : Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 : Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

S10: Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahan 

 

Keterampilan Umum 

 

KU1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 



teknologi    yang  memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

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 krit ik seni, menyusun 

deskripsi    

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

KU4: Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi 

KU5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data. 

KU6 : Mampu memlihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

KU7 : Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

KU8: Mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelmpok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri 

KU9: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Pengetahuan 

 

Mampu Mendeskripsikan karakter seorang wirausaha dan peranannya dalam pembangunan perekonomian Indonesia 

Mampu menyebutkan dan menjelaskan sikap mental yang harus dimiliki oleh wirausaha, 

Mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam berwirausaha dan cara menghadapinya 

Mampu menjelaskan cara-cara melakukan pengembangan diri, hakikat Kepemimpinan, 

Mampu menjelaskan aspek-aspek studi kelayakan usaha dan isi proposal usaha 

Keterampilan Khusus (KK) 

 

Memiliki semangat, jiwa, karakter kewirausahaan, profesional, dan bermoral sebagai insan akademik dan anggota masyarakat, serta mampu 

menjadi mahasiswa wirausaha baru, untuk selanjutnya menjadi alumni yang mandiri 

 

 

Capaian Pembelajaran Mata 

Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang kewirausahaan, sikap mental wirausaha, pengembangan diri, , etika bisnis, teknik-teknik negosiasi 

bisnis, peluang wirausaha di masa pandemik, hakikat kepemimpinan, menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, bentuk-bentuk badan 

usaha di Indonesia dan studi kelayakan usaha, serta dapat  membuat proposal kewirausahaan di bidang bahasa dan pendidikan  



Deskripsi Mata Kuliah                      Mata kuliah Kewirausahaan adalah salah satu matakuliah yang diberikan pada semester 5 pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia FKIP UHN dan wajib ditempuh mahasiswa. Mata Kuliah Kewirausahaan bertujuan memberikan ilmu kepada mahasiswa tentang 

kewirausahaan, sikap mental wirausaha, pengembangan diri, hakekat kepemimpinan, etika bisnis, dapat membuat proposal kewirausahaan di 

bidang bahasa dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, menjelaskan tentang manajemen Sumber Daya Manusia, Teknik-teknik negosiasi bisnis, 

dan studi kelayakan usaha 

Bahan Kajian Keilmuan   

Daftar Rujukan 1. Baedhowi, 2010, Tantangan dan Strategi Peningkatan Kemampuan Hard skill dan Softskill mahasiswa dalam menghadapi era bebas. 

2. Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore, J. William Petty, 2001. Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil. Salemba Empat. Jakarta. 

3.  I NyomanSucipta, 2009. Holistik Soft skills, Udayana University Press 

4. Pietra Sarosa,2004. Langkah awal menjadi entrepreneur sukses, Gramedia 

5. Rhenald Kasali, dkk.2010. Modul Kewirausahaan untuk Program Strata 1, Hikmah, Jakarta 

6. Sudaryanto, 2007. Cara kerja generasi entrepreneur dunia, Taheyya. 

7. Suryana,2003,Kewirausahaan Pedoman Praktis,Kiat dan Proses Menuju Sukses,Salemba Empat  Jakarta. 

8. Buku-buku Kewirausahaan 

9. Artikel-artikel Kewirausahaan 

 

Media pembelajaran Software: Hardware: 

MS Power Point, Animasi, Zoom, Google 

Classroom, Google Meet 

Laptop 

Dosen Pengampu Renita Br  Saragih, S.Pd., M.Pd. 

 

 

Pertemua

n  

Kemampuan Akhir 

Tiap Pertemuan 

Bahan Kajian Metode  Pengalaman Belajar Waktu Penilaian Referensi  

Indikator Teknik 

Penilaian 

Bobot  

1 Mampu memahami  

capaian 

pembelajaran mata 

kuliah 

kewirausahaan  

 

1. Kontrak 

Perkuliahan 

2. RPS 

Ceramah 

Interaktif 

 

Tanya Jawab 

Mahasiswa: 

 - membaca dengan 

seksama kontrak 

pembelajaran dan 

RPS secara daring  

- memperhatikan 

100 

Menit 

Ketepatan 

mendeskripsikan 

kontrak 

pembelajaran 

dan RPS 

perkuliahan 

Observasi  2,5 %  



Mampu memahami  

gambaran umum 

mata kuliah 

kewirausahaan 

 

Mampu memahami 

tugas dan kewajiban 

dalam mengikuti 

perkuliahan 

ceramah dosen 

secara daring 

melalui Google 

Classroom dan 

Google Meet 

- melaksanakan 

diskusi dan tanya 

jawab secara daring 

Kewirausahaan 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

perkuliahan 

Kewirausahaan 

2 Mampu menjelaskan 

teori kewirausahaan 

1. Pentingnya 

pendidikan 

KWU, 

2. pengembang

an KWU, 

3. program 

kreativitas 

mahasiswa 

Ceramah 

Interaktif 

 

Diskusi 

 

Tanya Jawab 

Melalui diskusi, 

mahasiswa mampu 

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan 

100 

Menit 

Ketepatan 

menjelaskan 

pentingnya 

pendidikan 

KWU 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

pengembangan 

KWU 

 

observasi 2,5 % Terlampir 

didaftar 

rujukan 

3 Mampu menjelaskan 

teori kewirausahaan 

1. Kondisi 

Wirausaha di 

Indonesia 

2.  Teori KWU 

 

Inquiry Melalui diskusi, 

mahasiswa mampu 

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan 

100 

Menit 

Ketepatan 

Menjelaskan 

Kondisi 

Wirausaha di 

Indonesia 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

Teori KWU 

 

Tes Lisan  2,5 % Terlampir 

didaftar 

rujukan 

4 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

sikap mental 

1. Pengenalan 

diri  

2. Kelemahan 

Diskusi  

 

Tanya Jawab 

Melalui diskusi, 

mahasiswa mampu 

meningkatkan jiwa 

100 

Menit 

Ketepatan 

menjabarkan 

tentang 

Observasi  2,5 %  



kewirausahaan mental & 

keberhasilan 

wirausaha.  

3. Motivasi 

meliputi: 

definisi, proses, 

factor- faktor 

yang 

mempengaruhi 

& ciri-ciri 

motivasi  

 

kewirausahaan pengenalan diri 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

kelemahan dan 

keberhasilan 

wirausaha 

 

5 Mampu 

menjelask 

an 

tentang 

kreatifitas 

& inovasi 

1. Definisi 

kreatifitas 

2. Cara 

mengemba 

ngkan 

berpikir 

kreatif. 

3. Ciri-ciri 

berpikir 

kreatif. 

Diskusi  

 

Presentasi 

Melalui diskusi & 

permainan 

mahasiswa mampu 

meningkatkan jiwa 

kewirausahaan  

 

100 

Menit 

Ketepatan 

menjelaskan 

defenisi 

kreatifitas 

 

Ketepatan 

menjelaskan cara 

mengembangkan 

berpikir kreatif 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

cirri-ciri berpikir 

kreatif  

Observasi 

 

Penugasan  

2,5 %  

6 Mampu menerapkan 

jiwa Kepemimpinan  

 

 

1. Definisi 

kepemimpinan  

2. Teori 

kepemimpinan  

3. Sifat 

pemimpin  

Diskusi  

 

Presentasi 

Melalui bermain 

peran & simulasi 

mahasiswa dapat 

menerapkan jiwa 

kepemimpinan  

 

100 

Menit 

Ketepatan 

menjelaskan 

defenisi 

kepemimpinan 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

Observasi 

 

Penugasan  

2,5 %  



4. Gaya 

kepemimpinan  

teori, sifat, dan 

gaya 

kepemimpinan 

 

7 Mampu menjelaskan 

tentang Manajemen 

Pemasaran  

 

 

1. Perencanaan 

pemasaran  

2. Segmentasi 

pasar/market 

client  

3. Price, 

product, 

physical 

distribution, 

promotion  

4. Product/jasa 

life cycle  

5. 

Pengembangan 

produk/jasa  

 

Diskusi  

 

Presentasi 

Melalui diskusi 

mahasiswa dapat 

memperoleh 

pengetahuan  tentang 

manajemen 

Pemasaran 

 

100 

Menit 

Ketepatan 

menjelaskan 

Perencanaan 

pemasaran 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

Segmentasi 

pasar/market 

client 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

Price, product, 

physical 

distribution, 

promotion 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

Product/jasa life 

cycle 

 

Ketepatan  

menjelaskan 

pengembangan 

produk/ jasa 

 

Observasi 

 

Penugasan 

2,5 %  

8  UTS 25% 



9 Mampu menjelaskan 

tentang Manajemen 

Keuangan  

 

1. Dasar-dasar 

manajemen 

keuangan 

2. Penentuan 

harga 

3. Pembukuan 

4. Laporan 

keuangan  

 

Diskusi  

 

Presentasi 

Melalui diskusi 

mahasiswa dapat 

memperoleh 

pengetahuan  tentang 

manajemen 

keuangan 

100 

Menit 

Ketepatan 

menjelaskan 

dasar-dasar 

keuangan, 

penentuan harga, 

pembukuan dan 

laporan 

keuangan 

 

Penguasaan 

materi 

manajemen 

keuangan 

Observasi 

 

Penugasan 

2,5 %  

10 Mampu menjelaskan 

tentang Manajemen 

Operasional  

 

 

1. Perencanaan 

produksi 

2. Pengembang

an produk 

3.  Layout, tata 

fisik produk 

4. Pengembang

an produk 

baru 

Diskusi  

 

Presentasi 

Melalui diskusi 

mahasiswa dapat 

memperoleh 

pengetahuan  tentang 

manajemen 

operasional 

100 

Menit 

Ketepatan 

menjelaskan 

perencaan 

produksi, 

pengembangan 

produk 

 

Penguasaan 

materi 

manajemen 

operasional 

Observasi 

 

Penugasan 

2,5 %  

11 Mampu menjelaskan 

tentang Manajemen 

SDM  

 

1. Perencanaan 

SDM 

2. Pengembang

an SD 

3.  Penilaian 

prestasi kerja 

4. Kompensasi 

Diskusi  

 

Presentasi 

Melalui diskusi 

mahasiswa dapat 

menerapkan perilaku 

wirausaha 

100 

Menit 

Penguasaan 

materi 

manajemen SDM 

Observasi 

 

Penugasan 

2,5 %  



5. Pemeliharaan 

SDM 

12 Mampu menjelaskan 

tentang etika bisnis  

 

1. Definisi etika 

bisnis 

2. Prinsip etika 

bisnis 

3. Etika bisnis 

di beberapa 

negara 

Diskusi  

 

Presentasi 

Melalui diskusi 

mahasiswa dapat 

menerapkan perilaku 

wirausaha 

100 

Menit 

Ketepatan 

menjelaskan 

etika bisnis 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

prinsip etika 

bisnis 

 

Ketepatan 

menjelaskan 

etika bisnis di 

beberapa negara 

Observasi 

 

Penugasan 

  

13 Mampu menerapkan 

teknik negosiasi 

bisnis  

 

1. Definisi 

negosiasi 

bisnis 

2. Komunikasi 

3. Kemampuan 

dasar 

negosiator 

4. Karakteristik 

negosiator 

5.  Strategi 

negosiasi 

6. Jalur 

negosiasi 

Diskusi  

 

Presentasi 

Melalui diskusi 

mahasiswa dapat 

menerapkan cara-

cara negosiasi bisnis 

100 

Menit 

Ketepatan 

menjelaskan 

defenisi 

negosiasi bisnis, 

jalur negosiasi 

 

Ketepatan dalam 

memberikan 

contoh 

karakteristik 

negosiator 

 

Penguasaan 

materi teknik 

negosiasi bisnis 

Observasi 

 

Penugasan 

2,5 %  

14 Mampu membuat 

proposal kelayakan 

 

1. Definisi 

Presentasi 

Diskusi 

Melalui penyusunan 

proposal mahasiswa 

100 

Menit 

Ketepatan 

menjabarkan 

Proyek 10%  



usaha 

 

penyusunan 

proposal 

kelayakan usaha  

2. Unsur-unsur 

dalam 

penyusunan 

proposal 

(persiapan, 

pelaksanaan dan 

evaluasi)  

 

mampu mengalisis 

kegiatan 

kewirausahaan 

penyusunan 

proposal 

15 Mampu membuat 

proposal kelayakan 

usaha 

 

 Presentasi 

Diskusi 

Melalui penyusunan 

proposan mahasiswa 

mampu mengalisis 

kegiatan 

kewirausahaan 

100 

Menit 

Ketepatan 

pengaplikasian 

menyusunan 

proposal 

kelayakan usaha 

Proyek  10%  

16 UAS 

 

  



Tagihan Tugas-Tugas  

Pada perkuliahan ini, mahasiswa diberikan tugas rutin, Tugas Critical Book Repot, Tugas Mini Research, Tugas Project Work. 

Secara lengkap jenis tugas, konsep, kemampuan yang diharapkan, tagihan/dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

Tabel : Tugas Perkuliahan 

NO TUGAS DESKRIPSI KEMAMPUAN YANG DIUKUR TAGIHAN/DIKUMPULKAN 

1 Tugas Rutin 

(Ber BMB3 

Berfikir, Merasa, 

Bersikap, 

Bertindak, 

Bertanggung 

Jawab.  sesuai 

dengan materi 

tugas yang 

dibahas pada mata  

kuliah 

Kewirausahaan  

Tugas rutin merupakan tugas mahasiswa mengisi 

lembar kerja (LK) pada setiap perkuliahan yang 

merupakan hasil literasi materi yang dibahas dalam 

materi teoritis, dan diaplikasikan dalam eksplorasi 

rancangan materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan 

a. Kemampuan memahami fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur. 

b. Kemampuan mengaplikasikan 

sesuai fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur. 

 

Sikap : 

Jujur, disiplin, mandiri, aktual, dan 

bertanggungjawab. 

Diberikan setiap minggu pertemuan, yang 

berkaitan dengan materi selanjutnya, dan 

dikumpulkan dan dinilai pada setiap pertemuan  

2 Critical Book 

Report 

Critical Book Report adalah tugas mahasiswa 

membuat laporan buku yang berkaitan dengan 

Kewirausahaan 

Keterampilan 

a. Kemampuan meringkas isi buku 

b. Kemampuan membandingkan 

 

 Laporan CBR dalam bahasa Indonesia. 

 Buku dapat diakses dari internet dalam bentuk 



dengan buku-buku lain 

c. Menilai konstruksi buku (cover, 

layout, isi dan tatabahasa) 

 

Sikap:  

a. jujur, disiplin, mandiri, dan 

aktual. 

b. kritis dalam menganalisis 

informasi, 

c. meghargai pendapat, 

d. adaptif terhadap perubahan,  

e. komunikatif dalam 

menyampaian informasi,dan 

bertanggungjawab. 

pdf dan ber ISBN.  

 Mereview 1 buku terkait  kewirausahaan 

≥tahun 2010 

 

 Laporan CBR  dikumpulkan dalam bentuk 

hardcopy  atau softcopy  pada pertemuan Ke-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

3 Mini Research Tugas Mini Riset adalah tugas yang diberikan dosen 

kepada mahasiswa berupa kegiatan penelitian terhadap 

satu  masalah-masalah kewirausahaan 

Keterampilan 

 

a. Kemampuan menyususn rencana 

mini riset. 

b. Kemampuan menyusun 

instrumen. 

Mahasiswa secara perorangan melakukan 

penelitian terhadap ssalah satu tulisan ilmiah 

seperti skripsi dalam skala terbatas berkaitan 

dengan teori kebahasaan bahasa Indonesia. 

Laporan Mini Riset dikumpulkan pada pertemuan  

ke-10 



c. Kemampuan observasi 

d. Kemampuan mendeskripsikan 

informasi 

e. Kemampuan analisis data 

f. Kemampuan menulis (membuat 

laporan) 

g. Kemampuan mengomunikasikan 

hasil 

 

Sikap:  

a. Sikap ilmiah 

b. Kejujuran 

c. Rasional 

d.  Kerjasama 

e.  Komunikatif menyampaikan 

informasi 

f. Bertanggungjawab. 

 

4 Project Work Tugas Project adalah tugas yang bertujuan memberi 

keterampilan menyusun proposal bisnis usaha 

mahasiswa 

Keterampilan 

 

Kemampuan merancang usaha 

yang akan dilaksanakan atau 

ditekuni 

 



 

Sikap : kreatif , mandiri, berani, 

tanggung jawab, percaya diri, 

transparan, integritas, berpikir kritis 

dan analitis 

 

EVALUASI HASIL BELAJAR 

 

Penilaian Mata Kuliah Kewirausahaan dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Norma (PAN), dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

A. Ketentuan Umum 

1) Mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir jika tidak memenuhi 75 % kehadiran. 

2) Mahasiswa diberi nilai 0 (nol) jika terbukti memiliki tugas atau karya yang sama dengan mahasiswa lainnya.  

3) Penilaian sepenuhnya dilakukan oleh Pengampu mata kuliah. 

 

B. Pedoman Penilaian 

1. Makalah  

RUBRIK PENILAIAN MAKALAH 

NO ASPEK PENILAIAN SKOR MAKSIMAL 

1 KESESUAIAN MATERI 30 

2 KEDALAMAN MATERI  35 

3 TATA TULIS 35 

 

TOTAL NILAI 

100 

 

2. Presentasi 

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI 



NO ASPEK PENILAIAN SKOR MAKSIMAL 

1 PENYAJIAN MATERI 30 

2 KEMAMPUAN MENJAWAB 

PERTANYAAN 

35 

3 KEAKTIFAAN 35 

 

TOTAL NILAI 

100 

 

 

3.  Sikap 

Butir Penilaian Indikator 

Sangat baik Baik  Cukup  Kurang  Sangat kurang 

Score = 4 Score = 3 Score = 2 Score = 1 Score = 0 

Ketepatan waktu 

mengumpulkan tugas 

Mengumpulkan tugas 

sebelum batas waktu 

Mengumpulkan tugas 

tepat batas waktu 

Mengumpulkan tugas 

melebihi batas waktu 

namun belum sampai 

12 jam keterlambatan 

Mengumpulkan tugas 

melebihi batas waktu 

melebihi12 jam 

keterlambatan 

Tidak mengumpulkan 

tugas 

Orisinalitas tugas yang 

dikumpulkan 

100% hasil 

karya 

sendiri 

80% hasil karya 

sendiri 

65% hasil karya 

sendiri 

Lebih dari 50% 

meniru karya orang 

lain 

Tidak mengerjakan 

atau lebih dari 75% 

meniru karya orang 

lain 

Kelengkapan unsur 

tagihan tugas 

Lengkap 100 % 

semua unsur ada 

Kelengakapan unsur 

80% sd 90% 

Kelengkapan unsur 

60% sd 70% 

Kelengkapan unsur 

kurang dari 60% 

Kelengkapan unsur 

kurang dari 30% 

Kecermatan 

pengerjaan 

Tidak ada 

kesalahan 

fromat 

pengerjaan 

Kesalahan format 

pengerjaan mencapai 

10% sd 20% 

Kesalahan format 

pengerjaan mencapai 

30% sd 40% 

Kesalahan format 

pengerjaan lebih dari 

50 % 

Kesalahan format 

pengerjaan lebih dari 

70 % 



 

  



Kriteria Penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Critical Book Report 

 

4.1. Sistematika  Penulisan 

 

Halaman Cover : 

Judul Buku   : …………………………………………………………… 

Nama Pengarang  : …………………………………………………………… 

Penerbit/Thn Terbit/Jlh hlm : ……………… / ………… / ……………. 

Nama Mahasiswa  : ………………………………………………………….. 

NIM/Prodi   : ………………………….. / ................................. 

 

Bab I. Pendahuluan  (Latar belakang, Tujuan, Manfaat) 

Bab II. Isi Buku (Ringkasan Buku Setiap Bab) 

Skor Total Kriteria  

14-16 Sangat baik  

12-13 Baik  

8-11 Cukup  

4-7 Kurang 

0 -3 Sangat Kurang 



Bab III. Pembahasan (Perbedaan: Keunggulan, Kelemahan) 

Bab IV. Penutup (Kesimpulan dan Saran) 

 

4.2. Penilaian  

 

4.2.1. Identitas  

Nama Mahasiswa  : ………………………………………………………….. 

NIM/Prodi   : ………………………….. / ................................. 

Judul Buku   : …………………………………………………………… 

Nama Pengarang  : …………………………………………………………… 

Penerbit/Thn Terbit/Jlh hlm : ……………… / ………… / ……………. 

 

4.2.2. Aspek Penilaian 

 

No Aspek Yang Dinilai Bobot Perolehan Nilai Ket. 

I Tampilan Laporan  30   

 1. Kesesuaian Sistematika laporan 10   

 2. Tampilan (kemenarikan) laporan 10   

 3.  Logika susunan isi laporan 10   

 Sub Total    

     

II Isi Laporan (Critikal Book Report) 70   

 1. Pendahuluan  (Latar belakang, Tujuan, 

Manfaat) 

10   

 2. Isi Buku (Ringkasan Buku Setiap Bab) 20   

 3. Pembahasan ( Keunggulan, Kelemahan) 30   



 4. Penutup (Kesimpulan dan Saran) 10   

 Sub Total    

 Total 100   

 

Medan, ……………   2020 

          Penilai/Dosen, 

 

 

          (…………………………..  .) 
 

Dalam mengisi Format Penilaian Tugas Critical Book Report, dapat dipedomani rubrik berikut: 

 

4.2.3. Tampilan Laporan 

1. Kesesuaian Sistematika Laporan 

 

No Deskripsi Skor Nilai 

1 Sistematika laporan sesuai dengan yang ditetapkan 9 –10 

2 Sistematika laporan kurang sesuai dengan yang ditetapkan 7 – 8 

3 Sistematika laporan tidak sesuai dengan yang ditetapkan 5 – 6 

 

2. Tampilan (Kemenarikan) Laporan 

No Deskripsi Skor Nilai 

1 Tampilan (sampul, tulisan, bentuk laporan) sangat menarik 9 – 10 

2 Tampilan (sampul, tulisan, bentuk laporan) menarik 7 – 8 

3 Tampilan (sampul, tulisan, bentuk laporan) kurang menarik 5 – 6 

 

  



3. Logika Susunan Isi Laporan 

No Deskripsi Skor Nilai 

1 Penyajian laporan sangat logis (sangat runtut, sangat konsisten)  9 – 10 

2 Penyajian laporan logis (runtut, konsisten)  7 – 8 

3 Penyajian laporan kurang logis (kurang runtut, kurang konsisten)  5 – 6 

 

Isi Laporan (Critikal Book Report) 

 

1. Pendahuluan 

 

No Deskripsi Skor Nilai 

1 Isi pendahuluan sangat sesuai dan sangat rinci (LB, Tj, Mf) 9 – 10 

2 Isi pendahuluan sesuai dan rinci (LB, Tj, Mf) 7 – 8 

3 Isi pendahuluan kurang sesuai dan kurang rinci (LB, Tj, Mf)         5-6 

 

2. Isi Buku 

No Deskripsi Skor Nilai 

1 Isi laporan memuat semua isi buku yang dikritik 18 – 20 

2 Isi laporan kurang memuat semua isi buku yang dikritik 15 – 17 

3 Isi laporan tidak memuat semua isi buku yang dikritik 12 -14 

 

3. Pembahasan 

No Deskripsi Skor Nilai 

1 Pembahasan sangat lengkap dan sangat kritis  27 – 30 

2 Pembahasan lengkap dan kritis  23 – 26 

3 Pembahasan kurang lengkap dan kritis  19–22 

 

4. Penutup 

No Deskripsi Skor Nilai 

1 Penutup sangat lengkap dan sangat konsisten 9 – 10 



2 Penutup lengkap dan konsisten 7 – 8 

3 Penutup kurang lengkap dan kurang konsisten 5 – 6 

 

 

5. Mini riset  

5.1. Sistematika penulisan laporan  adalah : 

a. Bagian muka 

1. Sampul muka 

2. Daftar isi 

3. Ringkasan (maksimal 1 halaman) 

b.   Bagian utama 

1. Bab 1 : Pendahuluan 

a) Latar belakang masalah 

b) Tujuan dan manfaat 

2. Bab 2 : Kajian Teori dan Kerangka pemikiran  

3. Bab 3 : Metode pelaksanaan 

4. Bab 4 : Pembahasan 

5. Bab 5 : Kesimpulan dan Saran 

c.   Bagian akhir 

1. Daftar pustaka 

2. Lampiran biodata 

 

5.2. Rubrik Penilaian Hasil Mini Riset 

1. Tabel Penilaian 

No Aspek Penilaian 

Nilai 

K
u

ra
n

g
 

C
u

k
u

p
 

S
ed

a
n

g
 

B
a
ik

 

B
a
ik

 

S
ek

a
li

 



1 Pendahuluan 

  

Latar Belakang Masalah           

Tujuan dan Manfaat           

2 Kerangka Pemikiran / Gambaran Umum 

  

Uraian Permasalahan           

Subjek Penelitian           

Assesment Data           

3 Metode Pelaksanaan 

  

Metode Penelitian           

Langkah Penelitian           

Teknik Pengumpulan Data           

4 Pembahasan 

  

Analisa Pembahasan / Penyelesaian 

Masalah           

Kekuatan Penelitian           

Kelemahan penelitian           

5 Kesimpulan dan Penutup 

  

Kesimpulan            

Saran           

Referensi           

Total Skor   

Nilai Akhir   

 

 

5.3. Panduan Penilaian 

 Skoring nilai yang diberikan memiliki bobot yang berbeda antara nilai yang satu dengan yang lainnya. Berikut tabel skoring penilaian yang diberikan: 

 



Tabel Skoring Penilaian 

Nilai Skor 

Kurang 1 

Cukup 2 

Sedang 3 

Baik 4 

Baik Sekali 5 

 

 Pemberian nilai akhir berdasarkan total skor yang di peroleh, dengan ketentuan: 

 

Tabel Nilai Akhir 

Skor Nilai Akhir 

14 – 20 E 

21-34 D 

35 – 50 C 

51 – 60 B 

51-70 A 

 

5. Proposal  

RUBRIK PENILAIAN PROPOSAL 

No Aspek penilaian Skor maksimal 

1 Ide kreatif dan inovatif 25 

2 Kelayakan dan keruntutan proposal 25 

3 Bobot materi 25 
4 Tata tulis 25 

 

Total nilai 

100 

 

 



C. Rentangan Nilai 

 

• 80   ≤ A ≤   100      Bobot = 4,00 

• 76  ≤ A- < 80          Bobot = 3,75 

• 72  ≤ A/B < 76       Bobot = 3,50 

• 68  ≤ B+ < 72         Bobot = 3,25 

• 65  ≤ B < 68            Bobot = 3,00 

• 62  ≤ B- < 65           Bobot = 2,75 

• 59  ≤ B/C < 62         Bobot = 2,50 

• 55  ≤ C+ < 59           Bobot = 2,25 

• 50 ≤  C < 55             Bobot = 2.00 

• 40 ≤  D < 50  Bobot = 1,00 

• 0   ≤  E < 40  Bobot =  0 

 

 

D. Komponen dan Bobot Penilaian : 

1. Sikap  (a)   : 20% 

2. Kuis (b)   : 10% 

3. Ujian Tengah Semester (c) : 25%  

4. Ujian Akhir Semester (d) : 25% 

5. Keterampilan (e)  : 20 % 

Nilai Akhir  = (a x 20%)+(b x 10%)+(c x 25%)+(d x 25%)+(e x 20%) 

 



 

             

 



KONTRAK KULIAH 

 
1. IDENTITAS MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah  : Sejarah Sastra  

Kode Mata Kuliah  : II 121621 

Bobot    : 2 SKS 

Semester   : Ganjil 2019/2020 

Hari/Jam Mata Kuliah : Selasa Pukul 13.00-14.40 (B) 

   Rabu Pukul 10.00-11.40 (A) 

Nama Dosen : Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si. 

Alamat : Jl. Perkutut Gang Gereja I, No.3 Medan 

No. Hp : 081263828050 

 

2. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang sejarah sastra Indonesia. Konsep 

sejarah sastra yang dibahas meliputi dasar-dasar pembabakan sejarah sastra Indonesia, 

sastra Indonesia klasik, periodesasi dan angkatan dalam sastra Indonesia serta implikasi 

sejarah sastra bagi pembelajaran sastra. 

 

3. TUJUAN PERKULIAHAN 

Perkuliahan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam hal sejarah 

sastra serta pembabakannya  

 

4. MATERI PERKULIAHAN 

 
Pertemuan Waktu Materi Bahan Bacaan 

1 Selasa, 03 

September 2019 

Kontrak Kuliah (Perkembangan 

Sastra Indonesia) 

 

2 Selasa, 10 

September 2019 

Sastra Indonesia Masa Sejarah Purba, Antilan. 

2008. Esai 

Sastra 

Indonesia: 

Teori & 

Penulisan. 

Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 

Kosasih, E. 2006. 

Kompetensi 

Ketatabahas

aan dan 

Kesusastraan

. Bandung: 

Yrama      

Widia 

 

 

3 Selasa, 17 

September 2019 

Sastra Nusantara (Critical Book 

Report) 

4 Selasa, 24 

September 2019 

Periode 1900 

5 Selasa, 01 Oktober 

2019 

Periode Balai Pustaka 

6 Selasa, 08 Oktober 

2019 

Periode Pujangga Baru 

7 Selasa, 15 Oktober 

2019 

Periode 1945 (Critical Journal 

Review) 

Ujian Tengah Semester (UAS) 

8 

 

Selasa, 12 

November 2019 

Periode 1953  Abidin, Y. 2003. 

Sastra Indonesia 

dan Nusantara 

dalam Sejarah dan 

Perkembangannya 

Tasikmalaya: 

HZAA Press 

Hadi, A. dkk.. 

9 

 

Selasa, 19 

November 2019 

Periode 1961 

10 Selasa, 26 

November 2019 

Periode 1966 

11 Selasa, 03 

Desember 2019 

Periode 1970-an 

12 Selasa, 10 Sastra Kontemporer (Mini Riset) 



Desember 2019 2003. Refleksi 

Sastra Nusantara. 

Jakarta: Pusat 

bahasa. 

13 Selasa, 17 

Desember 2019 

Sastra 2000-an  

14 Selasa, 07 Januari 

2020 

Sastra Modern (Proyek) 

Ujian Akhir Semester (UAS) 
 

 

5. ATRIBUT SOFT SKILL 

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan 

ini adalah: inisiatif, objektif, analitis, logis. 

 

6. STRATEGI PEMBELAJARAN 

Perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran yang berbasis pendekatan 

saintifik dengan mengadakaan model-model pembelajaran: discovery learning, inquiry 

learning, serta problem based instruction, tinjauan kritis buku, penelitian sederhana, 

diskusi, belajar kooperatif, dan pembelajaran kontekstual. 

 

7. BAHAN BACAAN 

Abidin, Y. 2003. Sastra Indonesia dan Nusantara dalam Sejarah dan Perkembangannya 

Tasikmalaya: HZAA Press. 

 

Hadi, A. dkk.. 2003. Refleksi Sastra Nusantara. Jakarta: Pusat bahasa. 

 

Kosasih, E. 2006. Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan. Bandung: Yrama      

Widia 

  

Purba, Antilan. 2008. Esai Sastra Indonesia: Teori & Penulisan. Yogyakarta: Graha 

Ilmu. 

 

 

1. PENGENDALIAN MUTU 

Pengendalian mutu perkuliahan ini dilakukan melalui penilaian terhadap tugas mandiri 

dan terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian, presentasi, dan tampilan soft skill. 

 

2. EVALUASI 

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item 

kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

NILAI = 20% (nilai tugas & kehadiran) + 30% (nilai UTS) + 50% (nilai UAS) 

 

Rentang Nilai: 

85 - 100 = A  

84 - 79   = B+ 

78 - 70   = B 

69 - 65   = C+ 

64 - 60   = C 

59 - 55   = D 

0   - 54   = E 

  

3. NORMA AKADEMIK 

a. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat 

hingga 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan. 
b. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok maupun individual yang 

dibebankan dosen pada waktu yang akan ditentukan kemudian. 
c. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas akhir berupa penelitian yang akan dikumpulkan 

pada pertemuan terakhir perkuliahan ini. 



d. Setiap mahasiswa harus berpenampilan rapi ketika mengikuti perkuliahan; tidak  

diperkenankan memakai sandal, kaos oblong, dan celana jeans. 
e. Mahasiswa tidak boleh menghidupkan mobile phone atau HP selama perkuliahan 

berlangsung. 
 

Pernyataan Persetujuan Kontrak 

 

Saya telah membaca dan memahami isi kontrak kuliah ini dengan jelas. Karena itu, saya 

menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi kontrak kuliah ini. 

 

 

Medan, September  2019   Dosen mata kuliah, 

 

 

 

Mahasiswa     Beslina Afriani Siagian, S.Pd.,M.Si. 
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Capaian Pembelajaran 

(CPL ) 

CPL Program Studi  

S 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan pada agama, moral, dan 

etika. 

3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

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. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, benegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  

8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

10. Menunjukkan sikap bertanggun jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

P 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistik . 

2. Menguasai teori-tgeori dasar dalam bidang sastra. 

3. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang lingusitik dan sastra untuk mendapatkan 

kajian  linguistik dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 

4. Menguasai teori-teori interdisipliner  dengan bidang lingusitik dan/atau sastra untuk mendapatkan 

kajian linguistik dan/atau sastra yang mendalam dan komprehensif. 

5. Menguasai metodologi penelitian dalam bidang  pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 

6. Menguasai prinsip-prinsip dasar analisis bahasa dari berbagai aliran linguistik.  

7. Menguasai prinsip-prinsip dasar proses kreatif; penulisan berbagai masalah pendidikan, kebahasaan 

(linguistik),  dan genre sastra. 

8.  Menguasai teori-teori pendidikan; hakikat peserta didik, hakikat pendidikan, landasan dan asas-asas 

pendidikan serta penerapannya, aliran-aliran pendidikan, permasalahan dan penanggulangannya. 

9. Menguasai teori-teori Perkembangan Peserta Didik (Psikologi Pendidikan) dan mengaplikasikannya 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

10. Menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran dan mangaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia 

11. Menguasai teori-teori profesi kependidikan. 

12. Menguasai berbagai macam strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, 

teknik pembelajaran, media pembelajaran, taktik pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

13. Menguasai teori-teori perencanaan pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam  pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia.  

14. Menguasai teori-teori evaluasi pendidikan, penilaian, pengukuran, pengolahan, dan  berbagai teknik 

penilaian. 



15. Menguasai teori-teori kurikulum, pengembangan kurikulum, komponen-komponen kurikulum, 

materi dan struktur kurikulum, mengembangkan bahan pembelajaran.  

16. Latihan mempraktikkan keterampilan-keterampilan mengajar di kelas buatan. 

17. Mampu mempraktikkan keterampilan-keterampilan mengajar di kelas sesungguhnya. 

 

KU 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Mampu menunjukkan 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, 

tatacara, 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 (Unimed). 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya berdasarkan hasil analisa informasi dan data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan  dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, 

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

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya . 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

KK 1. Mampu mengaplikasika teori-teori linguistic dalam analisis kebahasaan. 

2. Mampu mengaplikasikan teori-teori sastra dalam analisis kesastraan. 

3. Mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang linguistik dan sastra untuk 

mendapatkan kajian linguistik dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 

4. Mampu mengaplikasikan teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistik dan sastra untuk 



mendapatkan kajian linguistik dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 

5. Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bidang linguistik dan sastra dalam praktik 

penelitian dan pengkajian fenomena kebahasaan dan karya sastra. 

6. Mampu mengaplikasikan analisis bahasa dari berbagai aliran linguistik. 

7. Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar proses kreatif dalam penulisan berbagai genre sastra. 

8. Mampu mengaplikasikan teori-teori pendidikan; hakikat peserta didik, hakikat pendidikan, landasan 

dan asas-asas pendidikan serta penerapannya, aliran-aliran pendidikan, permasalahan dan 

penanggulangannya. 

9. Mampu mengaplikasikan teori-teori Perkembangan Peserta Didik (Psikologi Pendidikan) dan 

mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

10. Mampu mengaplikasikan teori-teori belajar dan pembelajaran dan mangaplikasikannya dalam  

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

 11. Mampu mengaplikasikan teori-teori profesi kependidikan. 

 12. Mampu mengaplikasikan berbagai macam strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode 

pembelajaran, teknik pembelajaran, media pembelajaran, taktik pembelajaran dan 

mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

13. Mampu mengaplikasikan teori-teori perencanaan pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam  

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.  

14. Mampu mengaplikasikan teori-teori evaluasi pendidikan, penilaian, pengukuran, pengolahan, dan  

berbagai teknik penilaian. 

15. Mampu mengaplikasikan teori-teori kurikulum, pengembangan kurikulum, komponen-komponen 

kurikulum, materi dan struktur kurikulum, mengembangkan bahan pembelajaran.  

16. Mampu mempraktikkan keterampilan-keterampilan mengajar di kelas buatan. 

17. Mampu mempraktikkan keterampilan-keterampilan mengajar di kelas sesungguhnya. 

 
CP Matakuliah  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian yang mengkaji sejarah sastra serta karya sastra tiap periode 

(angkatan) kesusasteraan  

 Sub CP Mata Kuliah  

1. Sikap dan Tata Nilai 

 



a. Sikap mandiri untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan memahami periodisasi sastra   

b. Sikap jujur untuk mendata karya sastra pada setiap angkatan 

c. Sikap bertanggung jawab secara mandiri perkembangan sastra Indonesia 

   

2. Pengetahuan  

a. Memahami perkembangan sastra  

b.Menguasai sejarah sastra pada setiap angkatan atau periode 

c. Mendata setiap karya sastra pada setiap angkatan  

 

3. Keterampilan 

a.Keterampilan mendata karya sastra setiap angkatan  

 

Bahan Kajian 1. Perkembangan sastra Indonesia 

2. Sastra Indonesia masa prasejarah 

3. Sastra Nusantara 

4. Sastra Indonesia modern 

5. Sastra Periode 1900 

6. Angkatan Balai Pustaka 

7. Angkatan Pujangga Baru 

8. Angkatan 1945 

9. Angkatan 1953 

10. Angkatan 1961 

11. Angkatan 1966 

12. Angkatan 70-an 

13. Sastra Kontemporer 

14. Angkatan 2000-an 

 

Pendekatan/Model 

Pembelajaran 

Model Pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran Inquiry Training dengan Pendekatan 

Scientific. Metode Pembelajaran : Ekspositori, penemuan, pemecahan masalah, diskusi, tanya jawab dan 

praktikum. 

 



Pustaka 

 

1. Budianta, Melani dkk. 2008. Membaca Sastra: Pengantar Memahami Sastra untuk Perguruan Tinggi. 

Jakarta: Indonesiatra. 

2. Kosasih, E. 2006. Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusasteraan. Bandung: Yrama Widia. 

3. Purba, Antilan. 2008. Esai Sastra Indonesia: Teori dan Penulisan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

4. Rosidi, Ajip. 1982. Ikhtisar Sejarah Sastra. Bandung: Bina Cipta. 

5. Sumardjo, Jakob. 1986. Ikhtisar Sejarah Theater Barat. Bandung: Angkasa. 

 

Media Pembelajaran  

Team Teaching 1.                                  2.                           3.                       4. Dst 

Mata kuliah Prasyarat - 

 

 

A. Sebaran dan Upaya Mencapai Capaian Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pert.  

Ke- 

Sub Capaian 

Pembelajaran 

(Sub CP) 

Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ Model 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar Indikator Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bobot 

(sub CP) 
Waktu Referensi  

  1 

1. Mampu 

    memahami 

perkembangan 

sastra Indonesia 

dan mendata 

setiap karya yang 

ada pada periode 

tersebut 

 
 

 1. Kontrak kuliah 

 2. Sumber belajar 

 3. Teori sejarah 

     sastra  
 

Perkuliahan tatap 

muka dengan 

memberi informasi 

tentang kontrak 

perkuliahan 

selama satu  

semester 

1.  Mendengar 

penjelasan  

mengenai kontrak 

kuliah 

2.  Mencatat materi 

kuliah 

3.  Mengadakan tanya 

jawab mengenai 

kontrak kuliah dan 

materi perkuliahan 

4. Memahami tujuan 

pembelajaran dan 

hal-hal umum 

seputar sejarah 

sastra Indonesia  

Memahami 

perkembangan 

sastra Indonesia 

dan mendata 

setiap karya yang 

ada pada periode 

tersebut 
  

 100 menit 4,5 



2 2. Mampu 

memahami sastra 

Indonesia masa 

sejarah dan 

mendata setiap 

karya yang ada 

pada periode 

tersebut  

1. Sastra Indonesia 

Masa Sejarah 

  

2. Tinjauan Sejarah 

 

3. Sastra 

 Indonesia Masa 

Hindu  
 

    Perkuliahan tatap 

muka dengan 

proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

materi perbedaan 

penelitian 

kuantitatif dan 

kualitatif  

 

1. Memahami 

tinjauan 

sejarah sastra 

Indonesia 

pada masa 

sejarah 

2. Memahami 

sejarah sastra 

Indonesia 

masa Hindu  

3. Mendata 

setiap karya 

sastra pada 

masa sejarah  

4. Melakukan 

identifikasi 

ciri-ciri karya 

sastra pada 

masa sejarah 

Memahami sastra 

Indonesia masa 

sejarah dan 

mendata setiap 

karya yang ada 

pada periode 

tersebut 

Oral Test  

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

(TR) 

10 % 2 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

1 2, 3, 4, 5 

 

3 3. Mampu 

memahami sastra 

nusantara dan 

mendata setiap 

karya yang ada 

pada periode 

tersebut  

 

 

 

 

 3.4 Mampu melakukan studi kasus terkait bahasa Arab dalam bahasa Indonesia  

Sastra Nusantara 

 

Perkuliahan 

tatap muka 

dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

sumber masalah 

dan perumusan 

masalah dalam 

penelitian 

 

1. Memahami 

tinjauan 

sejarah sastra 

nusantara 

2. Mendata 

setiap karya 

sastra 

nusantara  

3. Melakukan 

identifikasi 

ciri-ciri karya 

sastra 

nusantara 

Memahami sastra 

nusantara dan 

mendata setiap karya 

yang ada pada 

periode tersebut  

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

(TR) 

 1 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

1 2, 3, 4, 5 



4 4. Mampu 

memahami sastra 

modern 

Indonesia dan 

mendata setiap 

karya yang ada 

pada periode 

tersebut 

Sastra Modern 

 

Perkuliahan 

tatap muka 

dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

sumber masalah 

dan perumusan 

masalah dalam 

penelitian 

 

1. Memahami 

tinjauan 

sejarah sastra 

modern 

2. Mendata 

setiap karya 

sastra modern 

3. Melakukan 

identifikasi 

ciri-ciri karya 

sastra modern 

Memahami sastra 

modern Indonesia 

dan mendata setiap 

karya yang ada pada 

periode tersebut  

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

(TR) 

 1 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

1 2, 3, 4, 5 

5,6,7 5. Mampu 

memahami  

sastra Indonesia 

periode 1900  

dan mendata 

setiap karya yang 

ada pada periode 

tersebut 

6. Mampu 

memahami  

sastra Indonesia 

periode Balai 

Pustaka dan 

mendata setiap 

karya yang ada 

pada periode 

tersebut 

7. Mampu 

memahami  

sastra Indonesia 

1. Sastra Indonesia 

periode 1900 

 

2. Sastra Indonesia 

periode Balai 

Pustaka 

 

3. Sastra Indonesia 

periode Pujangga 

Baru 

 
 

Perkuliahan 

tatap muka 

dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

sumber masalah 

dan perumusan 

masalah dalam 

penelitian 

 

1. Memahami 

tinjauan 

sejarah sastra 

Indonesia 

periode 1900, 

Balai Pustaka, 

dan Pujangga 

Baru 

2. Mendata 

setiap karya 

sastra 

Indonesia 

periode 1900, 

Balai Pustaka, 

dan Pujangga 

Baru 

3. Melakukan 

identifikasi 

ciri-ciri karya 

sastra 

Memahami  sastra 

Indonesia periode 

1900, periode Balai 

Pustaka, dan periode 

Pujangga Baru  dan 

mendata setiap karya 

yang ada pada 

periode tersebut  

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

(TR) 

 1 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

1 2, 3, 4, 5 



periode Pujangga 

Baru  dan 

mendata setiap 

karya yang ada 

pada periode 

tersebut 
 

Indonesia 

periode 1900, 

Balai Pustaka, 

dan Pujangga 

Baru 

8,9,10

,11,

12 

8. Mampu 

memahami  

sastra Indonesia 

periode 1945 dan 

mendata setiap 

karya yang ada 

pada periode 

tersebut 

9. Mampu 

memahami  

sastra Indonesia 

periode 1953 dan 

mendata setiap 

karya yang ada 

pada periode 

tersebut 

10. Mampu 

memahami  

sastra Indonesia 

periode 1961  

dan mendata 

setiap karya yang 

ada pada periode 

tersebut 

11. Mampu 

1. Sastra Indonesia 

periode 1945 

 

2. Sastra Indonesia 

periode 1953 

 

3. Sastra Indonesia 

periode 1961 

 

4. Sastra Indonesia 

periode 1966 

 

5. Sastra Indonesia 

periode 1970-an 

 
 

Perkuliahan 

tatap muka 

dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

sumber masalah 

dan perumusan 

masalah dalam 

penelitian 

 

1. Memahami 

tinjauan 

sejarah sastra 

Indonesia 

periode 1945, 

1953, 1961, 

1966, dan 

1970 

2. Mendata 

setiap karya 

sastra 

Indonesia 

periode  1945, 

1953, 1961, 

1966, dan 

1970 

3. Melakukan 

identifikasi 

ciri-ciri karya 

sastra 

Indonesia 

periode  1945, 

1953, 1961, 

1966, dan 

1970 

Memahami  sastra 

Indonesia periode  

1945, 1953, 1961, 

1966, dan 1970dan 

mendata setiap karya 

yang ada pada 

periode tersebut  

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

(TR) 

 1 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

1 2, 3, 4, 5 



memahami  

sastra Indonesia 

periode 1966  

dan mendata 

setiap karya yang 

ada pada periode 

tersebut 

12. Mampu 

memahami  

sastra Indonesia 

periode 1970-an 

dan mendata 

setiap karya yang 

ada pada periode 

tersebut 
 

13 13. Mampu 

memahami  

sastra 

kontemporer 

Indonesia dan 

mendata setiap 

karya yang ada 

pada periode 

tersebut 

 Sastra 

Kontemporer  

Perkuliahan 

tatap muka 

dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

sumber masalah 

dan perumusan 

masalah dalam 

penelitian 

 

1. Memahami 

tinjauan 

sejarah sastra 

kontemporer 

Indonesia 

2. Mendata 

setiap karya 

sastra 

kontemporer 

Indonesia 

3. Melakukan 

identifikasi 

ciri-ciri karya 

sastra 

kontemporer 

Indonesia 

Memahami  sastra 

kontemporer 

Indonesia mendata 

setiap karya yang ada 

pada periode tersebut  

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

(TR) 

 1 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

1 2, 3, 4, 5 



14 14. Mampu 

memahami  

sastra Indonesia 

periode 2000-an 

dan mendata 

setiap karya yang 

ada pada periode 

tersebut 

 Sastra Indonesia 

Periode 2000-an 

Perkuliahan 

tatap muka 

dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

sumber masalah 

dan perumusan 

masalah dalam 

penelitian 

 

1. Memahami 

tinjauan 

sejarah sastra 

Indonesia 

periode 2000-

an 

2. Mendata 

setiap karya 

sastra 

Indonesia 

periode 2000-

an 

3. Melakukan 

identifikasi 

ciri-ciri karya 

sastra 

Indonesia 

periode 2000-

an 

Memahami  sastra 

Indonesia periode 

2000-an mendata 

setiap karya yang ada 

pada periode tersebut  

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

(TR) 

 1 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

1 2, 3, 4, 5 

15 UAS     Test essay   Naskah 

Soal 

Beresama 
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Capaian Pembelajaran 

(CPL ) 

CPL Program Studi  

S 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan pada agama, moral, dan 

etika. 

3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

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. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, benegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  

8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

10. Menunjukkan sikap bertanggun jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

P 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistik . 

2. Menguasai teori-tgeori dasar dalam bidang sastra. 

3. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang lingusitik dan sastra untuk mendapatkan 

kajian  linguistik dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 

4. Menguasai teori-teori interdisipliner  dengan bidang lingusitik dan/atau sastra untuk mendapatkan 

kajian linguistik dan/atau sastra yang mendalam dan komprehensif. 

5. Menguasai metodologi penelitian dalam bidang  pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 

6. Menguasai prinsip-prinsip dasar analisis bahasa dari berbagai aliran linguistik.  

7. Menguasai prinsip-prinsip dasar proses kreatif; penulisan berbagai masalah pendidikan, kebahasaan 

(linguistik),  dan genre sastra. 

8.  Menguasai teori-teori pendidikan; hakikat peserta didik, hakikat pendidikan, landasan dan asas-asas 

pendidikan serta penerapannya, aliran-aliran pendidikan, permasalahan dan penanggulangannya. 

9. Menguasai teori-teori Perkembangan Peserta Didik (Psikologi Pendidikan) dan mengaplikasikannya 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

10. Menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran dan mangaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia 

11. Menguasai teori-teori profesi kependidikan. 

12. Menguasai berbagai macam strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, 

teknik pembelajaran, media pembelajaran, taktik pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

13. Menguasai teori-teori perencanaan pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam  pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia.  

14. Menguasai teori-teori evaluasi pendidikan, penilaian, pengukuran, pengolahan, dan  berbagai teknik 



penilaian. 

15. Menguasai teori-teori kurikulum, pengembangan kurikulum, komponen-komponen kurikulum, 

materi dan struktur kurikulum, mengembangkan bahan pembelajaran.  

16. Latihan mempraktikkan keterampilan-keterampilan mengajar di kelas buatan. 

17. Mampu mempraktikkan keterampilan-keterampilan mengajar di kelas sesungguhnya. 

 

KU 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Mampu menunjukkan 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, 

tatacara, 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 (Unimed). 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya berdasarkan hasil analisa informasi dan data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan  dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, 

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

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya . 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

KK 1. Mampu mengaplikasika teori-teori linguistic dalam analisis kebahasaan. 

2. Mampu mengaplikasikan teori-teori sastra dalam analisis kesastraan. 

3. Mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang linguistik dan sastra untuk 

mendapatkan kajian linguistik dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 



4. Mampu mengaplikasikan teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistik dan sastra untuk 

mendapatkan kajian linguistik dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 

5. Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bidang linguistik dan sastra dalam praktik 

penelitian dan pengkajian fenomena kebahasaan dan karya sastra. 

6. Mampu mengaplikasikan analisis bahasa dari berbagai aliran linguistik. 

7. Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar proses kreatif dalam penulisan berbagai genre sastra. 

8. Mampu mengaplikasikan teori-teori pendidikan; hakikat peserta didik, hakikat pendidikan, landasan 

dan asas-asas pendidikan serta penerapannya, aliran-aliran pendidikan, permasalahan dan 

penanggulangannya. 

9. Mampu mengaplikasikan teori-teori Perkembangan Peserta Didik (Psikologi Pendidikan) dan 

mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

10. Mampu mengaplikasikan teori-teori belajar dan pembelajaran dan mangaplikasikannya dalam  

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

 11. Mampu mengaplikasikan teori-teori profesi kependidikan. 

 12. Mampu mengaplikasikan berbagai macam strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode 

pembelajaran, teknik pembelajaran, media pembelajaran, taktik pembelajaran dan 

mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

13. Mampu mengaplikasikan teori-teori perencanaan pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam  

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.  

14. Mampu mengaplikasikan teori-teori evaluasi pendidikan, penilaian, pengukuran, pengolahan, dan  

berbagai teknik penilaian. 

15. Mampu mengaplikasikan teori-teori kurikulum, pengembangan kurikulum, komponen-komponen 

kurikulum, materi dan struktur kurikulum, mengembangkan bahan pembelajaran.  

16. Mampu mempraktikkan keterampilan-keterampilan mengajar di kelas buatan. 

17. Mampu mempraktikkan keterampilan-keterampilan mengajar di kelas sesungguhnya. 

 
CP Matakuliah  

Capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Bantu sebagaimana diharapkan SNPT yang berorientasi KKNI dapat 

dilihat dari tiga aspek, yakni (1) sikap dan tata nilai, (2) penguasaan pengetahuan/ keilmuan, dan (3) 

keterampilan  

 Sub CP Mata Kuliah  

 



1. Sikap dan Tata Nilai 

a. Sikap mandiri untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan memahami pengaruh bahasa asing 

terhadap bahasa Indonesia  

b. Sikap jujur untuk mendata pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia  

c. Sikap bertanggung jawab secara mandiri menginventaris data bahasa asing yang diserap bahasa Indonesia 

   

2. Pengetahuan  

a. Menguasai fungsi bahasa bantu  

b. Menguasai kontak bahasa dan factor penyebab timbulnya kontak bahasa  

c. Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan kosakata bahasa Indonesia 

d. Menguasai pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia 

 

3. Keterampilan 

a. Keterampilan mengidentifikasi unsur serapan bahasa asing 

b. Keterampilan menginventarisasi kosakata bahasa asing  

 

Bahan Kajian 1. Hakikat dan jenis bahasa bantu 

2. Fungsi bahasa bantu 

3. Kontak bahasa 

4. Faktor penyebab timbulnya kontak bahasa 

5. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia  

6. Unsur serapan bahasa Arab 

7. Unsur serapan bahasa Inggris 

8. Unsur serapan bahasa Belanda  

9. Identifikasi unsur serapan bahasa asing  

 

Pendekatan/Model 

Pembelajaran 

Model Pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran Inquiry Training dengan Pendekatan 

Scientific. Metode Pembelajaran : Ekspositori, penemuan, pemecahan masalah, diskusi, tanya jawab dan 

praktikum. 

 

Pustaka 

 

1. Arifin, Zaenal dan Amran Tasai. 2000. Cermat Berbahasa Indonesia: untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: 

Akademi Pressindo. 



2. Echols M.John dan Hasan Shadily. 2002. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

3. Hardjopawiro, Kunardi. 2005. Pembinaan Pemakaian BAhasa Indonesia. Surakarta: UNS Press. 
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Media Pembelajaran  

Team Teaching 1.                                  2.                           3.                       4. Dst 

Mata kuliah Prasyarat - 

 

 

A. Sebaran dan Upaya Mencapai Capaian Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pert.  

Ke- 

Sub Capaian 

Pembelajaran 

(Sub CP) 

Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ Model 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar Indikator Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bobot 

(sub CP) 
Waktu Referensi  

  1 

1. Mampu 

    memahami 

hakikat bahasa 

bantu sebagai 

pemerkaya 

bahasa Indonesia 
 

 1. Kontrak kuliah 

 2. Sumber belajar 

 3. Teori bahasa 

     bantu 
 

Perkuliahan tatap 

muka dengan 

memberi informasi 

tentang kontrak 

perkuliahan 

selama satu  

semester 

1.  Mendengar 

penjelasan  

mengenai kontrak 

kuliah 

2.  Mencatat materi 

kuliah 

3.  Mengadakan tanya 

jawab mengenai 

kontrak kuliah dan 

materi perkuliahan 

4. Memahami tujuan 

pembelajaran dan 

hal-hal umum 

seputar istilah 

bahasa bantu bagi 

bahasa Indonesia  

Memahami 

hakikat bahasa 

bantu sebagai 

pemerkaya 

bahasa Indonesia 
 

 

 100 menit 4,5 

2 2. Mampu 1. Kontak Bahasa     Perkuliahan tatap 1. Memahami istilah Memahami kontak Oral Test  10 % 2 Pertemuan  1 2, 3, 4, 5 



    memahami 

kontak bahasa, 

factor penyebab 

timbulnya kontak 

bahasa serta 

akibatnya 

terhadap 

perkembangan 

bahasa 
 

2. Faktor Penyebab 

timbulnya 

kontak bahasa 

3. Akibat kontak 

bahasa 
 

muka dengan 

proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

materi perbedaan 

penelitian 

kuantitatif dan 

kualitatif  

 

kontak bahasa 

dalam bahasa 

bantú 

2. Memahami faktor 

yang menyebabkan 

timbulnya kontak 

bahasa 

3. Memahami akibat 

yang muncul 

karena kontak 

bahasa 

4. Mengetahui jenis 

bahasa bantú yang 

akan dipelajari dan 

digali dalam mata 

kuliah Bahasa 

Bantu  

bahasa, factor 

penyebab 

timbulnya kontak 

bahasa serta 

akibatnya terhadap 

perkembangan 

bahasa  

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

(TR) 

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

 

3,4,5,

6 
3.1 Mampu 

memahami 

morfologi dan 

sintaksis bahasa 

Arab 

3.2 Mampu 

memahami 

perubahan 

unsur serapan 

dari bahasa 

Arab 

3.3 Mampu 

      Mengidentifik 

      asi dan 

menginventaris

1. Morfologi dan 

Sintaksis Bahasa 

Arab 

 

2. Perubahan 

Unsur Serapan 

dari Bahasa Arab 

Perkuliahan 

tatap muka 

dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

sumber masalah 

dan perumusan 

masalah dalam 

penelitian 

 

1. Memahami 

pengaruh bahasa 

Arab terhadap 

bahasa Indonesia 

secara umum 

2. Mengenali dan 

memahami 

morfologi dan 

sintaksis bahasa 

Arab 

3. Memahami 

perubahan unsur 

serapan dari 

bahasa Arab 

4. Melakukan 

   Memahami 

morfologi dan 

sintaksis bahasa 

Arab dan 

perubahan unsur 

serapan dari bahasa 

Arab, serta 

mengidentifikasi 

dan    

   menginventarisasi 

kosakata bahasa 

Arab yang 

digunakan bahasa 

Indonesia 
 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

(TR) 

 1 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

1 2, 3, 4, 5 



asi kosakata 

bahasa Arab 

yang digunakan 

bahasa 

Indonesia 

3.4 Mampu 

       melakukan 

studi kasus 

terkait bahasa 

Arab dalam 

bahasa 

Indonesia  

 

 

 

 3.4 Mampu melakukan studi kasus terkait bahasa Arab dalam bahasa Indonesia  

pengkajian dengan 

mengidentifikasi 

dan 

menginventarisasi 

kosakata bahasa 

Arab yang 

digunakan bahasa 

Indonesia 

menggunakan 

kamus besar 

bahasa Indonesia 

dan kamus bahasa 

Arab 

5. Memahami 

beberapa contoh 

kasus yang 

berkenaan dengan 

pengaruh bahasa 

Arab terhadap 

bahasa Indonesia 

6. Melakukan studi 

kasus dalam 

bentuk mini riset 

 
7,8,9,

10 
4.1 Mampu 

memahami 

morfologi dan 

sintaksis bahasa 

Belanda 

4.2 Mampu 

memahami 

perubahan 

1. Morfologi dan 

Sintaksis Bahasa  

Belanda 

 

2. Perubahan 

Unsur Serapan 

dari Bahasa 

Belanda 

Perkuliahan 

tatap muka 

dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

sumber masalah 

1. Memahami 

pengaruh bahasa 

Belanda terhadap 

bahasa Indonesia 

secara umum 

2. Mengenali dan 

memahami 

morfologi dan 

   Memahami 

morfologi dan 

sintaksis bahasa 

Belanda dan 

perubahan unsur 

serapan dari bahasa 

Belanda, serta 

mengidentifikasi 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

 1 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

1 2, 3, 4, 5 



unsur serapan 

dari bahasa 

Belanda 

4.3 Mampu 

      Mengidentifik 

      asi dan 

menginventaris

asi kosakata 

bahasa Belanda 

yang digunakan 

bahasa 

Indonesia 

4.4 Mampu 

       melakukan 

studi kasus 

terkait bahasa 

Belanda dalam 

bahasa 

Indonesia  

 

 3.4 Mampu melakukan studi kasus terkait bahasa Arab dalam bahasa Indonesia  

dan perumusan 

masalah dalam 

penelitian 

 

sintaksis bahasa 

Belanda 

3. Memahami 

perubahan unsur 

serapan dari 

bahasa Belanda 

4. Melakukan 

pengkajian dengan 

mengidentifikasi 

dan 

menginventarisasi 

kosakata bahasa 

Belanda yang 

digunakan bahasa 

Indonesia 

menggunakan 

kamus besar 

bahasa Indonesia 

dan kamus bahasa 

Belanda 

5. Memahami 

beberapa contoh 

kasus yang 

berkenaan dengan 

pengaruh bahasa 

Belanda terhadap 

bahasa Indonesia 

6. Melakukan studi 

kasus dalam 

bentuk mini riset 

 

dan    

   menginventarisasi 

kosakata bahasa 

Belanda yang 

digunakan bahasa 

Indonesia 
 

(TR) Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

11,12, 5.1 Mampu 1. Morfologi dan Perkuliahan 1. Memahami    Memahami Oral Test  1 Pertemuan  1 2, 3, 4, 5 



13,1

4 
memahami 

morfologi dan 

sintaksis bahasa 

Inggris 

5.2 Mampu 

memahami 

perubahan 

unsur serapan 

dari bahasa 

Inggris 

5.3 Mampu 

      Mengidentifik 

      asi dan 

menginventaris

asi kosakata 

bahasa Inggris 

yang digunakan 

bahasa 

Indonesia 

5.4 Mampu 

       melakukan 

studi kasus 

terkait bahasa B 

Inggris dalam 

bahasa 

Indonesia  

 

 3.4 Mampu melakukan studi kasus terkait bahasa Arab dalam bahasa Indonesia  

Sintaksis Bahasa 

Inggris 

 

2. Perubahan 

Unsur Serapan 

dari Bahasa 

Inggris 

tatap muka 

dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkan 

sumber masalah 

dan perumusan 

masalah dalam 

penelitian 

 

pengaruh bahasa 

Inggris terhadap 

bahasa Indonesia 

secara umum 

2. Mengenali dan 

memahami 

morfologi dan 

sintaksis bahasa 

Inggris 

3. Memahami 

perubahan unsur 

serapan dari 

bahasa  Inggris 

4. Melakukan 

pengkajian dengan 

mengidentifikasi 

dan 

menginventarisasi 

kosakata bahasa 

Inggris yang 

digunakan bahasa 

Indonesia 

menggunakan 

kamus besar 

bahasa Indonesia 

dan kamus bahasa 

Inggris 

5. Memahami 

beberapa contoh 

kasus yang 

berkenaan dengan 

pengaruh bahasa 

morfologi dan 

sintaksis bahasa 

Inggris dan 

perubahan unsur 

serapan dari bahasa 

Inggris, serta 

mengidentifikasi 

dan    

   menginventarisasi 

kosakata bahasa 

Inggris yang 

digunakan bahasa 

Indonesia 
 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas mind 

mapping 

(TR) 

 

Essay test 

(TR) 

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 



Inggris terhadap 

bahasa Indonesia 

6. Melakukan studi 

kasus dalam 

bentuk mini riset 

 
15 UAS     Test essay   Naskah 

Soal 

Beresama 

 



 

 

KONTRAK PERKULIAHAN 
 

Nama Mata Kuliah :  Bahasa Bantu 

Kode Mata Kuliah :  II 221422 

SKS :  2 

Semester : Ganjil 

Dosen Pengasuh Mata Kuliah :  Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si. 

Jadwal Kuliah/jam  :  Rabu/ Pukul 12.00-13.40 WIB (Grup A) 

    Kamis/ Pukul 11.00-12.40 WIB (Grup B) 

Tempat Kuliah :  L4-9 dan L4-7 

 

 

Capaian Pembelajaran 

Program Studi 

Sikap: 

 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan 

tugas berdasarkan pada agama, moral, dan etika. 

3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

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. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, benegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila. 

7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  

8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

10. Menunjukkan sikap bertanggun jawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan: 

 

1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistik . 

2. Menguasai teori-tgeori dasar dalam bidang sastra. 

3. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang 

lingusitik dan sastra untuk mendapatkan kajian  linguistik 

dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 

4. Menguasai teori-teori interdisipliner  dengan bidang 

lingusitik dan/atau sastra untuk mendapatkan kajian 

linguistik dan/atau sastra yang mendalam dan 

komprehensif. 

5. Menguasai metodologi penelitian dalam bidang  pendidikan 



 

 

bahasa dan sastra Indonesia. 

6. Menguasai prinsip-prinsip dasar analisis bahasa dari 

berbagai aliran linguistik.  

7. Menguasai prinsip-prinsip dasar proses kreatif; penulisan 

berbagai masalah pendidikan, kebahasaan (linguistik),  dan 

genre sastra. 

8.  Menguasai teori-teori pendidikan; hakikat peserta didik, 

hakikat pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan serta 

penerapannya, aliran-aliran pendidikan, permasalahan dan 

penanggulangannya. 

9. Menguasai teori-teori Perkembangan Peserta Didik 

(Psikologi Pendidikan) dan mengaplikasikannya dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

10. Menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran dan 

mangaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia 

11. Menguasai teori-teori profesi kependidikan. 

12. Menguasai berbagai macam strategi pembelajaran, model 

pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, 

media pembelajaran, taktik pembelajaran dan 

mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. 

13. Menguasai teori-teori perencanaan pembelajaran dan 

mengaplikasikannya dalam  pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia.  

14. Menguasai teori-teori evaluasi pendidikan, penilaian, 

pengukuran, pengolahan, dan  berbagai teknik penilaian. 

15. Menguasai teori-teori kurikulum, pengembangan 

kurikulum, komponen-komponen kurikulum, materi dan 

struktur kurikulum, mengembangkan bahan pembelajaran.  

16. Latihan mempraktikkan keterampilan-keterampilan 

mengajar di kelas buatan. 

17. Mampu mempraktikkan keterampilan-keterampilan 

mengajar di kelas sesungguhnya. 

 

Keterampilan Umum 

 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi 

yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Mampu menunjukkan 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, tatacara, 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 

(Unimed). 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya 

berdasarkan hasil analisa informasi dan data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan  dan 

memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya . 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

Keterampilan Khusus: 

 

1. Mampu mengaplikasika teori-teori linguistic dalam 

analisis kebahasaan. 

2. Mampu mengaplikasikan teori-teori sastra dalam 

analisis kesastraan. 

3. Mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar yang relevan 

dengan bidang linguistik dan sastra untuk mendapatkan 

kajian linguistik dan sastra yang mendalam dan 

komprehensif. 

4. Mampu mengaplikasikan teori-teori interdisipliner 

dengan bidang linguistik dan sastra untuk mendapatkan 

kajian linguistik dan sastra yang mendalam dan 

komprehensif. 

5. Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian dalam 

bidang linguistik dan sastra dalam praktik penelitian dan 

pengkajian fenomena kebahasaan dan karya sastra. 

6. Mampu mengaplikasikan analisis bahasa dari berbagai 

aliran linguistik. 

7. Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar proses 

kreatif dalam penulisan berbagai genre sastra. 

8. Mampu mengaplikasikan teori-teori pendidikan; hakikat 

peserta didik, hakikat pendidikan, landasan dan asas-

asas pendidikan serta penerapannya, aliran-aliran 

pendidikan, permasalahan dan penanggulangannya. 

9. Mampu mengaplikasikan teori-teori Perkembangan 

Peserta Didik (Psikologi Pendidikan) dan 



 

 

mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia. 

10. Mampu mengaplikasikan teori-teori belajar dan 

pembelajaran dan mangaplikasikannya dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

11. Mampu mengaplikasikan teori-teori profesi 

kependidikan. 

12. Mampu mengaplikasikan berbagai macam strategi 

pembelajaran, model pembelajaran, metode 

pembelajaran, teknik pembelajaran, media 

pembelajaran, taktik pembelajaran dan 

mengaplikasikannya dalam pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia. 

13. Mampu mengaplikasikan teori-teori perencanaan 

pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam  

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.  

14. Mampu mengaplikasikan teori-teori evaluasi 

pendidikan, penilaian, pengukuran, pengolahan, dan  

berbagai teknik penilaian. 

15. Mampu mengaplikasikan teori-teori kurikulum, 

pengembangan kurikulum, komponen-komponen 

kurikulum, materi dan struktur kurikulum, 

mengembangkan bahan pembelajaran.  

16. Mampu mempraktikkan keterampilan-keterampilan 

mengajar di kelas buatan. 

17. Mampu mempraktikkan keterampilan-keterampilan 

mengajar di kelas sesungguhnya. 

 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian yang mengkaji 

pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa 

Indonesia. 

 

Capaian Pmbelajaran 

Mata Kuliah (Learning 

Outcomes) 

Capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Bantu sebagaimana 

diharapkan SNPT yang berorientasi KKNI dapat dilihat dari 

tiga aspek, yakni (1) sikap dan tata nilai, (2) penguasaan 

pengetahuan/ keilmuan, dan (3) keterampilan  

 

Capaian Pembelajaran 

yang Dikembangkan 

Parameter capaian pembelajaran (:Learning Outcomes) 

1.Sikap dan Tata 

Nilai 

 

a. Sikap mandiri untuk mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan 

memahami pengaruh bahasa asing 

terhadap bahasa Indonesia  

b. Sikap jujur untuk mendata pengaruh 

bahasa asing terhadap bahasa Indonesia  

c. Sikap bertanggung jawab secara mandiri 

menginventaris data bahasa asing yang 

diserap bahasa Indonesia 

 

 

2. Pengetahuan a.Menguasai fungsi bahasa bantu  



 

 

b.Menguasai kontak bahasa dan factor 

penyebab timbulnya kontak bahasa  

c. Menguasai pengetahuan yang berkaitan 

dengan perkembangan kosakata bahasa 

Indonesia 

d. Menguasai pengaruh bahasa asing 

terhadap bahasa Indonesia 

 

3. Keterampilan a.Keterampilan mengidentifikasi unsur 

serapan bahasa asing 

b. Keterampilan menginventarisasi kosakata 

bahasa asing  

 

Bahan Kajian 1. Hakikat dan jenis bahasa bantu 

2. Fungsi bahasa bantu 

3. Kontak bahasa 

4. Faktor penyebab timbulnya kontak bahasa 

5. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia  

6. Unsur serapan bahasa Arab 

7. Unsur serapan bahasa Inggris 

8. Unsur serapan bahasa Belanda  

9. Identifikasi unsur serapan bahasa asing  

 

Pustaka 1. Arifin, Zaenal dan Amran Tasai. 2000. Cermat Berbahasa 

Indonesia: untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Akademi 

Pressindo. 

2. Echols M.John dan Hasan Shadily. 2002. Kamus Inggris-

Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

3. Hardjopawiro, Kunardi. 2005. Pembinaan Pemakaian 

BAhasa Indonesia. Surakarta: UNS Press. 

4. Pusat Bahasa. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa; Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama.  

5. Arsyad, Azhar. 2010. Bahasa  Arab dan Metode 

Pengajarannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

 

AKTIVITAS PERKULIAHAN 

 
Pertemuan  

DESKRIPSI PERTEMUAN  TR  CBR  
CJR/  

CRR  
RI  MR  PR  NO  WAKTU  

 1.  
Rabu/ 04 

September 

2019 

Kontrak kuliah 

Memahami hakikat bahasa bantu sebagai 

pemerkaya bahasa Indonesia  

 V             
 

 2.  
Rabu/ 11 

September 

2019 

Memahami kontak bahasa, factor 

penyebab timbulnya kontak bahasa serta 

akibatnya terhadap perkembangan bahasa  

V               
 

3 
Rabu/ 18 

September 

2019 

Memahami morfologi dan sintaksis bahasa 

Arab 

 V     



 

 

4 
Rabu/ 25 

September 

2019 

Memahami perubahan unsur serapan dari 

bahasa Arab  

V      

5 Rabu/ 02 

Oktober 2019 

Mengidentifikasi dan menginventarisasi 

kosakata bahasa Arab yang digunakan 

bahasa Indonesia  

     V 

6 Rabu/ 09 

Oktober 2019 
Studi Kasus 

    V  

7 Rabu/ 16 

Oktober 2019 

Memahami morfologi dan sintaksis bahasa 

Belanda 

 V     

8 
Rabu/ 13 

November 

2019 

Memahami perubahan unsur serapan dari 

bahasa Belanda  

V      

9 
Rabu/ 20 

November 

2019 

Mengidentifikasi dan menginventarisasi 

kosakata bahasa Belanda yang digunakan 

bahasa Indonesia  

     V 

10 
Rabu/ 27 

November 

2019 

Studi Kasus 

    V  

11 
Rabu/ 04 

Desember 

2019 

Memahami morfologi dan sintaksis bahasa 

Inggris 

  V    

12 
Rabu/ 11 

Desember 

2019 

Memahami perubahan unsur serapan dari 

bahasa Inggris 

V      

13 
Rabu/ 18 

Desember 

2019 

Mengidentifikasi dan menginventarisasi 

kosakata bahasa Inggris yang digunakan 

bahasa Indonesia  

     V 

14 Rabu/ 08 

Januari 2020 
Studi Kasus 

    V  

30 Rabu/ 15 

Januari 2020 
UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

 

 

JADWAL PENGUMPULAN TUGAS 

 

 

 

Pertemuan  

TR  CBR  CJR/CRR  RI  MR  PR  
 NO  WAKTU  

 1.  Rabu/ 04 

September 2019 

 V                

 2.  Rabu/ 11 

September 2019 
V                  

3. Rabu/ 18 

September 2019 

 

V             

 4. Rabu/ 25 

September 2019 

V              

5. Rabu/ 02 

Oktober 2019 
     V 

6. Rabu/ 09 

Oktober 2019 
    V  



 

 

7. Rabu/ 16 

Oktober 2019 
 V     

8. Rabu/ 13 

November 2019 
V      

  

9. Rabu/ 20 

November 2019 
     V 

10. Rabu/ 27 

November 2019 
    V  

11. Rabu/ 04 

Desember 2019 
  V    

12. Rabu/ 11 

Desember 2019 
V      

13. Rabu/ 18 

Desember 2019 
     V 

14. Rabu/ 08 

Januari 2020 
    V  

30 Rabu/ 15 

Januari 2020 
UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

 

 

SIKAP DAN ASPEK DESKRIPTORNYA 

 

No  Elemen Sikap  Aspek Deskriptor  

1.   Etika 

berkomunikasi  

• Tidak berkata kasar, kotor dan takabur  

• Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat  

• Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang 

lain  

• Bersikap 3 s: salam, senyum, sapa  

• Meminta izin ketika memasuki ruangan  

2.   Kejujuran  • Tidak menyontek  

• Tidak menjadi plagiat  

• Mengungkapkan perasaan apa adanya  

• Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki  

• membuat laporan berdasarkan data  

3.   Tanggung jawab  • Melaksanakan tugas individu dengan baik  

• Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan  

• Tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti 

yang akurat  

• Mengembalikan barang yang dipinjam  

• Menepati janji  

• Tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan kita 

sendiri  

• Melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh  

4.   Kerja sama  • Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan  

• Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap imbalan  

• Aktif dalam kerja kelompok  

• Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok  



 

 

• Tidak mendahulukan kepentingan pribadi  

• Mencari jalan untuk mengtasi perbedaan pendapat/pikiran 

antara diri sendiri dengan orang lain  

5.    Ketangguhan  • Tetap pada pendirian jika sudah meyakini kebenaran  

• Aktif berusaha menyelesaikan setiap tugas yang diberikan 

oleh dosen  

• Pantang menyerah setiap menghadapi kesulitan  

6.   Kepedulian  • Memiliki inisiatif dalam tugas-tugas belajar di ruang kuliah   

• Menunjukkan rasa ingin tahu  

• Perhatian kepada sesama teman dalam penyelesaian tugas 

belajar  

• Responsif terhadap situasi pembelajaran di ruang kuliah  

• Memelihara lingkungan kuliah atau kampus  

7.   Kedisiplinan  • Datang tepat waktu  

• Patuh pada tata tertib aturan bersama  

• Mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai waktu yang 

ditentukan  

• Menulis mengikuti kaidah bahasa tulis yang baik dan benar  

8   Ketekunan  • Giat dan bersemangat dalam belajar.  

• Bersikap aktif dalam belajar, misalnya bertanya kepada 

dosen tentang materi yang akan dipahami.  

• Tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan dosen  

• Tidak tergantung kepada orang lain dalam mengerjakan 

tugas-tugas kuliah  

• Rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk 

meningkatkan prestasi diri  

9.   Kemandirian  • Kemampuan seseorang secara mandiri dalam melaksanakan 

tugas perkuliahan yang dibuktikan dengan produk atau out 

put dari tugas  

10.   Keberinisiatifan  • Kemampuan seseorang untuk memberikan suatu solusi yang 

unik dalam menyelesaikan suatu masalah (tugas perkuliahan)  

 

 

 

 

 

PENGORGANISASIAN MATERI KULIAH 

 

  

Kontak Bahasa  

Bahasa Bantu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDEKATAN/STRATEGI / METODE /MODEL PEMBELAJARAN. 

Model Pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran Inquiry Training 

dengan Pendekatan Scientific. Metode Pembelajaran : Ekspositori, penemuan, 

pemecahan masalah, diskusi, tanya jawab dan praktikum. 

BAHAN BACAAN 

1. Jumariam (dkk). 1996. Senarai Kata Serapan Dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Depdikbud.  

2. Kafie, J. 1982. Pelajaran Bahasa Arab Untuk Umum. Surabaya: Al-Ikhlas.  

 3. Kridalaksana, Harimurti. 1993. Penyelidikan Bahasa Dan Perkembangan Wawasannya 

II. Jakarta: Masyarakat Linguistik Indonesia  

 

KRITERIA PENILAIAN 

 

a. Nilai Pengetahuan atau keterampilan 



 

 

   Input nilai F1, F2, F3 dan F4 dengan ketentuan sebagai berikut: 

   1) F1 = Rata-rata nilai TR 

   2) F2 = 0,2 CBR + 0,3 CJR + 0,5 RI 

   3) F3 = 0,4 MR + 0,6 PR 

   4) F4 = 0,5 F4 A + 0,5 F4 B 

   Keterangan: 

      TR     =  Tugas Rutin 

      CBR   =  Critical Book Review 

      CJR =  Critical Journal Report 

      RI =  Rekayasa Ide 

      MR =  Mini Research 

      PR =  Proyek  

     F4 A = Ujian Pengetahuan + Keterampilan (Tengah Semester) 

     F4 B = Ujian Pengetahuan + Keterampilan (Akhir  Semester) 

 

b. Nilai Mata Kuliah (angka) dihitung dengan rumus: 

 

  

 

 

c. Nilai Mata Kuliah (dengan huruf) diberikan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

 

  

Rentang Nilai Bobot 

80 ≤ A ≤ 100 4,00 

76 ≤ A- < 80 3,75 

72 ≤ A/B < 76 3,50 

68 ≤ B+ < 72 3,25 

65 ≤ B < 68 3,00 

62 ≤ B- < 65 2,75 

59 ≤ B/C < 62 2,50 

55 ≤ C+ < 59 2,25 

50 ≤ C < 55 2 

40 ≤ D < 50 1 

0 ≤ E < 40 0 

  

d. Nilai Sikap 

 

 Nilai sikap berupa angka dan nilai berupa kategori seperti di bawah ini 

   

No  Rentang Nilai Sikap Kategori  

1 3,51 – 4,00 Sangat baik 

2 2,51 – 3,50 Baik  

3 1,51 – 2,50 Kurang baik 

4 0     -  1,50 Sangat kurang baik 

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

 

    NM = 0,1 F1 + 0,1 F2 + 0,15 F3 + 0,65 F4 

 



 

 

a. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 10.00 WIB, toleransi keterlambatan 10 

menit. 

b. Selama proses pembelajaran berlangsung, HP harus dimatikan. 

c. Pengumpulan tugas perkuliahan harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

dan dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Mahasiswa  yang terlambat 

menyerahkan tugas dari jadwal yang ditentukan (kecuali untuk mahasiswa yang 

terlambat masuk dalam batas toleransi), tugasnya tidak diterima dan tidak 

mendapat nilai untuk tugas tersebut. 

d. Pengumpulan tugas akhir perkuliahan harus sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan. Mahasiswa  yang terlambat menyerahkan tugas dari jadwal yang 

ditentukan, hanya memperoleh 75 %  nilai maksimal tugas yang diperoleh,  

apabila terlambat hingga satu hari hanya mendapat 50% nilai tugas yang 

diperoleh, dan apabila terlambat lebih dari satu  hari mendapat nilai 0%. 

Sedangkan mahasiswa yang menyerahkan lebih awal dari jadwal yang ditetapkan, 

memperoleh nilai 125 % nilai maksimal tugas yang diperoleh. 

e. Tugas yang merupakan plagiat (mencontoh temannya punya) diberi nilai 0 (nol). 

f. Aturan jumlah minimal kehadiran dalam pembelajaran tetap diberlakukan, 

termasuk aturan cara berpakaian atau bersepatu. 

g. Nilai terbaik akan mendapat penghargaan. 

h. Mahasiswa berhak mengharapkan  tugas atau karyanya dinilai sesuai ketentuan 

dan hasil penilaian dikembalikan dalam batas waktu tertentu, disertai masukan 

(umpan balik) dari dosen. 

i. Mahasiswa berhak mengharapkan keterbukaan dan perbaikan nilai oleh dosen jika 

dosen melakukan kekeliruan menilai. 

j. Mahasiswa berhak menginformasikan kepada dosen jika tidak hadir kuliah. 

 

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN 

a. Tiba tepat waktu dan melaksanakan PBM sesuai dengan jadwal. 

b. Tetap terlibat untuk seluruh aktivitas kelas. 

c. Memeriksa, menganalisis dan mengembalikan tugas mahasiswa tepat waktu. 

d. Melakukan evaluasi terhadap mahasiswa tentang pembelajaran yang dilakukan. 

e. Mematuhi seluruh aturan akademik yang berlaku. 

 

ATURAN PERKULIAHAN 

a. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Perkuliahan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang menuntut 

mahasiswa lebih aktif (Students-Centered Learning,) atau SCL. Rangkaian 

kegiatan tersebut meliputi: (1) Latihan dan diskusi kelompok, yaitu 

membuktikan atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan metode 

penelitian bahasa dan sastra Indonesia dengan menggunakan materi yang baru 

saja dibahas dikombinasikan dengan materi yang telah dibahas pada 

pertemuan sebelumnya; (2) Presentasi di depan kelas, yaitu menampilkan 

pembuktian atau pemecahan masalah yang diperoleh dari hasil diskusi secara 

kelompok. 

2. Setiap kegiatan perkuliahan dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota 

kelompok harus siap setiap saat dihunjuk oleh dosen menjadi penyaji.  



 

 

3. Dalam melaksanakan sajian, setiap kelompok harus menggunakan fasilitas 

komputer dan infocus yang tersedia. Yang tidak menyajikan dengan fasilitas 

tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu, kelompok 

tersebut diberi nilai nol (0). 

4. Setiap anggota kelompok harus menguasai produk akademis yang dihasilkan 

dan keaktifan menjawab serta keakuratan jawaban terhadap pertanyaan 

anggota kelompok lain maupun pertanyaan dosen dijadikan indikator 

penguasaan produk tersebut. Atas prestasi tersebut, anggota kelompok itu 

berhak mendapat nilai lebih. 

5. Kualitas produk akademik, kualitas sajian, dan keakuratan respons yang 

diberikan anggota kelompok dijadikan indikator kualitas dan setiap anggota 

kelompok berhak mendapat nilai yang sama. atas produk yang dihasilkannya.  

6. Setiap anggota kelompok harus menunjukkan tingkat penguasaannya terhadap 

topik yang dibahas melalui keterlibatan yang intensif  dan berkontribusi secara 

tepat. Setiap anggota yang berhasil menunjukkan prestasi seperti ini tambahan 

nilai. 

7. Seluruh produk akademik  harus selesai disajikan dan dibahas pada sesi yang 

terkait oleh karena itu pengaturan waktu  harus dijaga dengan ketat. Kelompok 

yang molor menyaji dikurangi nilainya.  

b. Disiplin Mengikuti Perkuliahan 

1. Setiap mahasiswa harus masuk tepat waktu. Yang terlambat lebih dari sepuluh 

menit tidak diperkenankan masuk mengikuti perkuliahan.  

2. Setiap mahasiswa harus berpakaian rapi pada saat mengikuti kuliah. Tidak 

diperbolehkan memakai sandal, kaus oblong, dan celana jeans. 

3. Selama perkuliahan berlangsung tidak diperbolehkan menghidupkan HP. 

4. Setiap mahasiswa tidak diperkenankan berambut panjang atau gondrong. 

 

c. Tugas 

Tugas terdiri atas dua bagian, yakni: (1) tugas kelompok dan (2) tugas individu.  

1. Setiap kelompok harus mengerjakan tugas yang diberikan untuk didiskusikan 

secara berkelompok sebagai mana yang tertera pada kontrak perkuliahan 

2. Setiap mahasiswa harus menyerahkan tugas akhir perkuliahaan yang berisi 

tentang pemecahan masalah secara lengkap dari masalah matematika ataupun 

bidang studi lainnya.  

3. Tugas individu tersebut harus diserahkan pada sesi ke 16 atau saat ujian final 

berakhir. Yang tidak menyerahkan tugas tersebut pada saat itu dinyatakan 

gagal menyerahkan tugas akhir perkuliahan dan diberi nilai nol untuk nilai 

tugas. 

HAK  DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA (DOSEN DAN MAHASISWA) 

Etika Kelas :  

Harapan bersama untuk : 

a. Kita akan saling mendengarkan penuh perhatian.  

b. Kita tidak akan berbicara sementara yang lain berbicara.  

c. Apabila kita tidak setuju dengan seseorang, kita akan kritik dengan gagasan 

konstruktif dengan rasa hormat.  



 

 

d. Bila pandangan orang lain dari perspektif yang berbeda dari kita, maka kita akan 

mencoba memahaminya, bukan hanya sekedar mengkritik.   

e. Kita akan menghindari stereotypes (meniru-niru) dan humor yang meremehkan 

orang lain.  

f. Kita akan mengingatkan dengan sopan ketika  seseorang berlaku kasar dan tidak 

adil terhadap orang lain. 

 

 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK 

 

Saya telah membaca dan memahami kontrak ini secara komprehensif dan jelas dan 

dengan ini saya nyatakan bahwa saya menerima seluruh bagian kontrak ini secara 

sadar.   

 

Medan,    September 2019 

 

Dosen Pengampu Mata Kuliah                           Wakil Mahasiswa, 

 

  

 

 

(Beslina A. Siagian, S.Pd., M.Si.    (......................................)     (.......................................) 

NIDN. 0123048802                                NPM.                                      NPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN: 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 



 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 UNIVERSTAS HKBP NOMMENSEN 

 

Jurusan/Prodi : Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia  Mata Kuliah : Bahasa Bantu 

Semester   : Ganjil 2019/ 2020    Kelas  : A dan B 

 

REKAYASA IDE  (RI) 

 

A. Tujuan Penugasan:    

Penugasan Rekayasa Ide bertujuan untuk melatih mahasiswa berpikir kreatif-inovatif 

untuk mengembangkan konsep (gagasan), dan atau produk tertentu. Kegiatan rekayasa 

ide sebaiknya merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan mini research, dan atau 

project. 

 

B. Model Pilihan Penugasan:  

1. Membuat karya tulis ilmiah (berupa gagasan tertulis) berdasarkan hasil kegiatan 

menkrtisi buku dan jurnal. Gagasan tertulis yang dimaksud hendaknya bersifat 

kreatif-inovatif. 

2. Menuliskan gagasan atau ide yang sudah ditentukan dalam suatu karya tulis 

ilmiah. 

 

C. Prosedur Kegiatan : 

1. Mahasiswa memilih salah satu model pilihan penugasan 

2. Mahasiswa melakukan rekayasa ide dengan prosedur sebagai berikut. 

  

C.1 Untuk Pilihan Nomor 1   

Mahasiswa menyusun  rekayasa ide dalam bentuk gagasan tertulis dengan struktur 

sebagai berikut. 

1. Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisi latar belakang yang mengungkap uraian tentang alasan 

mengangkat gagasan menjadi karya tulis (dilengkapi dengan data atau informasi 

yang mendukung dengan mengacu pada rujukan (teori) tertentu dan hasil mini 

research atau project , dan tujuan serta manfaat yang ingin dicapai. 

2. Gagasan 

a. Kondisi kekinian gagasan (diperoleh dari hasil kegiatan mini research dan atau 

proyek); 

b. Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk 

memperbaiki keadaan pencetus gagasan; 

c. Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui 

gagasan yang diajukan; 

d. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan 

gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. 

3. Simpulan 

Simpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari 

pembahasan. Secara umum simpulan mengungkap gagasan yang diajukan, teknik 

implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan diperoleh 

(manfaat dan dampak gagasan)  

4. Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan 

mudah menemukan sumber yang disebutkan. 



 

 

 

c.2 Untuk Pilihan Nomor 2   

Mahasiswa menyusun rekayasa ide dalam bentuk produk dengan struktur sebagai 

berikut. 

1. Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan jenis produk yang dikembangkan, alasan pemilihan 

produk, dan manfaat pengembangan produk. 

2. Pembahasan 

Pada bagian ini dijelaskan tentang mekanisme pengembangan produk beserta 

komponen-komponen (materi) pendukungnya, dan hasil produk pengembangan. 

Selain itu juga dipaparkan hambatan-hambatan yang terjadi selama pengembangan 

produk. Agar kualitas hasil kegiatan semakin baik, perlu juga dilampirkan gambar 

atau rekaman video masing-masing tahapan proses dalam pengembangan produk. 

3. Simpulan 

Bagian ini memaparkan simpulan akhir kegiatan dari awal pengembangan sampai 

dengan terciptanya produk.  

 

RUBRIK PENILAIAN TUGAS REKAYASA IDE (MAKALAH) 

MATA KULIAH BAHASA BANTU 

 

Penilaian tugas rekayasa ide (makalah) yang ditulis para mahasiswa meliputi tiga aspek, 

yakni (1) struktur/sistematika, (2) inti/substansi, dan (3) tambahan/lain-lain. Ketiga aspek 

itu disajikan pada tabel di bawah ini. 

No. Aspek yang Dinilai Skor Maksimal 

1. Struktur/Sistematika 

 1) Judul makalah 2 
2) Nama penulis makalah dan alamat surel 2 
3) Abstrak 5 
4) Bagian pendahuluan, isi, dan penutup dikelompokkan dengan jelas 4 
5) Daftar Pustaka/Bibliografi/Referensi 2 

2. Inti/Substansi 

 1) Pendahuluan 

Bagian ini berisi latar belakang penulisan makalah, masalah/topik 

yang dibahas beserta batasannya, dan tujuan penulisan makalah. 

 

Bagian latar belakang memaparkan adanya masalah dan pentingnya 

masalah atau topik tersebut dibahas (empiris dan teoretis). 

10 

Masalah/topik yang akan dibahas sangat jelas dan batasannya pun 

diungkapkan secara eksplisit. 

5 

Tujuan penulisan makalah diungkapkan dengan jelas. 5 

2) Teks Utama  

Makalah berisi pembahasan atas topik-topik makalah. 
40 

3) Penutup 

Penutup berisi simpulan atas pembahasan dan saran.       

Simpulan sesuai dengan pembahasan dan saran       terkait 

dengan peluang/celah yang bisa      ditindaklanjuti terkait 

10 



 

 

dengan masalah yang bahas. 

3. Tambahan/Lain-lain 

 1) Beragam konsep dieksplorasi dari banyak sumber (> 10 sumber 

buku atau artikel) . 
5 

2) Gambar/diagram/foto yang disertakan sesuai dengan pembahasan. 5 
3) Bahasa Indonesia ragam ilmiah digunakan dalam penulisan 

makalah. 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 UNIVERSTAS HKBP NOMMENSEN 



 

 

Jurusan/Prodi  : Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia  Mata Kuliah : Bahasa Bantu 

Semester  : Ganjil 2019/ 2020   Kelas  : A dan B 

  

 

MINI RESEARCH (MR) 

 

A. Tujuan Penugasan :  

Penugasan Mini Research bertujuan untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian 

secara sederhana sehingga akan berimplikasi pada kualitas penulisan skripsi.  

 

B. Prosedur Kegiatan : 

1. Mahasiswa memilih satu masalah sederhana dalam pembelajaran atau dalam masyarakat yang 

perlu untuk didalami atau dikaji. Contoh masalah yang dapat dijadikan objek research 

(penelitian) memuktikan konsep-konsep yang ada pada teori melalui eksperimen sederhana 

dengan merancang percobaan. 

2. Mahasiswa menuliskan dugaan (hipotesis) terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. 

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Jawaban sementara 

ini masih bersifat praduga karena kebenarannya harus dibuktikan. Contoh hipotesa: siswa 

kesulitan membaca disebabkan oleh kesalahan guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran. Hipotesa ini perlu dibuktikan melalui penelitian. Benarkah penyebab utama 

kesulitan membaca siswa adalah karena kesalahan penggunaan metode pembelajaran oleh 

guru? Mungkin juga terdapat faktor lain yang menjadi penyebabnya seperti kurangnya buku 

bacaan, tulisan pada buku yang kurang jelas, motivasi belajar siswa yang rendah, dan 

sebagainya. 

3. Mahasiswa mengumpulkan data yang terkait dengan masalah penelitian. 

Data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atas suatu objek 

atau peristiwa. Data yang terkumpul masih bersifat umum (belum memiliki arti/makna 

tertentu). Dengan demikian data yang terkumpul masih harus dianalisis agar memiliki makna. 

4. Mahasiswa memaparkan data yang ditemukan saat kegiatan pengumpulan data dilakukan. 

Pada tahap ini mahasiswa memaparkan/menuliskan data yang telah terkumpul selama 

kegiatan penelitian. Data dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu untuk 

mempermudah kegiatan analisis data. 

5. Mahasiswa menganalisis data untuk mendapatkan gambaran (makna) yang lebih jelas tentang 

data yang telah terkumpul dan dikelompokkan. Tujuan akhir atas kegiatan analisis data adalah 

untuk membantu menjawab dugaan (hipotesa). Berdasarkan data yang telah dianalisis akan 

diperoleh jawaban yang tepat (valid) tentang kebenaran hipotesa yang diajukan dalam 

penelitian. 

6. Mahasiswa menyimpulkan dan memberi saran perbaikan atas masalah yang terjadi. 

Pada bagian ini, dinyatakan dengan singkat tentang simpulan yang diperoleh dari kegiatan 

penelitian. Apakah hipotesa yang diajukan sebelumnya itu sesuai dengan hasil penelitian. 

Berikan masukan atau saran untuk perbaikan selanjutnya. Saran yang digunakan harus 

bersumber dari hasil penelitian. 

  



 

 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 
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Jurusan/Prodi : Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia  Mata Kuliah : Bahasa Bantu 

Semester  : Ganjil 2019/ 2020    Kelas  : A dan B 

  

 

PROJECT (P) 

 

A. Tujuan Penugasan:    

Penugasan Project bertujuan untuk melatih mahasiswa bekerja sama dalam kelompok 

untuk melakukan pemecahan masalah melalui investigasi ide dan pertanyaan, berpikir 

kritis dan kreatif, dan mengkomunikasikan hasil pemecahan masalahnya.  

 

B. Prosedur Kegiatan: 

1. Kelompok mahasiswa memilih salah satu masalah yang dianggap penting untuk diatasi. 

2. Kelompok mahasiswa melakukan investigasi terhadap objek atau lokasi di mana masalah 

yang dimaksud terjadi. 

3. Kelompok mahasiswa mencatat gejala-gejala (data) yang ditemukan di lapangan. 

4. Kelompok mahasiswa mendiskusikan penyebab (akar masalah) yang dimaksud terjadi. 

5. Kelompok mahasiswa memberi solusi alternatif untuk pemecahan masalah. 

6. Kelompok mahasiswa menyusun laporan hasil project dengan struktur sebagai berikut. 

a. Halaman Sampul (Judul Projek, nama dan NIM anggota kelompok, logo UHN, nama 

lembaga, tahun kegiatan). 

b. Halaman Isi 

❖ Masalah yang terjadi 

Bagian ini mendeskripsikan masalah utama yang melatar belakangi dilakukannya 

kegiatan project. 

❖ Deskripsi data temuan 

Bagian ini menjelaskan data yang ditemukan terkait dengan masalah yang terjadi di 

lapangan. 

❖ Analisis akar masalah 

Pada bagian ini dijelaskan hasil analisis tentang akar masalah yang menimbulkan 

permasalahan itu terjadi. 

❖ Solusi Alternatif 

Bagian ini menjelaskan solusi apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah beserta alasan logis pemilihan solusi tersebut. 

c. Simpulan 

Bagian ini memaparkan simpulan atas proses dan hasil kegiatan project. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENILAIAN TUGAS PROYEK 

MATA KULIAH BAHASA BANTU 

 
Tugas proyek merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam 

periode atau waktu tertentu. Untuk itu, tugas ini disusun mulai dari perencanaan, 

pengumpulan data, pengorganisasian, pelaksanaan tugas, pengelolaan, hingga penyajian 

hasil. Tugas ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara menyeluruh 

(komprehensif) dalam pengorganisasian dan pelaksanaan suatu kompetensi.  

Komponen-komponen yang harus dinilai terkait dengan tugas proyek yang 

dilakukan mahasiswa adalah penyusunan desain atau proposal, unjuk kerja, produk, 

penyajian hasil, dan laporan tertulis.  

Dalam penilaian proyek setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan, 

yakni (1) kemampuan mahasiswa melaksanakan proyek—kemampuan mahasiswa 

memilih topik/mencari informasi, melaksanakan tugas/projek, mengelola waktu, dan 

menulis laporan—; (2) relevansi—kesesuaian antara standar kompetensi yang dipelajari 

dengan jenis pekerjaan di masyarakat; dan (3) keaslian produk—produk yang dihasilkan 

mahasiswa harus merupakan hasil karya sendiri. Penilaian produk biasanya menggunakan 

cara holistik atau analitik. Cara holistik adalah cara yang didasarkan pada kesan 

keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal. Cara analitik adalah 

cara yang didasarkan pada aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua 

kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan.  

Data penilaian proyek adalah skor perolehan dari penilaian perencanaan, 

pelaksanaan, kulminasi, produk, dan attitude. Dalam menilai setiap tahap, dosen dapat 

menggunakan empat rentang skor, seperti terlihat di bawah ini. 

 

Status Skor Predikat 

Tidak Kompeten 0,00—6,90 Kurang 

Kompeten 7,00—7,90 Cukup 

8,00—8,90 Baik 

9,00—10 Sangat Baik 

 

 

Berikut ini contoh deskripsi dan penskoran untuk empat tahapan pengerjaan 

proyek.  

 

Tahap Deskripsi Skor 

Perencanaan/ persiapan Memuat: topik, tujuan, bahan/alat, 

langkah-langkah kerja, jadwal, waktu, 

7,00 - 10 



 

 

perkiraan data yang akan diperoleh, 

tempat pelaksanaan proyek, daftar 

pertanyaan atau format yang digunakan 

sesuai dengan tujuan. 

Pengumpulan 

data/informasi 

1) Data/informasi tercatat dengan rapi, 

jelas dan lengkap.  

2) Ketepatan menggunakan alat/bahan 

7,00 - 10 

Pengolahan 

data/Pelaksanaan 

pekerjaan 

1) Ada pengklasifikasian data, 

penafsiran data sesuai dengan tujuan 

pelaksanaan pekerjaan.  

2) Ada uraian tentang pelaksanaan 

pekerjaan. 

7,00 - 10 

Penyajian data/ laporan Merumuskan topik, merumuskan tujuan, 

menuliskan alat dan bahan, menguraikan 

cara kerja (langkah-langkah kegiatan) 

Penulisan laporan sistematis, 

menggunakan bahasa yang komunikatif. 

Penyajian data lengkap, memuat 

simpulan dan saran. 

7,00 - 10 



 

 

 

KONTRAK PERKULIAHAN 

BAHASA BANTU 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oleh : 

Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si. 
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UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

RPS Tahun Ajaran 2020/2021 

 

Program Studi   : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Mata Kuliah   : Pendidikan Agama Kristen 

Kode    : IU 1120121 

Semester    : 1 

Prasyarat    : 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang hakikat manusia sebagai mahkota ciptaan allah yang memiliki kebebasan dan keterbatasan, memahami tanggung 

jawab dalam realita kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat, mendeskripsikan tanggung jawab akan terwujudnya keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan (KPKC), 

memahami hubungan agama Kristen dengan Yesus Kristus, dan sebagai warga gereja dalam satu Tuhan, baptisan, dan pengharapan, memahami sejarah agama Kristen di 

Indonesia, merupakan satu kesatuan dengan gereja sedunia bertolak pada ajaran tri tunggal. Serta menyadari tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, 

memahami keberadaan agama dan iptek merupakan dua kekuatan yang saling mempengaruhi serta menyadari hakikat pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila, dan 

memahami sakramen menjadi sarana memperoleh pertobatan dan keselamatan serta setia dalam penantian eksatologis. 

 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Kompetensi Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Penilaian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan agama, 

moral, dan etika; 

1.1Mengenal hakikat 

manusia sebagai 

mahkota ciptaan 

yang memiliki 

kebebasan dan 

keterbatasan 

1.1.1. Menjelaskan 

hakikat manusia 

sebagai mahkota 

ciptaan 

 

 

 

 

 

• Penciptaan dari 

tiada 

• Manusia 

menurut 

kesaksian 

Alkitab 

• Manusia 

menurut agama 

4 aliran 

➢ Assesmen 

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya - 

2 x 50 - C Borth 

(Theologi 

Perjanjian Lama) 

- Harun 

Hadiwijono 

(Iman Kristen 

Lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.Mendeskripsikan 

kebebasan dan 

keterbatasan 

manusia 

• Kebebasan 

formal 

• Manusia 

individual dan 

social 

jawab 

 

 

 

2. Berkontribusi dalam 

peningkatan mutu 

kehidupan 

bermasyaraka, 

berbangsa,bernegara,dan 

kemajuan peradaban 

berdasarkan pancasila; 

2.1Mengenal 

tanggung jawab 

dalam realita 

kehidupan sebagai 

individu dan 

anggota 

masyarakat 

2.1.1. Menguraikan 

tanggung jawab 

dalam realita 

kehidupan 

• Landasan 

theologies 

• Perwujudan 

tanggung jawab 

- Terbatas 

- Tidak terbatas 

• Diri, masyarakat, 

Tuhan, sesama, 

keluarga dan 

Negara 

➢ Assesmen 

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya - 

jawab 

2 x 50 - Abineno 

(Manusia Suami-

Istri 

- Hunter (Tgeologi 

Perjanjian Baru 

- C Borth 

(Theologi 

Perjanjian Lama) 

Lisan 

3.  3.1. Mendeskripsikan 

tanggungjawab 

terwujudnya 

keadilan, 

perdamaian, 

keutuhan ciptaan 

(KPKC) 

3.1.1. Menjelaskan 

tanggung jawab 

terhadap 

perwujudan 

KPKC 

• Sejarah KPKC 

• Keutuhan 

ciptaan 

• Keadilan  

• Perdamaian 

• Sikap bangsa 

Indonesia 

terhadap KPKC 

➢ Assesmen 

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Diskusi 

kelompok: 

Keadilan, 

perdamaian, dan 

keutuhan Ciptaan 

 

 

 -  Jurgen 

Moltmann (God 

In Creation 

-  Hanna Aren ( 

Hanya Satu 

Bumi) 

Lisan 

4. Menghargai 

keanekaragaman budaya 

pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan 

orisinal orang lain; 

4.1. Mendeskripsikan 

agama 

merupakan 

sarana individu 

dan kelompok 

untuk 

memperoleh 

4.1.1. Menjelaskan 

agama 

merupakan 

sarana 

memperoleh 

ketenangan 

hidup 

• Pendapat tentang 

pengertian 

agama 

• Sejarah 

terjadinya agama 

• Fungsi agama 

➢ Assesmen 

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

2 x 50  Ujian 

tertulis 

esei 

formatif 



ketenangan  model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya - 

jawab 

5.  5.1.Mengenal 

hubungan agama 

kristen dengan 

jesus Kristus dan 

jalan keselamatan 

yang diajarkan 

serta terikat 

sebagai warga 

gereja dalam satu 

Tuhan, baptisan 

dan pengharapan 

5.1.1.  Menjelaskan 

hubungan agama 

Kristen dengan 

Jesus Kristus  

• Pengertian 

agama kristen 

dan sejarah 

perkembangan di 

Indonesia 

• Pokok agama 

Kristen trinitatis 

➢ Assesmen 

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya - 

jawab 

2 x 50 -   Jr. Hutauruk 

(Membangun 

Tubuh Kristus) 

-  Van Den End 

(Sejarah Gereja) 

-   Berkhorf 

(Sejarah Gereja) 

Lisan 

 5.1.2.  Menjelaskan 

gereja dalam satu 

Tuhan, Baptisan, 

Pengharapan 

• Hakekat gereja 

• Bentuk 

persekutuan 

gereja 

• Pregator 

• Crusial 

• Triumphout  

6.  Menghargai 

keanekaragaman budaya 

pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan 

orisinal orang lain; 

6.1.  Mengenal 

kesadaran 

tentang 

tanggung jawab 

dalam 

kehidupan 

masyarakat, 

berbangsa dan 

bernegara 

6.1.1.  Menjelaskan 

tanggung jawab 

bermasyarakat, 

berbangsa dan 

bernegara 

• Pengertian 

politik 

• Politik menurut 

kesaksian 

Alkitab 

• Konsep 

masyarakat 

bangsa dan 

Negara 

➢ Assesmen 

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Diskusi kelompok 

2 x 50 -  Eka 

Dharmaputera 

(Pancasila, 

Identitas, 

Modernitas) 

-  Malcolm 

Brownlee 

(Manusia Dalam 

Dunia Milik 

Tuhan 

Unjuk 

Kerja 

  6.1.2.  Menjelaskan 

displin adalah 

tuntutan Etika 

Kristen 

• Tanggung jawab 

sosial politik 

umat Kristen 

• Nasionalisme 

dan demokrasi 

➢ Asesmen 

➢ Penjelasan  tujuan 

/ isi 

➢ Memberikan 

contoh 

➢ Diskusi / tanya - 

jawab 

2 x 50 -  J. Verkuyl (Etika 

Kristen, Ras, 

Bangsa, Gereja 

dan Negara) 

 



7.  7.1.Mendeskripsikan 

keberadaan 

agama dan iptek 

dalam 

pembangunan 

serta menyadari 

hakikat 

pembangunan 

sebagai 

pengalaman 

pancasila 

7.1.1. Menjelaskan 

keberadaan 

agama dan iptek  

• Iptek dalam  

perspektif 

Kristen  

• Hubungan iman 

dan iptek 

• Kekristenan dan 

iptek 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya - 

jawab 

2 x 50 

 

 

 

-  Eka Darma 

Putera (Iman 

Dan Tantangan 

Jaman 

- Weinata Sairin 

(Fundamentalis

me, Agama Dan 

Teknologi) 

- Olaf Schumann 

(Bersama-Sama 

Meletakkan, 

Landasan, 

Moral, Etik Dan 

Spritualitas) 

Ujian 

Tertulis 

Esei 

Formatif 

  7.1.2.  Menjelaskan 

hakikat 

pembangunan 

sebagai 

pengalaman 

pancasila  

• Landasan teoritis 

• Kajian 4 topic  

• Landasan 

spritual, moral, 

etik 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya - 

jawab 

2 x 50 Lisan  

8. Memahami sakramen 

menjadi sarana 

memperoleh pertobatan 

dan keselamatan serta 

setia dalam penantian 

eksatologis 

8.1 Mendeskripsikan 

sakramen menjadi 

sarana 

memperoleh 

pertobatan dan 

keselamatan serta 

setia dalam 

penantian 

Ekshatologis 

8.1.1.  Menjelaskan 

baptisan sebagai 

saran 

memperoleh 

pertobatan  

• Pemahaman 

tentang baptisan 

• Pendapat para 

ahli tentang 

baptisan  

• Penetapan 

baptisan 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya - 

jawab 

2 x 50  Lisan  

   8.1.2.  Menjelaskan 

perjamuan kudus 

sebagai sarana 

memperoleh 

keselamatan 

• Penetapan 

perjamuan kudus  

• Pendapat ahli 

tentang 

perjamuan kudus 

 2 x 50  Lisan  



• Perjamuan kudus 

sebagai 

perjamuan 

persekutuan 

• Perjamuan kudus 

sebagai tanda 

dan materai 

   8. 1.3. Menjelaskan 

pengakuan orang 

percaya tentang 

eskhatologis 

• Eskhatologis 

menurut 

theologia 

perjanjian lama 

• Pemahaman 

menurut 

perjanjian baru  

• Pandangan 

agama-agama 

• Tanda- tanda 

eskhatologis 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya - 

jawab 

2 x 50 -   Marjorie Dan 

Don Gray 

(Meningkat 

Tabir  

-  Abineno ( Aku 

Percaya) 

Bolan, Bj 

(Dogmatika 

Masa Kini 

-   Hadiwijono  

(Iman Kristen 

Tes 

Tertulis 

Esei 

Formatif 

   
Pertemuan 13 Diskusi Kelompok Percentase 

2 x 50  Unjuk 

Kerja 

   
Pertemuan 14 Diskusi Kelompok Percentase 

2 x 50  Unjuk 

Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mata Kuliah/ Kode/ SKS  :  Pendidikan Agama Kristen/ IV. 110121/ 2 SKS 

Alokasi Waktu   :  14 Pertemuan 

Standar Kompetensi   :  1. Memahami hakikat dirinya sebagai mahkota ciptaan allah yang memiliki kebebasan dan keterbatasan  

      2. Memahami tanggung jawab dalam realita kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat  

      3. Mendeskripsikan tanggung jawab akan terwujudnya keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan (KPKC)  

      4. Memahami hubungan agama kristen dengan Yesus Kristus, dan sebagai warga gereja dalam satu Tuhan, baptisan, dan pengharapan 

5. Memahami sejarah agama Kristen di Indonesia, merupakan satu kesatuan dengan gereja sedunia bertolak pada ajaran tri tunggal,   

serta menyadari tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

6.Memahami keberadaan agama dan iptek merupakan dua kekuatan yang saling mempengaruhi serta menyadari hakikat pembangunan 

nasional   

      7. Memahami sakramen menjadi sarana memperoleh pertobatan dan keselamatan serta setia dalam penantian eksatologis.  

 

SK Kompetensi Dasar Indikator Kompetensi Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian  Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

1. 1.1  Mengenal hakikat 

manusia sebagai 

mahkota ciptaan 

yang memiliki 

kebebasan dan 

keterbatasan 

1.1.1. Menjelaskan 

hakikat manusia 

sebagai mahkota 

ciptaan 

• Penciptaan dari tiada 

• Manusia menurut 

kesaksian alkitab 

• Manusia menurut 

agama 4 aliran 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya – 

jawab 

Lisan  2 x 50 -  Luther Tarigan, Dkk 

(Pendidikan Agama 

Kristen) 

- C. Borth ( Theologia 

Perjanjian Lama) 

- Harun Hadiwijono ( 

Iman Kristen) 
1.1.2.Mendeskripsikan 

kebebasan dan 

keterbatasan 

manusia 

• Kebebasan formal  

• Manusia individual 

dan social 

2. 2.1. Mengenal 

tanggung jawab 

dalam realita 

kehidupan sebagai 

individu dan 

anggota 

masyarakat 

2.1.1. Menguraikan 

tanggung jawab 

dalam realita 

kehidupan 

• Landasan theologies  

• Perwujudan tanggung 

jawab 

- terbatas 

- tidak terbatas 

• Diri, masyarakat, 

Tuhan Sesama, 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

Lisan  2 x 50 -  Luther Tarigan, Dkk 

(Pendidikan Agama 

Kristen) 

-  Abineno ( Manusia 

suami- istri 

-  Hunter ( Tgeologi 

perjanjian Baru 



keluarga, dan negara. model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya – 

jawab 

- C. Borth ( Theologia 

Perjanjian Lama) 

 

3. 3.1. Mendeskripsikan 

tanggung jawab 

terwujudnya 

keadilan, 

perdamaian, 

keutuhan ciptaan 

(KPKC) 

3.1.1.  Menjelaskan  

tanggung jawab 

terhadap 

perwujudan 

KPKC 

• Sejarah KPKC 

• Keutuhan ciptaan 

• Keadilan 

• Perdamaian 

• Sikap bangsa 

Indonesia terhadap 

KPKC 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Diskusi 

kelompok, 

keadilan, 

perdamaian dan 

keutuhan Ciptaan  

Lisan   -  Luther Tarigan, Dkk 

(Pendidikan Agama 

Kristen) 

-  Jurgen Noltmann ( God 

In Creation) 

-  Hanna Aren (Hanya 

Satu Bumi) 

4. 4.1. Mendeskripsikan 

agama merupakan 

sarana individu 

dan kelompok 

untuk memperoleh 

ketenangan hidup 

melalui suatu 

proses ibadah 

4.1.1 Menjelaskan agama 

merupakan sarana 

memperoleh 

ketenangan hidup 

• Pendapat tentang 

pengertian agama  

• Sejarah terjadinya 

agama 

• Fungsi agama  

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya – 

jawab 

Ujian tertulis 

esei formatif 

2 x 50     

5. 5.1. Mengenal 

hubungan agama 

Kristen dengan 

Yesus Kristus dan 

jalan keselamatan 

yang diajarkannya 

serta terikat 

sebagai warga 

gereja dalam satu 

Tuhan, baptisan 

dan pengharapan 

5.1.1.  Menjelaskan 

hubungan agama 

Kristen dengan 

Yesus Kristus 

• Pengertian agama 

Kristen dan sejarah 

perkembangan di 

Indonesia 

• Pokok agama  

• Kristen trinitatis 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya – 

jawab 

Lisan  2 x 50    

  

-  Van Den End ( Sajarah 

Gereja) 

-  Berkhorf ( Sejarah 

Gereja) 

5.1.2.  Menjelaskan 

gereja dalam 

Tuhan, Baptisan, 

Pengharapan 

• Hakekat gereja 

• Bentuk persekutuan 

gereja 

-  Pregator  

-  Crusial  

- triumphout  

6. 6.1. Mengenal 6.1.1. Menjelaskan • Pengertian politik  ➢ Assesmen  Unjuk Kerja 2 x 50  -  Eka Dharmaputera ( 



kesadaran tentang 

tanggung jawab 

dalam kehidupan 

masyarakat, 

berbangsa dan 

bernegara 

tanggung jawab 

bermasyarakat,ber

bangsa, dan 

bernegara 

• Politik menurut 

kesaksian Alkitab 

• Konsep masyarakat, 

bangsa dan Negara 

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Diskusi 

kelompok 

 

Pancasila, Identitas, 

Modernitas) 

- Malcolm Brownlee ( 

Manusia Dalam dunia 

milik tuhan 

  6.1.2. Menjelaskan 

disiplin adalah 

tuntutan Etika 

Kristen  

• Tanggung jawab 

sosial politik umat 

Kristen  

• Nasionalisme dan 

demokrasi  

➢ Assesmen 

➢ Penjelasan 

tujuan/ isi 

➢ Memberikan 

contoh  

➢ Diskusi tanya – 

jawab 

 2 x 50 -  J. Verkuyl ( Etika 

Kristen, Ras, Bangsa, 

Gereja, Dan, Negara) 

7.  7.1. Mendeskripsikan 

keberadaan agama 

dan iptek dalam 

pembangunan 

serta menyadari 

hakikat 

pembangunan 

sebagai 

pengalaman 

pancasila 

7.1.1.  Menjelaskan 

keberadaan agama 

dan iptek 

• Iptek dalam 

perspektif Kristen  

• Hubungan iman dan 

iptek 

• Kekristenan dan iptek 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya – 

jawab 

Ujian tertulis 

esei formatif 

2 x 50 -  Eka Darma Putera ( 

Iman Dan Tantangan 

Jaman ) 

-  Weinata Sairin ( 

Fundamentalisme, 

Agama Dan 

Tekhnologi) 

-  Olaf Schumann 

(Bersama-Sama 

Meletakkan Landasan, 

Moral, Etik Dan 

Spritualitas) 
  7.1.2.  Menjelaskan 

hakikat 

pembangunan 

sebagai 

pengalaman 

pancasila  

• Landasan teoritis 

• Kajian 22 opic  

• Landasan spiritual, 

moral, eitk 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya – 

jawab 

Lisan  2 x 50 



8. 8.1. Mendeskripsikan 

sakramen menjadi 

sarana 

memperoleh 

pertobatan dan 

keselamatan serta 

setia dalam 

penantian 

ekshatologis 

8.1.1.  Menjelaskan 

baptisan sebagai 

saran memperoleh 

pertobatan  

• Pemahaman tentang 

baptisan  

• Pendapat para ahli 

tentang baptisan 

• Penetapan baptisan 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Memberikan 

contoh-contoh 

lisan 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya – 

jawab 

Lisan  2 x 50  

  8.1.2.  Menjelaskan 

perjamuan kudus 

sebagai sarana 

memperoleh 

keselamatan 

• Penetapan perjamuan 

kudus 

• Pendapat para ahli 

tentang perjamuan 

kudus 

• Perjamuan kudus 

sebagai tanda dan 

materai 

 Lisan  2 x 50  

  8.1.3. Menjelaskan 

pengakuan orang 

percaya tentang 

eskhatologis 

• Eskhatologis menurut 

theologia perjanjian 

lama  

• Pemahaman menurut 

perjanjian baru 

• Pandangan agama-

agama 

• Tanda-tanda 

eskhatologis 

➢ Assesmen  

➢ Penjelasan 

tujuan/isi 

➢ Menggunakan 

model / skema 

➢ Diskusi/ Tanya - 

jawab 

 

Tes tertulis esei 

formatif 

2 x 50 -  Marjorie Dan Don Gray 

(Menigkap Tabir) 

-  Abineno (Aku Percaya) 

-  Bolan, Bj (Dogmatika 

Masa Kini  

-  Hadiwijono ( Iman 

Kristen) 

  Pertemuan 13 Diskusi kelompok Percentase Unjuk kerja 2 x 50  

  Pertemuan 14 Diskusi kelompok percentase Unjuk kerja 2 x 50  
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Capaian Pembelajaran CPL Program Studi  



(CPL ) S 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan pada agama, moral, dan etika. 

3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

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. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, benegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila. 

7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  

8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

10. Menunjukkan sikap bertanggun jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

P 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang  .morfologi 

2. Menguasai teori-tgeori dasar dalam kajian morfologi. 

3. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang morfologi dan cabang lingusitik, yang mendalam dan 

komprehensif. 

4. Menguasai teori-teori pengenalan morfem  bahasa Indonesia. 

5. Menguasai teori-teori proses morfologis. 

6. Menguasai teori-teori proses morfofonemik  bahasa Indonesia.  

7. Menguasai teori-teori afiksasi bahasa Indonesia. 

8.  Menguasai teori-teori reduplikasi  atau perulangan kata bahasa Indonesia. 

9. Menguasai teori-teori pemajemukan atau kompositum bahasa Indonesia. 

10. Menguasai teori-teori kata dan pembentukan kata bahasa Indonesia. 

11. Menguasai teori-teori klasifikasi kata bahasa Indonesia. 

12. Menguasai teori-teori konversi, akronimisasi, dan penyerapan kata bahasa Indonesia. 

13. Menguasai teori-teori metode dan teknik analsisi bahasa Indonesia. 

14. Menguasai kata bahasa Indonesia. 

15. Menguasai teori-teori infleksi dan derivasi dalam bahasa Indonesia. 



KU 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Mampu menunjukkan 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, tatacara, 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 mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya 

berdasarkan hasil analisa informasi dan data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan  dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya . 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

KK 1. Mampu meenguasai teori-teori dasar dalam bidang  .morfologi 

2. Mampu menguasai teori-tgeori dasar dalam kajian morfologi. 

3. Mampu menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang morfologi dan cabang lingusitik, yang 

mendalam dan komprehensif. 

4. Mampu menguasai teori-teori pengenalan morfem  bahasa Indonesia. 

5. Mampu menguasai teori-teori proses morfologis. 

6. Mampu menguasai teori-teori proses morfofonemik  bahasa Indonesia.  

7. Mampu menguasai teori-teori afiksasi bahasa Indonesia. 

8. Mampu menguasai teori-teori reduplikasi  atau perulangan kata bahasa Indonesia. 

9. Mampu menguasai teori-teori pemajemukan atau kompositum bahasa Indonesia. 

10.Mampu menguasai teori-teori kata dan pembentukan kata bahasa Indonesia. 

11. Mampu menguasai teori-teori klasifikasi kata bahasa Indonesia. 

12. Mampu menguasai teori-teori konversi, akronimisasi, dan penyerapan kata bahasa Indonesia. 

13. Mampu menguasai teori-teori metode dan teknik analsisi bahasa Indonesia. 

14. Mampu menguasai kata bahasa Indonesia. 

15. Mampu menguasai teori-teori infleksi dan derivasi dalam bahasa Indonesia. 



CP Matakuliah  

Mahasiswa mampu melakukan pengkajian morofologis bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 Sub CP Mata Kuliah  

 



1. Sikap dan Tata Nilai 

a. Cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia 

b. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, dan proaktif dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk memahami 

dan menyampaikan permasalahan sosial, lingkungan, ideologi melalui pengkajian morfologi bahasa Indonesia itu 

sendiri. 

2. Pengetahuan  

 a. Pengetahuan tentang morfologi dan kaitannya dengan cabang-cabang linguistic. 

  b. Pemahaman tentang morfem bahas Indonesia 

c. Pengetahuan tentang proses morofologis bahasa Indodnesia. 

d. Pengerahuan tentang proses morfofonemik bahasa Indonesia. 

e. Pengetahuan tentang afiksasi bahasa Indonesia. 

f. Pengetahuan tentang reduplikasi bahasa Indonesia. 

g. Pengetahuan tentang pemajemukan atau kompositum bahasa Indonesia. 

h. Pengetahuan tentang kata dan pembentukan kata bahasa Indonesia. 

i. Pengetahuan tentang klasifikasi kata bahasa Indonesia. 

j. Pengetahuan tentang konversi, akronimisasi dan penyerapan kata bahasa Indonesia. 

k. Pengetahuan tentang metode dan teknik analysis kata bahasa Indonesia. 

l. Pengetahuan tentang infleksi dan derivasi dalam bahasa Indonesia. 

3. Keterampilan 

a. Berketerampilan menganalisis kata dari segi morfologi dan kaitannya dengan cabang linguistic lainnya. 

b. Berketerampilan mengenal morfem dengan teori analisis morfologi. 

c. Berketerampilan menerapkan proses morofologis bahasa Indodnesia. 

d. Berketerampilan menerapkan proses morfofonemik bahasa Indonesia. 

e. Berketerampilan menerapkan afiksasi bahasa Indonesia. 

f. Berketerampilan menerapkan reduplikasi bahasa Indonesia. 

g. Berketerampilan menerapkan pemajemukan atau kompositum bahasa Indonesia. 

h. Berketerampilan menerapkan kata dan pembentukan kata bahasa Indonesia. 

i. Berketerampilan menerapkan klasifikasi kata bahasa Indonesia. 

j. Berketerampilan menerapkan konversi, akronimisasi dan penyerapan kata bahasa Indonesia. 

k. Berketerampilan menerapkan metode dan teknik analysis kata bahasa Indonesia. 

l. Berketerampilan mengenal kata bahasa Indonesia. 

l. Berketerampilan menerapkan infleksi dan derivasi dalam bahasa Indonesia. 

Bahan Kajian 1. Morfologi dan kaitannya dengan cabang-cabang linguistic. 

  2. Morfem bahasa Indonesia 

3. Proses morofologis bahasa Indodnesia. 



4. Proses morfofonemik bahasa Indonesia. 

5. Afiksasi bahasa Indonesia. 

6. Reduplikasi bahasa Indonesia. 

7. Pemajemukan atau kompositum bahasa Indonesia. 

8. Kata dan pembentukan kata bahasa Indonesia. 

9. Klasifikasi kata bahasa Indonesia. 

10.Konversi, akronimisasi dan penyerapan kata bahasa Indonesia. 

11.Metode dan teknik analysis kata bahasa Indonesia. 

12. Kata bahasa Indonesia 

13. Infleksi dan derivasi dalam bahasa Indonesia. 

Pendekatan/Model 

Pembelajaran 

Model Pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran Inquiry Training dengan Pendekatan Scientific. Metode 

Pembelajaran : Ekspositori, penemuan, pemecahan masalah, diskusi, tanya jawab dan praktikum. 

Pustaka 

 

Kridalaksana, Harimurti. 1992. Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Utama. 

Kridalaksana, Harimurti. 1990. Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 

Ramlan, M. 1985. Morfologi: Suatu Tinjauan Deskriptif. Yogyakarta: CV Karyono 

Ramlan, M. 1991. Tata Bahasa Indonesia: Penggolongan Kata. Yogyakarta: Andi Offset Referensi  

Chaer, Abdul. 2006. Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.  

Katamba, Francis. 1993. Modern Linguistics Morphology. London: The Macmillan Press Ltd.  

Kridalaksana, Harimurti. 1990. Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Lyon, John. 1995. Pengantar Teori Linguistik (Terjemahan dari Introduction to Theoritical Linguistics). Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama.  

McManis, Carolyn. Et.al. Compilers ot the Fourth Edition. 1987. Language File.Ohio: The Ohio State University.  

O’Grady, William, et.al. 1993. Contemporary Linguistics: An Introduction. Second Edition. New York: St. Martin’s 

Press.  

Parera, Jos Daniel. 1990. Morfologi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  

Ramlan, M. 1985. Morfologi: Suatu Tinjauan Deskriptif. Yogyakarta: CV Karyono.  

Samsuri. 1987. Analisis Bahasa. Jakarta: Erlangga.  

Spencer, Andrew dan Arnold M.Zwicky. 2001. The Handbook of Morphology. UK: Blackw. 

Media Pembelajaran  

Team Teaching 1.                                  2.                           3.                       4. Dst 

Mata kuliah Prasyarat - 

 

 

A. Sebaran dan Upaya Mencapai Capaian Pembelajaran 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pert.  

Ke- 

Sub Capaian 

Pembelajaran 

(Sub CP) 

Bahan Kajian/ 

Pokok Bahasan 

Bentuk/ Model 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar Indikator Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bobot 

(sub 

CP) 

Waktu Referensi  

  1 

1. Penjelasan 

keseluruhan 

capaian 

pembelajaran, 

proses, tugas, 

sumber 

belajar, dan 

seluruh proses 

penilaian 

dalam 

perkuliahan 

dan kontrak 

perkuliahan. 

2. Menjelaskan 

morfologi dan 

bungannya 

degan cabang 

linguistic 

lainnya.  

1. Membagi kontrak 

dan menjelaskan 

persiapan 

perkuliahan untuk 

pert ke 2 

2. Morfologi dan  

kaitannya dengan 

cabang linguistic 

lainnya. 

1. Perkuliahan tatap 

muka dengan memberi 

informasi tentang 

kontrak perkuliahan 

selama satu  semester. 

2. Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

masalah morfologi dan 

kaitannya dengan 

cabang lingusitik 

lainnya dipandu dan 

dibimbing, serta  

pengarahan   dosen. 

1. Mendengar dan 

mencatat. 

2. Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

memahami Morfolof 

dan  kaitannya 

dengan cabang 

linguistic lainnya. 

1. Menjelaskan 

pengertian morfologi. 

(LOTS) 

2.  Menjelaskan kaitan 

morfologi dan cabang 

linguistik lainnya. 

(LOTS). 

3. Mmenganalisis 

bahasa Indonesia dari 

tataran 

morfologi.(HOTS). 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

10% 

Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

Presentasi : 

20’ 

Buku 

referensi  

2   2.Morfem 

bahasa 

Indonesia 

 

  2.Morfem bahasa 

Indonesia 

 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan   

morfem bahasa 

Indonesia, 

yang dipandu dan 

dibimbing, serta  

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

memahami  morfem 

bahasa Indonesia  

  

1. Menjelaskan  morfem 

bahasa 

Indonesia.(LOTS) 

2. Meneybutkan 

duajenis morfem. 

(LOTS). 

3. Menganlisis morfem 

dalam bahasa Indonesia. 

(HOTS). 

 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

10 % 2 

Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

Buku 

referensi 

 



pengarahan   dosen. : 160’ 

▪ Presentasi 

: 20’ 

3 Menjelaskan 

Proses 

morofologis 

bahasa 

Indodnesia. 

 

3.Proses morofologis 

bahasa Indodnesia. 

 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil pembahasan  

mengenai Proses 

morofologis bahasa 

Indodnesia, yang 

dipandu dan 

dibimbing, serta  

pengarahan   dosen.. 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan 

masalah mengenai  

Proses morofologis 

bahasa Indodnesia.  

1. Menjelaskan Proses 

morofologis bahasa 

Indodnesia. (LOTS). 

2. Menyebutkan 

jenis proses 

morfologis dalam 

bahasa Indonesia 

(LOTS). 

3. Menganalisis kata 

bahasa Indonesia 

dengan penggunaan 

proses 

morfologis.(HOTS). 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

10% 1 

Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

▪ Presentasi 

: 20’ 

1 2, 3, 4,  

4 Menjelaskan 

Proses 

Morfofonemik 

Bahasa 

Indonesia. 

 

 
4.Proses 

morfofonemik 

bahasa Indonesia. 

 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses  

mengamati  

(membaca),  

mengumpulkan  

dan mengolah  

informasi,  

menyimpulkannya,  

dan  

mempresentasikan  

Proses 

Morfofonemik 

Bahasa 

Indonesia, yang  

dipandu dan  

dibimbing, serta  

 pengarahan   dosen.. 

Melakukan kajian 

pustaka / 

referensi  dan 

diskusi kelompok 

untuk mengambil 

keputusan dalam  

teknik analisis 

Proses 

Morfofonemik 

Bahasa 

Indonesia. 

 

1. Menjelaskan Proses 

Morfofonemik 

Bahasa 

Indonesia. 

2.  menyebutkan jenis 

morfofonemik (LOTS). 

3. Membedakan proses 

morfologis dan 

morfofofnemik (MOTS) 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

10% 1 

Pertemuan  

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

▪ Presentasi 

: 20’ 

Buku 

referensi 

 



5 Menjelaskan 

Afiksasi bahasa 

Indonesia. 

 

5. Afiksasi bahasa 

Indonesia. 

 

Perkuliahan tatap 

muka dengan 

proses mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah 

informasi, 

menyimpulkannya, 

dan 

mempresentasikan  

hasil diskusi 

Afiksasi bahasa 

Indonesia, yang  

dipandu dan  

dibimbing, serta  

 pengarahan   dosen. 

 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

aplikasi Afiksasi 

bahasa Indonesia. 

1. Menjelaskan Afiksasi 

bahasa Indonesia. 

(LOTS) 

2. Menyebutkan jenis-

jenis Afiksasi bahasa 

Indonesia.(LOTS). 

3. Menunjukkan 

perubahan bentuk kata 

akibat Afiksasi bahasa 

Indonesia.(MOTS). 

4. Menganalisis makna 

akibat Afiksasi bahasa 

Indonesia. (HOTS) 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

10% 1 

Pertemuan  

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

▪ Presentasi 

: 20’ 

Buku 

referensi 

 

6 Menjelaskan 

Reduplikasi 

bahasa 

Indonesia.   

 

6. Reduplikasi 

bahasa 

Indonesia. 

 

Perkuliahan tatap  

muka dengan  

proses mengamati  

(membaca),  

mengumpulkan  

dan mengolah  

informasi,  

menyimpulkannya,  

dan mempresentasika 

n hasil diskusi  

Reduplikasi bahasa  

Indonesia, yang  

dipandu dan  

dibimbing, serta  

 pengarahan   dosen 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

aplikasi pengkajian 

Reduplikasi bahasa 

Indonesia.   

  

1. Menjelaskan 

 Reduplikasi bahasa 

 Indonesia.  (LOTS). 

2. Menyebutkan jenis 

Reduplikasi bahasa 

Indonesia.  (LOTS). 

3. Menunjukkan 

makna Reduplikasi 

bahasa Indonesia.  

(HOTS) 

 

 

 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

10% 1 

Pertemuan  

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

▪ Presentasi 

: 20’ 

Buku 

referensi  

 

7 Menjelaskan 

Pemajemukan 

atau kompositum 

7. Pemajemukan atau 

kompositum bahasa 

Indonesia. 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

1. Menjelaskan 

Pemajemukan atau 

kompositum bahasa 

Oral Test 

 

Observasi  

10% 1 

Pertemuan  

▪ Mengamat

Buku  

referensi 



bahasa 

Indonesia. 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

aplikasi pengkajian 

Pemajemukan atau 

kompositum bahasa 

Indonesia.  

Indonesia. (LOTS). 

2. Menyebutkan jenis 

Pemajemukan atau 

kompositum bahasa 

Indonesia. (LOTS). 

3. Menunjukkan 

makna Pemajemukan 

atau kompositum 

bahasa 

Indonesia.(HOTS). 

 

Penilaian 

Tugas 

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

Presentasi : 

20’ 

8 UTS 
 

   Tes essai   Naskah 

Soal 

Bersama 

9 Menjelaskan 

Kata dan 

pembentukan 

kata bahasa 

Indonesia. 

 
Kata dan 

pembentukan kata 

bahasa Indonesia. 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil diskusi Kata dan 

pembentukan kata 

bahasa Indonesia.  

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan 

masalah Kata dan 

pembentukan kata 

bahasa Indonesia. 

1. Menjelakan Kata dan 

pembentukan kata 

bahasa 

Indonesia.(LOTS). 

2. Menyebutkan jenis 

kata berdasarkan 

oembentukan kata 

(LOTS). 

3. Menyebutkan 

pembentukan kata 

bahasa Indonesia 

(LOTS). 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

5% 1 

Pertemuan  

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

Presentasi : 

20’ 

Buku 

referensi 

 

10 Menjelaskan 

Klasifikasi kata 

bahasa 

Indonesia. 

 

9. Klasifikasi kata 

bahasa Indonesia. 

 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

1. Menjelaksn 

Klasifikasi kata bahasa 

Indonesia. LOTS 

2. Menyebutkan kelas 

kata bahasa Indonesia 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

5% 1 

Pertemuan  

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

Buku 

referensi 

 



mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

Klasifikasi kata bahasa 

Indonesia. 

keputusan dalam  

memecahkan 

masalah Klasifikasi 

kata bahasa 

Indonesia. 

LOTS 

3. Menjelaksn beberpa 

teori pengklasifikaian 

kata LOTS 

4, Menganalisis 

gununaan klasifikasi 

kata dalam kalimat. 

HOTS 

Tugas pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

Presentasi : 

20’ 

11 Menjelaskan 

Konversi, 

akronimisasi dan 

penyerapan kata 

bahasa 

Indonesia. 

 

 

Konversi, 

akronimisasi dan 

penyerapan kata 

bahasa Indonesia. 

 

 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil diskusi Konversi, 

akronimisasi dan 

penyerapan kata 

bahasa Indonesia. 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan 

masalah Konversi, 

akronimisasi dan 

penyerapan kata 

bahasa Indonesia. 

 

1. Menjelaskan 

Konversi, akronimisasi 

dan penyerapan kata 

bahasa 

Indonesia.LOTS 

2. Menjelaskan 

pembentukan kata 

dalam bahasa dengan 

cara Konversi, 

akronimisasi dan 

penyerapan kata 

bahasa Indonesia. 

LOTS . 

3. Menunjukkan kata 

Konversi, akronimisasi 

dan penyerapan kata 

bahasa Indonesia. 

HOTS 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

5% 1 

Pertemuan  

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

Presentasi : 

20’ 

Buku 

referensi 

 

12 Menjelaskan 

Metode dan 

teknik analysis 

kata bahasa 

Indonesia. 

 

11.Metode dan 

teknik analysis kata 

bahasa Indonesia. 

 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil diskusi Metode 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan 

masalah Metode dan 

teknik analysis kata 

1. Menjelaskan Metode 

dan teknik analysis 

kata bahasa 

Indonesia.LOTS 

2. Menunjukkan kata 

bahasa Indonesia hasil 

Metode dan teknik 

analysis kata bahasa 

Indonesia. HOTS 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

5% 1 

Pertemuan  

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

Buku 

referensi  

 



dan teknik analysis 

kata bahasa Indonesia. 

bahasa Indonesia. Presentasi : 

20’ 

13  Menjelaskan 

Kata bahasa 

Indonesia 

 

 

Kata bahasa 

Indonesia 

 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil diskusi Kata 

bahasa Indonesia 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan 

masalah Kata bahasa 

Indonesia 

 

1. Menjelaskan kata 

bahasa Indonesia. LOTS 

2. Menyebutkan jenis 

kata bahasa Indonesia. 

LOTS 

3. Menganalis teks kata 

bahasa Indonesia dari 

sebuah teks dengan 

penggunaan analisis 

morfologis HOTS.  

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

5% 1 

Pertemuan  

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

Presentasi : 

20’ 

Buku 

referensi 

 

14 Menjelaskan 

Infleksi dan 

derivasi dalam 

bahasa 

Indonesia. 

Infleksi dan derivasi 

dalam bahasa 

Indonesia. 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

Perkuliahan tatap 

muka dengan proses 

mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan dan 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan 

masalah Infleksi dan 

derivasi dalam 

bahasa Indonesia. 

1. Menjelaksn infleksi 

kata bahasa Indonesia 

LOTS 

2. Menjelaksn derivasi 

kata dalam bahasa 

Indonesia LOTS 

3. Menunjukkan infleksi 

dan derivasi bahasa 

Indonesia HOTS 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

5% 1 

Pertemuan  

▪ Mengamat

i: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi 

: 160’ 

Presentasi : 

20’ 

Buku 

referensi 



mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan 

hasil diskusi Infleksi 

dan derivasi dalam 

bahasa Indonesia. 

15 UAS     Test 

essay 

  Naskah 

Soal 

Beresama 

 



 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMI PENDIDIKAN 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH KODE MATAKULIAH RUMPUN KDBK BOBOT (sks) Semester Tanggal Penyusunan 

Belajar dan 

Pembelajaran 

IF 120343  4 3  

 

OTORISASI Dibuat, Diperiksa, Disetujui, Disetujui, 

Dosen Pengembang RPS Koordinator KDBK Ketua Jurusan Dekan 

 

 

 

 

Harlen Simanjuntak 

 

 
Drs. Pontas J. Ssitorus, M.Pd. 

 

 

 

Dr.Hilman Pardede,M.Pd. 

 

Capaian Pembelajaran 

(CPL ) 

CPL Program Studi  

S Memiliki sikap profesional dan keterbukaan untuk melakukan kerja sama dan memiliki kepekaan sosial  

serta kepedulian terhadap masyrakat dan lingkungan demi pengembangan pembelajaran  

P Menguasai konsep belajar, pola pikir keilmuan berdasarkan fenomena alam  yang diperlukan untuk 

melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar,  menengah dan tingkat lanjut 

KU 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 Pendidikan pendidikan berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 



rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain. 

KK Mampu memanfaatkan berbagai alternatif  pemecahan  masalah fisika  yang telah tersedia secara mandiri 

atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat di bidang pendidikan dalam pembelajaran di 

kelas, laboratorium fisika dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya. 

CP Matakuliah  

Terbina dan berkembangnya wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) yang utuh 

terhadap (1) Mengidentifikasi hakikat belajar dan hakikat pembelajaran. (2) Mengidentifikasi teori-teori 

belajar. (3) Mengidentifikasi Hakikat, ciri, dan Komponen Belajar Mengajar. (4) Mengidentifikasi 

Kedudukan Pemilihan  dan Penentuan Metode dalam Pengajaran. (5) Mengidentifikasi  hakikat motivasi 

(6) Mengidentifikasi  Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar (7) Mengidentifikasi Belajar dan Mengajar 

yang efektif (8)  Mengidentifikasi Pendekatan Pembelajaran (9) Mengidentifikasi masalah-masalah belajar 

(10) Mengidentifikasi Pembelajaran dan Pengembangan  Kurikilum 

 

 Sub CP Mata Kuliah  

1. Mampu menjelaskan  hakikat pembelajaran  

2. Mampu menjelaskan Hakikat teori Deskriptif, Hakikat Preskriptif, Hakikat teori Belajar Behavioristik, 

Hakikat teori Belajar Kognitivistik, Hakikat teori Belajar Humanistik, Hakikat teori Belajar 

Konstruktivistik 

3. Mampu menjelaskan hakikat belajar mengajar 

4. Mampu menyebutkan kedudukan  metode dalam belajar mengajar, Mampu menjelaskan pemilihan  dan 

Penentuan Metode, Mampu menyebutkan  macam-macam metode mengajar, Mampu Menjelaskan 

Praktik Penggunaan Metode Mengajar 

5. Mampu menjelaskan hakikat motivasi, Jenis-jenis motivasi, Peran motivasi dalam Belajar dan 

Pembelajaran, Menjelaskan Model Motivasi ARCS, Mampu menjelaskan Faktor-faktor yang 

 



mempengaruhi Motivasi, Mampu menjelaskan  upaya-upaya memotivasi dalam belajar 

6. Mampu menyebutkan faktor-faktor Internal dan faktor-faktor Eksternal belajar  

7. Mampu menjelaskan  cara belajar yang efektif, cara mengajar yang efektif dan Menyebutkan peranan 

guru 

8. Mampu menjelaskan hakikat  pendekatan pembelajaran, hakikat pembelajaran klasikal, Mampu 

menjelaskan posisi guru-siswa dalam pengolahan pesan, Mampu menjelaskan Proses Pengolahan 

Pesan  

9. Mampu menyebutkan masalah-masalah belajar, Mampu menyebutkan cara menentukan masalah-

masalah belajar. 

10. Mampu menjelaskan hakikat pembelajaran, hakikat kurikulum, Pengembangan kurikulum dan 

peranan guru dalam pengembangan kurikulum 

 

Bahan Kajian 1. Hakikat Belajar  

2. Hakikat pembelajaran (Ciri-ciri Pembelajaran, Prinsip-prinsip pembelajaran 

3. Hakikat teori Deskriptif, kelemahan dan kelebihan teori Deskriptif 

4. Hakikat Preskriptif, kelebihan dan kelemahan teori belajar Preskriptif. 

5. Hakikat teori Belajar Behavioristik  

6. Hakikat teori Belajar Kognitivistik  

7. Hakikat teori Belajar Humanistik  

8. Hakikat teori Belajar Konstruktivistik  

9. Kedudukan  metode dalam belajar mengajar    

10. Pemilihan dan Penentuan Metode 

11. Hakikat motivasi 

12. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

13. Belajar dan Mengajar yang efektif 

14. Hakikat Pendekatan Pembelajaran 



15. Masalah-maslah belajar 

16. Pembelajaran dan Pengembangan  Kurikilum 
 

Pendekatan/Model 

Pembelajaran 

Model Pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran Inquiry Training dengan Pendekatan 

Scientific. Metode Pembelajaran : Ekspositori, penemuan, pemecahan masalah, diskusi, tanya jawab dan 

praktikum. 

Pustaka 

 

Hamalik, O. (2012). Proses Belajar Mengajar. Jakarta : PT.Bumi Aksara . 

Haris, A. J. (2009). Evaluasi Pembelajaran . Jogjakarta : Multi Press Sindo . 

Komara, E. (2014). Belajar dan Pembelajaran Interaktif. Bandung: PT. Refika Aditama. 

Sudjana, N. (1989). Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar . Bandung: PT. Sinar Baru. 

Syah, M. (2015). Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya . 

Wiyani, M. I. (2014). Psikologi Pendidikan Teori & Aplikasi dalm Proses Pembelajaran. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 

1. Buku pegangan dosen 

Media Pembelajaran  

Team Teaching 1.                                  2.                           3.                       4. Dst 

Mata kuliah Prasyarat - 

 

 

 

A. Sebaran dan Upaya Mencapai Capaian Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pert.  

Ke- 

Sub Capaian 

Pembelajaran 

(Sub CP) 

Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ Model 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar Indikator Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bobot 

(sub CP) 
Waktu Referensi  

  1 

Menjelaskan 

tentang isi 

kontrak dan 

pelaksanannya 

Membagi kontrak dan 

menjelaskan 

persiapan 

perkuliahan untuk 

Perkuliahan tatap muka 

dengan memberi 

informasi tentang 

kontrak perkuliahan 

Mendengar dan 

mencatat 
     



pert ke 2 selama satu  semester 

2, 3 Mampu mengkaji 

tentang Hakikat 

pembelajaran 

masalah dan 

mengaplikasikan

nya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Hakikat Belajar 

Hakikat pembelajaran 

Perkuliahan tatap muka 

dengan proses 

mengamati (membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan hasil 

pengolahan data 

berdasaarkan percobaan  

dan pemecahan 

masalah pada Hakikat 

Belajar 

Hakikat pembelajaran 

dan dibimbing, serta  

pengarahan   Dosen. 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi kelompok 

untuk mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan masalah 

Hakikat Belajar 

Hakikat pembelajaran 

  

Menjelaskan  tentang 

Hakikat Belajar 

1. Hakikat pembelajaran 

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi  

Menjelaskan  tentang 

Konsep Hakikat Belajar 

2. Hakikat pembelajaran 

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi 

Menjelaskan  tentang 

Hakikat Belajar 

3. Hakikat pembelajaran, 

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi 

4. Menjelaskan  tentang 

Konsep Gerak Peluru, 

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

10 % 2 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

1 2, 3, 4, 5, 

12 

 

4 Mampu mengkaji 

tentang Hakikat 

teori Deskriptif, 

memecahkan 

masalah dan 

mengaplikasikan

-nya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 Hakikat teori 

Deskriptif 

Perkuliahan tatap muka 

dengan proses 

mengamati (membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan hasil 

pengolahan data 

berdasaarkan percobaan  

dan pemecahan 

masalah pada Hakikat 

teori Deskriptif, 

yang dipandu dan 

dibimbing, serta  

pengarahan   Dosen. 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi kelompok 

untuk mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan masalah 

Hakikat teori 

Deskriptif 

1. Menjelaskan  tentang 

Hakikat teori Deskriptif 

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi  

2. Menjelaskan  tentang 

Konsep Gaya Gesek, 

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi 

3. Menjelaskan  tentang 

Konsep Hukum I, II dan 

III Newton, Contoh soal 

yang sesuai dengan 

kompetensi 

 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

 1 Pertemuan  

Dengan 

masing-

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

1 2, 3, 4, 5, 

12 

 

5 Mampu mengkaji 

tentang Hakikat 

teori Belajar 

Hakikat Preskriptif. 
Perkuliahan tatap muka 

dengan proses 

mengamati (membaca), 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi kelompok 

1. Menjelaskan  tentang 

Hakikat Preskriptif, 

Contoh soal yang sesuai 

Oral Test 

 

Observasi  

 1 Pertemuan  

Dengan 

masing-

1 2, 3, 4, 5, 

12 

 



Behavioristik 

memecahkan 

masalah serta 

mengaplikasikan

nya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan hasil 

pengolahan data 

berdasaarkan percobaan  

dan Hakikat Preskriptif 

yang dipandu dan 

dibimbing, serta  

pengarahan   Dosen. 

untuk mengambil 

keputusan dalam  

Hakikat Preskriptif 

dengan kompetensi  

2. Menjelaskan  tentang 

Hakikat Preskriptif, 

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi 

 

 

 

Penilaian 

Tugas 

masing : 

 

▪ Mengamati

: 20’ 

▪ Mengum 

pulkan / 

Mengolah 

Informasi : 

160’ 

▪ Presentasi : 

20’ 

6, 7 Mampu mengkaji 

tentang Hakikat 

teori Belajar 

Kognitivistik 

memecahkan 

masalah dan 

mengaplikasikan

nya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Hakikat teori 

Belajar 

Behavioristik 

Hakikat teori 

Belajar 

Kognitivistik  

Hakikat teori Belajar 

Humanistik  

Hakikat teori Belajar 

Konstruktivistik  

 

Perkuliahan tatap 

muka dengan 

proses mengamati 

(membaca), 

mengumpulkan 

dan mengolah 

informasi, 

menyimpulkannya

, dan 

mempresentasikan 

hasil pengolahan 

data berdasaarkan 

percobaan  dan 

pemecahan 

masalah pada 

Hakikat teori 

Belajar 

, yang dipandu dan 

dibimbing, serta  

pengarahan   Dosen. 

Melakukan 

kajian pustaka / 

referensi  dan 

diskusi 

kelompok untuk 

mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan 

masalah Hakikat 

teori Belajar 

 

1. Menjelaskan  tentang 

Konsep Momentum, 

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi  

Menjelaskan  tentang 

Hakikat teori Belajar 

2. , Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

  1 2, 3, 4, 5, 

12 

 

8 UTS 
 

   Test 

Pilihan 

Berganda 

  Naskah 

Soal 

Bersama 

9, 10 Mampu mengkaji 

tentang l 
Kedudukan  

metode dan 

Kedudukan  metode 

dalam belajar mengajar    

Perkuliahan tatap muka 

dengan proses 

mengamati (membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi kelompok 

untuk mengambil 

keputusan dalam  

1. Menjelaskan  tentang 

Kedudukan  metode 

dalam belajar mengajar   

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi  

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

  1 2, 3, 4, 5, 

12 

 



mengaplikasikan

nya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan hasil 

pengolahan data 

berdasaarkan percobaan  

dan pemecahan 

masalah pada 

Kedudukan  metode 

dalam belajar mengajar   

, yang dipandu dan 

dibimbing, serta  

pengarahan   Dosen. 

memecahkan masalah 

Kedudukan  metode 

dalam belajar 

mengajar    

2. Menjelaskan  tentang 

Kedudukan  metode 

dalam belajar mengajar   

, Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi 

Tugas 

11, 12 Mampu mengkaji 

tentang Belajar 

dan Mengajar 

yang efektif 

memecahkan 

masalah dan 

mengaplikasikan

nya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Belajar dan Mengajar 

yang efektif 

Perkuliahan tatap muka 

dengan proses 

mengamati (membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan hasil 

pengolahan data 

berdasaarkan percobaan  

dan pemecahan 

masalah pada Belajar 

dan Mengajar yang 

efektif, serta  

pengarahan   Dosen. 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi kelompok 

untuk mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan masalah 

Belajar dan Mengajar 

yang efektif 

1. Menjelaskan  tentang 

Konsep Fluida Statis, 

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi  

2. Menjelaskan  tentang 

Belajar dan Mengajar 

yang efektif, Contoh 

soal yang sesuai dengan 

kompetensi 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

  1 2, 3, 4, 5, 

12 

 

13 Mampu mengkaji 

tentang Hakikat 

Pendekatan 

Pembelajaran, 

memecahkan 

masalah dan 

mengaplikasikan 

nya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Hakikat Pendekatan 

Pembelajaran 

Perkuliahan tatap muka 

dengan proses 

mengamati (membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan hasil 

pengolahan data 

berdasaarkan percobaan  

dan pemecahan 

masalah pada Hakikat 

Pendekatan 

Pembelajaran yang 

dipandu dan dibimbing, 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi kelompok 

untuk mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan masalah 

Hakikat Pendekatan 

Pembelajaran 

1. Menjelaskan  tentang 

Konsep Momentum, 

Contoh soal yang sesuai 

dengan kompetensi  

2. Menjelaskan  tentang 

Hakikat Pendekatan 

Pembelajaran, Contoh 

soal yang sesuai dengan 

kompetensi 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

  1 2, 3, 4, 5, 

12 

 



serta  pengarahan   

Dosen. 

14, 15 Mampu mengkaji 

tentang 

Pembelajaran dan 

Pengembangan  

Kurikilum 

memecahkan 

masalah dan 

mengaplikasikan 

nya dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Pengembangan  

Kurikilum 

Perkuliahan tatap muka 

dengan proses 

mengamati (membaca), 

mengumpulkan dan 

mengolah informasi, 

menyimpulkannya, dan 

mempresentasikan hasil 

pengolahan data 

berdasaarkan percobaan  

dan pemecahan 

masalah pada 

Pengembangan  

Kurikilum, yang 

dipandu dan dibimbing, 

serta  pengarahan   

Dosen. 

Melakukan kajian 

pustaka / referensi  

dan diskusi kelompok 

untuk mengambil 

keputusan dalam  

memecahkan masalah 

Pengembangan  

Kurikilum 

1. Menjelaskan  tentang 

Konsep Pengembangan  

Kurikilum Contoh soal 

yang sesuai dengan 

kompetensi  

 

Oral Test 

 

Observasi  

 

Penilaian 

Tugas 

  1 2, 3, 4, 5, 

12 

 

16 UAS     Test 

Pilihan 

Berganda 

  Naskah 

Soal 

Beresama 

 


