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Capaian Pembelajaran 
(CPL ) 

CPL Program Studi  
S 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menujukkan sekap religious. 

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



Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengenalan 
kajian fenomena 
kebahasaan unsur 
fonologis, morfologis, 
sintaksis, 
kesusastraan,yaitu: sastra 
lisan dan sastra tulis,   
kajian budaya Batak 
Toba,  yaitu: asal-usul 
suku Batak Toba, 
falsafah Dalihan na Tolu, 
sistem kemasyarakatan 
Batak Toba,  Aksara 
Batak Toba, Kesenian 
Batak Toba serta 
peranannya dalam 
pengembangan kajian 
keilmubahasaan, ilmu 
kesusastraan,  kajian 
budaya nusantara. 
Membahasa mengenai 
budaya dan kebiasaan 
masyarakat suku Batak 
Toba serta peranannya 
dalam sastra dan budaya 
nusantara. Mata kuliah 

etika. 
3. Menginternalisasikan 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, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
8. Taat hokum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
9. Menginternalisasikan semangat kemandiarian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

P 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistic. 
2. Menguasai teori-teori dalam bidang sastra. 
3. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang lingusitik dan sastra untuk mendaptkan 

kajian linguistik dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 
4. Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistic  dan /atau sastra untuk mendapatkan 

kajian linguistic da/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 lingusitik. 
7. Menguasai prinsip-prinsip dasar proses kreatif, penulisan berbagai masalah pendidikan, kebahasaan 

(lingusitik) dan genre-sastra. 
8. Menguasai teori-teori pendidikan, hakikat peserta didik, akikat 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 sasta Indonesia. 
10. Menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran dan mengaplikasikannya 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. 



ini merupakan mata 
kuliah yang mampu 
mendorong mahasiswa 
menjadi manusia yang 
beriman serta bertagwa 
kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berilmu 
kreatif, serta dapat 
menjadi manusia yang 
terampil dan berkarakter. 

13. Menguasai teori-teori perencanaan pembelajaran dan mengaplikaskannya dalam pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia. 

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

15. Menguasai teori-teori kuriklum, pengembangan komponen-komponen kurikulum, materi dan 
struktur kurikulum, mengembangkan bahan pembelajaran. 

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

KU 1. Mampu mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam analisis kebahasaan. 
2. Mampu mengaplikasikan teori-teori sastra dalam analisis kesastraan. 
3. Mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang linguistic dan sastra untuk 

mendapatkan kajian linguistic dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 
4. Mampu mengaplikasikan teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistic dan sastra untuk 

mendapatkan kajian linguistic dan sastra yang mendalam dan konprehensif. 
5. Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bidang linguistic dan sastra dalam praktik 

penelitian dan pengkajian fenomena kebahasaan dan karya sastra. 
6. Mampu mengaplikasikan analisis bahasa dari berbagai aliran linguistic. 
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 dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

10. Mampu mengaplikasikan teori-teori belajar dan pembelajaran serta mengaplikasikannya 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 dan mengaplikasikannya dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

14. Mampu mengaplikasikan terori-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. 
Mampu mempraktikkan keteampilan-keterampilan mengajar di kelas sesungguhnya. 

KK 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistic. 
2. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang linguistic dan sastra untuk mendapatkan 

kajian sastra dan linguistic yang mendalam dan komprihensif. 
Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistik dan/ atau sastra untuk mendapatkan kajian 
linguistik dan/ atau sastra yang mendalam dan komprehensif (4) 

CP Matakuliah  
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang berkaitan dengan bidang kebahasaan dan 
kebudayaan masyarakat Batak Toba, dengan  memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora masyarakat 
Batak Toba yang  sesuai dengan bidang keahlian guru sebagai pendidikan dan pengajar,  

2. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 
berkaitan dengan bidang kebahasaan  dan kebudayaan masyarakat Batak Toba, dengan memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian guru sebagai pendidik dan pengajar berdasarkan 
kaidah, tatacara, etika untuk menghasilkan solusi, gagasan dan kritik mengenai kebahasaan dan kebudayaan 
Batak Toba,  

3. mampu mendeskripsikan hasil kajian kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba,  
4. mampu  memelihara  dan mengembangkan kebahasaan dan kebudayaan Bahasa Batak Toba,  
5. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data kebahasaan dan 

kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai pencegahan kepunahan kebahasaan 
dan kebudayaan Batak Toba. 

 Sub CP Mata Kuliah  
1.1 Mampu mendefinisikan, menyatakan bahasa dan budaya serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, 

relativitas linguitik, hakikat, fungsi bahasa dan kaitannya dengan bahasa Batak Toba. (C1) LOTS 
1.2  Mampu Menerangkan dan menguraikan  bahasa dan budaya serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, 

 



relativitas linguitik, hakikat, fungsi bahasa dan kaitannya dengan bahasa Batak Toba. (C2) LOTS 
1.3 Mampu menemukan bahasa dan budaya serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas linguitik, 

hakikat, fungsi bahasa dengan bahasa Batak Toba. (C3) LOTS 
1.4 Mampu menunjukkan hubungan bahasa dan budaya serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, 

relativitas linguitik, hakikat, fungsi bahasa dengan bahasa Batak Toba. (C4) HOTS 
1.5 Mampu menyimpulkan bahasa dan budaya serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas 

linguitik, hakikat, fungsi bahasa dan bahasa Batak Toba. (C5) HOTS 
1.6 Mampu menyusun, merancang, menciptakan berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas linguitik, 

hakikat, fungsi bahasa pada bahasa dan budaya Batak Toba. (C6) HOTS 
2.1 Mampu mendefiniskan, menyatakan, menunjukkan  kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian 

morfologis, kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. (C1) LOTS 
2.2 Mampu menguraikan, merumuskan, menyimpulkan kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian 

morfologis, kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. (C2) LOTS 
2.3 Mampu menghasilkan, menunjukkan, menemukan kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian 

morfologis, kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. (C3) LOTS 
2.4 Mampu menunjukkan hubungan kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian morfologis, kajian 

sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba.(C4) HOTS 
2.5 Mampu menafsirkankan dan menyimpulkan kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian 

morfologis, kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. (C5) HOTS 
2.6 Mampu merancang dan menciptakan kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian morfologis, 

kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. (C6) HOTS 
3.1. Mampu menunjukkan, menyatakan dan menyebutkan Budaya/kebudayaan. (C1) LOTS 
3.2. Mampu mengembangkan Budaya/kebudayaan, (C2) LOTS 
3.3. Mampu melengkapi Budaya/kebudayaan,(C3) LOTS 
3.4. Mampu menghubungkan Budaya/kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. (C4) HOTS 
3.5. Mampu menilai dan mengkritik Budaya/kebudayaan, (C5) HOTS 
3.6. Mampu menciptakan Budaya/kebudayaan. (C6) HOTS 
4.1 Mampu menunjukkan pemeliharaan  dan pengembangan kajian Bahasa Batak Toba. (C1) LOTS 
4.2 Mampu mengembangkan pemeliharaan  dan pengembangan kajian budaya/ kebudayaan. (C2) LOTS 
4.3 Mampu menghasilkan pemeliharaan  dan pengembangan kajian budaya/kebudayaan. (C3) LOTS 
4.4 Mampu membuat skema/diagram pemeliharaan  dan pengembangan kajian budaya/ kebudayaan. (C4) 

HOTS 



4.5 Mampu menyimpulkan pemeliharaan  dan pengembangan kajian budaya/kebudayaan.(C5) HOTS 
4.6 Mampu merancang, menyusun dan menciptakan pemeliharaan  kajian budaya/ kebudayaan. (C6) HOTS 
5.1 Mampu menyusun daftar, menunjukkan dan menyebutkan pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, 

penemuan kembali data kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya 
sebagai pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba. (C1) LOTS 

5.2 Mampu mengurikan dan merumuskan pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, penemuan kembali 
data kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai pencegahan 
kepunahan kebahasaan kajian fonologi Batak Toba. (C2) LOTS 

5.3 Mampu menunjukkan dan menghasilkan pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, penemuan 
kembali data kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai 
pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba.(C3) LOTS 

5.4 Mampu menunjukkan hubungan dan membuat diagram/skema pendokumentasian, penyimpanan, 
pengamanan, penemuan kembali data kebahasaan dan kebudayaaan Toba untuk membina dan 
melestarikannya sebagai pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba. (C4) HOTS 

5.5 Mampu menyimpulkan pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, penemuan kembali data 
kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai pencegahan 
kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba. (C5) HOTS 

5.6 Mampu menyusun, merancang, menciptakan pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, penemuan 
kembali data kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai 
pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba. (C6) HOTS 

Bahan Kajian 1. Bahasa 
2. Kajian Bahasa  
3. Budaya   
4. Kajian Budaya 
5. Kajian  Fonologi  Bahasa  Batak  Toba  
6. Kajian  Morfologis  Bahasa Batak Toba 
7. Kajian  Sintaksis  Bahasa Batak Toba 
8. Akasara Batak  
9. Asal  Usul   Suku  Batak  
10. Dalihan na Tolu  
11. Sistem Kemasyarakatan Dalihan  Na Tolu Batak  Toba  
12.  Istilah  Kekerabatan  Batak  Toba 



13. Kesenian Batak  Toba 
14. Sasatra  Batak Toba 

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. Chaer, Abdul. 1998. Linguistik Umum. Bandung: Angkasa. 
 

2. Damanik, Urich H. 1986.   Sastra   Lisan   Simalungun. Jakarta:Pusat Pembinaan dan 
  Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
 

3. Danandjaja, Jemes. 1986. Folklor Indonesia Ilmu Gosip, dongeng, dan Lin-lain. Jakarta: Grafitiperss 
 

4. Endraswara, Suwardi. 2006. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogjakarta: Gadjah Mada University 
Press. 

 
5. Gultom, Raja Marpodang. 1992. Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak.   

 
6. Halim, Amran. 1980.  Politik  Bahasa  Nasional 1,  dan 2. Jakarta:  PN Balai Pustaka. 

  
7. Hutomo, Suripan Hadi. 1999.  Filologi  Lisan   Telaah   Teks   Kentrung. Jakarta: CV 

 Lautan Rezeki.  
 

8. Kozok, Uli. 1999.   Warisan   Leluhur   Sastra   Lama   dan   Aksara   Batak.  Jakarta: 
 Kepustakaan Populer Gramedai.  
 

9. Kridalaksana, Harimurti. 1982. Kamus Linguistik. Jakarta: PT Gramedia. 
 

10. Koentjaraningrat. 1983. Pengantar Antropologi. Jakarta: Gramedia 
 

11. Luxemburg,  van  Jan. (diindonesiakan  Dick Hartoko). 1984. Pengantar Ilmu Sastra. 
 Jakarta: PT. Gramedia. 

 



12. Lyons, John. 1991. Pengantar Teori Linguistik. Jakarta: Gramedia. 
 

13. Mahmud,  K.  Kusman,  Drs,   SU. 1986.  Sastra  Indonesia    dan  Daerah   Sejumlah 
 Masalah. Bandung: Angkasa. 

 
14. Pateda, Mansoer. 1988. Linguistik Sebuah Pengantar. Bandung: Angkasa. 

 
15. Pardede, Lumongga. 2010. Masisisean di Ulaon Adat Batak Toba.  

 
16. Parkin,  Harri.  1978.  Batak   Fruit   of   Hindu  Thoungt. Park Town Madras: At The 

  Diocesan Press.  
 

17. Sakti, Batara. 1977. Sejarah Batak. Balige: Kals Sianipar Company.  
 

18. Siahaan, Nalom. 1982. Adat Dalihan Na Tolu Prinsip dan Pelaksanaannya. Jakarta: Grafina. 
 

19. Sianipar, W., H., S.  1991. Tuho  Parngoluon  Dalihan  Na  Tolu Sistem Bermasyarakat 
 Bangso Batak. Medan: C.V. Pustaka Gama. 

 
20. Simatupang, Ihroni, O., T. 1986. Masyarakat dan Hukum Adat Toba.  

 
21. Tampubolon, Raja Patik. 2002.  Pustaha Tumbaga Holong Adat Batak-Patik Uhum. I 

 dan  II. Jakarta: Dian Utama. 
 

22. Tampubolon, Raja Patik. 2002. Pustaha Tumbaga Holong Adat Batak-Patik Uhum. 
 III, IV, dan V. Jakarta: Dian Utama. 

 
23. Verhaar, J.W. 2001. Asas-asas Linguistik Umum. Yogjakarta: UGM Press. 

 
24. Woollams, Geoff. 2004. Tata Bahasa Karo. Medan:Bina Media Perintis. 

 



 

Media Pembelajaran Diktat, Laptop, infocus,  
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 Referens
i  

  1 

Menjelaskan 
tentang isi 
kontrak dan 
pelaksanannya 

Membagi kontrak 
dan menjelaskan 
persiapan 
perkuliahan untuk 
pert ke 2 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
memberi informasi 
tentang kontrak 
perkuliahan selama 
satu  semester 

Mendengar dan 
mencatat      

2 Mampu 
mengkaji 
Bahasa, bahasa 
dan budaya, 
berbagai 
hipotesis, 
deterinasi 
linguistik, 
relativitas 
linguitik, 
hakikat,  
fungsi bahasa 

1. Bahasa 

2. bahasa dan 
budaya  

3.  berbagai 
hipotesis, 

4.  deterinasi 
linguistik,  

5. relativitas 
linguitik,  

6. hakikat,  
7. fungsi bahasa 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Bahasa, 
bahasa dan budaya, 
berbagai hipotesis, 
deterinasi linguistik, 

1. Menjelaskan  
tentang Bahasa 
Contoh soal   

2. Menjelaskan  
tentang bahasa dan 
budaya. memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi 

3. Menjelaskan  
tentang berbagai 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 

Diktat 
Bab I 
Buku 
referensi 
1,6,9,12,1
4,23 



dan kaitannya 
dengan bahasa 
Batak Toba 
 

dan kaitannya 
dengan bahasa 
Batak Toba 

masalah Bahasa, 
Bahasa dan Budaya, 
berbagai hipotesis, 
deterinasi linguistik, 
relativitas linguitik,  
hakikat, fungsi 
bahasa dan 
kaitannya dengan 
bahasa Batak Toba  
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

relativitas linguitik,  
hakikat, fungsi 
bahasa dan 
kaitannya dengan 
bahasa Batak Toba  
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

hipotesis. 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi 

4. Menjelaskan  
tentang determinasi 
linguistik.  
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi. 

5. Menjelaskan  
tentang relativitas 
linguitik, 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi 

6. Menjelaskan  
tentang  hakikat, 
fungsi bahasa dan 
kaitannya dengan 

bahasa Batak Toba. 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
yang sesuai dengan 
kompetensi  

: 20’ 
 Presentas
i : 110’ 

3 Mampu 
mengkaji 
tentang kajian-
kajian 

kajian-kajian 
kebahasaan, yaitu 
kajian fonologis, 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 

Menjelaskan  
tentang Kajian 
Kebahasaan, kajian 
fonologis, kajian 

Oral Test 
 
Observasi  
 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-

Diktat 
Bab 1 
Buku 
referensi 



kebahasaan, 
yaitu kajian 
fonologis, 
kajian 
morfologis, 
kajian sintaksis, 
dan kajian 
terhadap bahasa 
Batak Toba. 

kajian morfologis, 
kajian sintaksis, 
dan kajian budaya 
terhadap bahasa 
dan budaya Batak 
Toba. 

mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan 
pemecahan masalah 
pada Kajian 
kebahasaan, 
kajian fonologis, 
kajian morfologis, 
kajinan sintaksis 
bahasa Batak 
Toba. yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Kajian 
kebahasaan, kajian 
fonologis, kajian 
morfologis, kajian 
sintaksis.  
  

morfologis, kajian 
sintaksis. 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi  

 
 

Penilaian 
Tugas 

masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 110’ 

1,6,9,12,1
4,23 
 

4. Mampu 
mengkaji 
tentang  
Budaya/ 
Kebudayaan  

Budaya/ 
Kebudayaan 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah 
Budaya/Kebudaya
an. 

1. Menjelaskan  
tentang Konsep 
Budaya/Kebudayaa, 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi. 
 
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 

Diktat 
Bab I 
Buku 
referensi 
4,10 
 
 



pemecahan masalah 
pada 
Budaya/Kebudaya
an , yang dipandu 
dan dibimbing, 
serta  pengarahan   
Dosen. 

: 20’ 
 Presentas
i : 110’ 

5. Mampu 
mengkaji 
tentang Kajian 
Budaya 

Kajian Budaya 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Kajian 
Budaya, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Kajian 
Budaya 

Menjelaskan  
tentang Konsep 
Kajian Budaya, 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi  

 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Diktat 
Bab I 
Buku 
referensi 
4,10 
 
 
 

6 Mampu 
mengkaji 
tentang Kajian 
Fonologi 
Bahasa Batak 
Toba 

Kajian  Fonologi  
Bahasa  Batak  
Toba  
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  

Menjelaskan  
tentang Konsep 
Kajian Fonologi 
Bahasa Batak 
Toba, memberikan 
soal/pertanyaaan 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam

Diktat 
Bab II 
Buku 
referensi 
1,6,9,12,1
4,23,24 



informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Kajian 
Fonologi Bahasa 
Batak Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

memecahkan 
masalah Kajian 
Fonologi Bahasa 
Batak Toba 

yang sesuai dengan 
kompetensi 

ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

 
 

7 Mampu 
mengkaji 
tentang Kajian 
Morfologi 
Bahasa Batak 
Toba 

Kajian  Morfologis  
Bahasa Batak Toba 
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Kajian 
Morfologi Bahasa 
Batak Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Kajian 
Morfologi Bahasa 
Batak Toba 

Menjelaskan  
tentang Konsep 
Kajian Morfologi 
Bahasa Batak 
Toba, memberikan 
soal/pertanyaaan 
yang sesuai dengan 
kompetensi 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Diktat 
Bab III 
Buku 
referensi 
1,6,9,12,1
4,23,24 
 



pengarahan   
Dosen. 

8 UTS 
 

   Test 
Pilihan 
Bergand
a 

  Naskah 
Soal 
Bersama 

9 Mampu 
mengkaji 
tentang Kajian 
Sintaksis 
Bahasa Batak 
Toba 

Kajian  Sintaksis  
Bahasa Batak Toba 
Toba 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan 
pemecahan masalah 
pada Kajian 
Sintaksis Bahasa 
Batak Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Kajian 
Sintaksis Bahasa 
Batak Toba 

Menjelaskan  
tentang Kajian 
Sintaksis Bahasa 
Batak Toba, 
Menberikan 
soal/pertanyaan yang 
sesuai dengan 
kompetensi  

 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Diktat 
Bab IV 
Buku 
referensi 
1,6,9,12,1
4,23,24 
 
 

10 Mampu 
mengkaji 
tentang Aksara 
Batak Toba  

Akasara Batak 
Toba  
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 

Melakukan kajian 
pustaka/referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  

1. Menjelaskan  
tentang Aksara 
Batak Toba, 
Pemakaian Aksara 
Batak Toba, 
Memberikan latihan 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam

Diktat 
Bab IV 
Buku 
referensi 
8 
 



informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan 
pemecahan masalah 
pada Akasa Batak 
Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

memecahkan 
masalah Aksara 
Batak Toba 

dan soal yang sesuai 
dengan kompetensi  
 

ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

 

11 Mampu 
mengkaji 
tentang Asal-
usul Suku 
Batak Toba 

Asal-usul   Suku  
Batak  
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Asal-usus 
Suku Batak Toba, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka/referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Asal-usul 
Suku Batak Toba. 

Menjelaskan  
tentang Asal-usul 
Suku Batak Toba, 
Memberikan 
pertanyaan dan soal 
yang sesuai dengan 
kompetensi  

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Diktat 
Bab V 
Buku 
referensi 
5, 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 
 
 



12 Mampu 
mengkaji 
tentang 
Dalihan Na 
Tobu Batak 
Toba 

Dalihan na Tolu 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Dalihan Na 
Tolu, yang dipandu 
dan dibimbing, 
serta  pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka/referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Dalihan 
Na Tolu dalam 
Batak Toba. 

Menjelaskan  tentang 
Dalihan Na Tobu 
dalam masyarakat 
Batak Toba, 
Memberikan 
pertanyaan dan soal 
yang sesuai dengan 
kompetensi 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Diktat 
Bab VI 
Buku 
referensi 
5, 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 
 

13 Mampu 
mengkaji 
tentang Sistem 
Kemasyarakat
an Dalihan Na 
Tolu dan 
pelaksanaan-
nya dalam 
masyarakat 
Batak Toba 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

Sistem 
Kemasyarakatan 
Dalihan  Na Tolu 
Batak  Toba  
 
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan 
pemecahan masalah 
pada Sistem 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masala Sistem 
Kemasyarakatan 
Dalihan Na Tobu 
dalam masyarakat 
Batak Toba.. 

Menjelaskan  
tentang Sistem 
Kemasyarakatan 
Dalihan Na Tolu 
Masyarakat Batak 
Toba, memberikan 
pertanyaan/soal yang 
sesuai dengan 
kompetensi  
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 

Diktat 
Bab VII 
Buku 
referensi 
5, 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 
 
 



Kemasyarakat 
Daliahn Na Tolu, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

: 110’ 

14 Mampu 
mengkaji 
tentang Istilah  
Kekerabatan  
Batak  Toba 

Istilah  
Kekerabatan  
Batak  Toba 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Istilah 
Kekerabatan 
Batak Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masala Istilah  
Kekerabatan  
Batak  Toba 

Menjelaskan  tentang 
Istilah  Kekerabatan  
Batak  Toba 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Bab VIII 
Buku 
referensi 
5, 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 
 

15 Mampu 
mengkaji 
tentang 
Kesenian Batak  
Toba 
 

Kesenian Batak  
Toba 
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  

Menjelaskan  tentang 
Kesenian Batak 
Toba 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam

Bab IX 
Buku 
referensi 
5, 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 



informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Kesenian 
Batak Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

memecahkan 
masala Kesenian 
Batak  Toba 
 

ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

 

16, Mampu 
mengkaji 
tentang Sastra  
Batak Toba 

Sasatra  Batak 
Toba 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Sastra Batak 
Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masala Sasatra  
Batak Toba 

Menjelaskan  
tentang Sasatra  
Batak Toba, jenis-
jenis sastra dalam 
masyarakat Batak 
Toba, umpasa, 
umpama, turi-
turian, torhan-
torhanan, hutinsa, 
dan lain-lain. 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Bab X 
Buku 
referensi 
2,3,7,11,1
3 
 
 



18 UAS     Test 
Pilihan 
Bergand
a 

  Naskah 
Soal 
Beresam
a 

 



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

A. Identifikasi Mata Kuliah 

Nama/Kode Matakuliah : Perkembangan Peserta Didik/IF120222 

Jumlah SKS   : 2 SKS 

Semester/TA   : Ganjil (1) / TA. 2019-2020 

Status Mata Kuliah  : Wajib 

Program Studi   : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Dosen Pengampu  : Renita Br Saragih, M.Pd. 

       

 

B. Capaian Pembelajaran  

Mahasiswa sebagai calon Guru/pendidik memiliki kompetensi terampil membantu 

pertumbuhan dan perkembangan   perkembangan peserta didik  dan mampu menyikapi 

implikasi perkembangan tersebut sesuai dengan peran yang diembannya 

 

C. Indikator Capaian Pembelajaran 

Dapat mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan :  Fisik, 

Intelektual, Emosi, Bahasa,  Bakat Khusus,  Sosial, Moral, Tugas-tugas perkembangan, 

Konsep diri, Penyesuaian diri, Kepribadian Individu yang dididik. 

D. Bahan Kajian 

Bahan kajian dan materi yang disajikan dalam mata kuliah Perkembangan peserta didik  

didasarkan atas aktivitas yang dilakukan pada pembelajaran. Secara umum bahan kajian 

matakuliah ini mencakup: Hakekat Perkembangan, Teori perkembangan, perkembangan : 

Fisik, Intelektual, Emosi, Bahasa,  Bakat Khusus,  Sosial, Moral, Tugas-tugas 

perkembangan, Konsep diri, Penyesuaian diri, dan Kepribadian individu. 



 

 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
MataKuliah:  
Perkembangan Peserta 

Didik 

Kode Mata Kuliah: 
IF 120222 

 

Semester: 
2   

 

Bobot Mata Kuliah :  
2 sks 

Status  Mata Kuliah: 
Wajib 

Otorisasi : Dosen Pengembang RPS 
 
 

Kordinator  
 
 

Ketua Prodi 

 
 
Drs. Pontas J. Sitorus, M.Pd. 

Capaian Pembelajaran   
Lulusan   (CPL)      

Sikap  
 
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 
S6 : Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
S8 : Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
S9 : Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 
 
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. 
KU5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data. 



 
Pengetahuan 
Mengatahui konsep dan upaya dalam setiap perkembangan peserta didik 
 
Keterampilan Khusus (KK) 
 

1 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan fisik 
2 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan intelektual 
3 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan emosi 
4 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan Bahasa  
5 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan Bakat khusus 
6 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan sosial 
7 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan moral 
8 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu tugas-tugas perkembangan 
9 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan konsep diri 
10 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan penyesuaian diri 
11 Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh-contoh upaya pendidik membantu perkembangan individu yang unik 

 
 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 
(CPMK) 

Calon Guru/pendidik   memiliki kompetensi terampil membantu pertumbuhan dan  perkembangan peserta didik  dan mampu menyikapi 
implikasi perkembangan tersebut sesuai dengan peran yang diembannya 

 
Deskripsi Mata Kuliah                       Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik adalah salah satu matakuliah yang diberikan pada semester  2 pada Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia FKIP UHN dan wajib ditempuh mahasiswa. Mata kuliah ini adalah Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)  yang  
mana  mahasiswa belajar  pemahaman tentang  pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada aspek  Fisik, Intelektual, Emosi, Bahasa,  
Bakat Khusus,  Sosial, Moral, Tugas-tugas perkembangan, Konsep diri, Penyesuaian diri, Kepribadian Individu yang dididik. 

Bahan Kajian Keilmuan  1. Hakekat Perkembangan 
2. Teori Perkembangan 
3. Perkembangan Fisik 
4. Perkembangan intelektual 
5. Perkembangan Emosi         
6. Perkembangan  Bahasa      
7. Perkembanga Bakat Khusus 



8. Perkembangan Sosial 
9. Perkembangan Moral 
10. Tugas-Tugas Perkembangan 
11. Perkembangan Konsep Diri 
12. Perkembangan Penyesuaian Diri 
13. Perkembangan Kepribadian 

Daftar Referensi 1. Ali, mohammad & Asrori, Mohammad. 2011. Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik. Jakarta, PT Bumi Aksara.  
2. B. Hurlock, Elizabeth. 2002. Psikologi Perkembangan. Jakarta, Erlangga. 
3. Desmita. 2009. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 
4. F.J. Monks & Rahayu, Siti. 2006. Psikologi Perkembangan. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. 
5. Hartinah, Siti. 2008. Perkembangan Peserta Didik. Bandung, PT Refika Aditama. 
6. Jahja, Yudrik. 2011. Psikologi Perkembangan. Jakarta, Prenada Media Group. 
7. John W. Santrock. 2003. Adolescence Perkembangan Remaja. Jakarta, Erlangga. 
8. Kohlberg, Lawrence. 1995. Tahap-tahap Perkembangan Moral. Yogyakarta, Kanisius.Sunarto & Hartono, Agung. 2008. Perkembangan Peserta 

Didik. Jakarta, Rineka Cipta. 
9. Soejanto, Agoes. 2005. Psikologi Perkembangan. Jakarta, PT Rineka Cipta. 
10. Sunarto & Hartono, Agung. 2008. Perkembangan Peserta Didik. Jakarta, Rineka Cipta. 
11. Yusuf, Syamsu. 2009. Psikologi Perkembangan Anak & Remaja. Bandung, remaja rosdakarya. 

Media pembelajaran Software: Hardware: 
MS Power Point, Google Classroom Laptop, LCD 

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



Pertemuan  Sub- CPMK  

(sebagai kemampuan  

Akhir yang di 
harapkan) 

 

 

Penilaian Bentuk Pembelajaran; 
Metode 

Pembelajaran; 
Penugasan; (Estimasi 

Waktu) 

Materi 
Pembelajara
n (Pustaka) 

 

Bobot 

Penilai
an 

(%) 

 
 

Indikator Kriteria & 
Bentuk 

Penilaian 

Tatap Muka/ Luring 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) 

1 Mahasiswa mampu 
memahami kontrak 
perkuliahan dan capaian 
perkuliahan perkembangan 
peserta didik dengan sangat 
baik 
 

 

 Kesesuaian pendapat 
tentang Kontrak 
perkuliahan 
 Ketepatan 
mendaptkan 
penjelasan Sistem 
perkuliahan  

 

Kriteria ketepatan 
dan penguasaan  
 
bentuk non-test: 
Tampil secara 
personal Pengenalan 
Diri 

 

 Kuliah & diskusi  
100 Menit 
 

Kontrak perkuliahan  
 Aturan 
 Tugas 
 Penilaian 
 Hak 
 Kewajiban 

 
 

2,5 

2 Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan hakekat 
perkembangan 
 

 
 
 

 Ketepatan  
mendeskripsikan arti,  
ciri-ciri, Prinsi-
prinsip, fase-fase 
perkembangan   . 

 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 
 Presentasi 

makalah 
 Presentasi 

Tugas I (Tugas 
Rutin) Mind 
Mapping 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  
 
100 Menit 

[ 

Hakekat , teori  
1. arti 

perkembangan,  
2. ciri-ciri , Prinsip-

prinsip 
perkembangan,   

3. fase-fase 
perkembangan,   

5 



3 Mahasiswa mampu  
mendeskripsikan teori 
perkembangan   

 

 Ketepatan  
mendeskripsikan 
teori perkembangan 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi 
makalah 

 Presentasi tugas 
rutin Mind 
Mapping 

 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah dan 

mind mapping  
 
100 Menit 

 
 
 

Teori perkembangan 
1. teori  

psikoanalisis,  
2. Teori Kognitif,  

teori  Perilaku 
dan  Kognitif 
Sosial,  

3. Teori  
Kontektual 
Ekologis 

4. Orientasi 
Teoritis 
Eklektik 

2,5 

4 Mahasiswa mampu  
mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu  
Pertumbuhan fisik Individu 

 

 Ketepatan  
mensimulasikan 
contoh upaya 
pendidik membantu 
Pertumbuhan fisik  
individu sesuai 
dengan peran 
sebagai   (guru bid 
studi, Guru Kelas, 
wali kls, Kepala 
sekolah, PKS III, 
orang tua) 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Pemahaman 
materi yang 
diunggah 

 Kemampuan 
mengerjakan Quiz 

 Tugas II Critical 
Book Review 
(CBR) 

Diskusi dan mengerjakan 
tugas individual 

 
100 Menit 

Pertumbuhan 
fisik individu  

1. Pengertian  
2. Ciri ciri 
3. Faktor-faktor 

yang 
mempengaruhi 

5 

5 Mahasiswa mampu  
mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu 
perkembangan intelektual 
Individu 

 

 Ketepatan  
Mensimulasikan 
contoh upaya 
pendidik membantu 
perkembangan 
intelektual Individu 
sebagai   (guru 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi 
makalah 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  

 
100 Menit 

 

Perkembangan  
Intelektual 

1. Pengertian,  
2. Karakteristik 
3. Faktor yang 

mempengaruhi 

2,5 



bid.studi, Guru 
Kelas, wali kls, 
Kepala sekolah, PKS 
III, orang tua) 

 Presentasi tugas 
rutin Mind 
Mapping 

 
6 Mahasiswa mampu  

mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu 
perkembangan emosi  
individu 
 

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam  
mensimulasikan 
contoh upaya pendidik 
membantu 
perkembangan emosi 
individu sesuai dengan 
peran sebagai   
(guru bid. Guru Kelas, 
studi, wali kls, Kepala 
sekolah, PKS III, 
orang tua)   

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
Bentuk Non-test : 

 Presentasi 
makalah 

 Presentasi tugas 
Mind Mapp 
 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  

 
100 Menit 
 

Perkembangan emosi    
1. Pengertian  
2. Bentuk-bentuk 
3. Hubungan 

Emosi dg 
Tingkah Laku 

4. Ciri-ciri 
perkembangan 
Emosi 

5. Fakto-faktor 
yang 
mempengaruhi 

2.5 

7 Mahasiswa mampu  
mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu 
perkembangan bahasa 
individu 

( 

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
mengimplementasikan 
fungsi reecana, 
pelaksanaan, 
pengorganisasian, 
monitoring dan 
evaluasi program BK di 
sekolah  

 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi 
makalah 

 Presentasi tugas 
Mind Mapp 

 Tugas III Critical 
Journal Review 

 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  
 

100 Menit 
 

Perkembangan 
Bahasa 
 
1. Pengertian 
2. Hubungan  
    kemampuan   
    berbahasa 

dengan  
    kemampuan   
    berfikir 
3. Karakteristik 
    faktor-faktor 

yang 
    mempengaruhi 

5 
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9 Mahasiswa mampu  Ketepatan dan Kriteria ketepatan, Diskusi dan mengerjakan Bakat Khusus 2,5 



mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu 
perkembangan bakat 
khusus  Individu  

 

kesesuaian dalam  
Mensimulasikan 
contoh upaya pendidik 
membantu 
perkembangan bakat 
khusus individu sesuai 
dengan peran sebagai   
(guru bid. Guru Kelas, 
studi, wali kls, Kepala 
sekolah, PKS III, 
orang tua)   

kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 
 

 Presentasi makalah 
 Kemampuan 

mengerjakan Quiz 
 

tugas individual 
 

100 Menit 

1. Pengertian 
2. Jenis-jenis 
3. Hubungan antara 

Bakat dan 
Prestasi 

4. Faktor yang 
mempengaruhi 

5. Perbedaan 
Individu dalam 
Bakat 

10 Mahasiswa mampu 
mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu 
perkembangan sosial 
individu 

 
 

 

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam  
mensimulasikan 
contoh upaya pendidik 
membantu 
perkembangan sosial 
individu sesuai dengan 
peran. sebagai   (guru 
bid. studi, Guru Kelas, 
wali kls, Kepala 
sekolah, PKS III, 
orang tua) 

 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi makalah 
 Presentasi tugas 

Mind Mapp 
 Simulasi 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  
 
100 Menit 

Perkembangan Sosial 
1. Pengertian  
2. Hubungan antara 

kemampuan 
sosial dengan 
kemampuan 
berpikir 

3. Karakteristik 
4. Faktor-faktor 

yang 
mempengaruhi 

2,5 

11 Mahasiswa mampu  
mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu 
perkembangan moral  
individu 

 
 

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam  
Mensimulasikan 
contoh upaya 
pendidik membantu 
perkembangan Moral 
Individu 
sesuai dengan peran 
sebagai   (guru 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk Non-test : 

 Pemahaman materi 
yang diunggah 

 Kemampuan 
mengerjakan Quiz 

Diskusi dan mengerjakan 
tugas individual 
 

Perkembangan  
Moral 

1. Pengertian  
2. Bentuk-bentuk 
3. Hubungan antara 

Moral dan 
tingkah laku 

4. Ciri-ciri 
5. Faktor faktor 

2.5 



bid.studi,  Guru 
Kelas, wali kls, 
Kepala sekolah, PKS 
III, orang tua)  

 yang 
mempengaruhi 

12 Mahasiswa mampu  
mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu 
menyelesaikan  Tugas-
tugas  perkembangan 
individu  

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
mensimulasikan 
contoh upaya pendidik 
membantu 
menyelesaikan tugas-
tugas  perkembangan 
Individu sesuai dengan 
peran Mensimulasikan 
contoh upaya pendidik 
membantu Tugas-tugas  
perkembangan 
individu  
sebagai   (guru 
bid.studi, wali kls, 
Guru Kelas,  Kepala 
sekolah, PKS III, 
orang tua) 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi makalah 
 Presentasi tugas 

Mind Mapp 
 Simulasi 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  
 

100 Menit  
 

Tugas-tugas 
Perkembangan 
Individu  
1. Pengertian  
2. Jenis 
3. Tugas 

Perkembangan  
Berkenaan 
dengan 
Kehidupan  
berkeluarga 
 

2,5 

13 Mahasiswa dapat  
mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu 
perkembangan konsep diri 
individu  
 

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam  
Mensimulasikan 
contoh upaya 
pendidik membantu 
perkembangan 
konsep diri individu 
sesuai dengan peran 
sebagai   (guru 
bid.studi, wali kls, 
Guru Kelas, Kepala 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi makalah 
 Simulasi 

 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah 

 
100 Menit 

 

Perkembangan 
Konsep Diri 
individu 
1. Pengertian  
2. Faktor yang 
mempengaruhi 

 

2,5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

sekolah, PKS III, 
orang tua)   

14 Mahasiswa dapat  
mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu 
perkembangan penyesuaian 
diri  individu  

) 

 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam  
mensimulasikan 
contoh upaya 
pendidik membantu 
perkembangan 
Penyesuaian Diri  
individu sesuai 
dengan peran sebagai   
(guru bid.studi, Guru 
Kelas,  wali kls, 
Kepala sekolah, PKS 
III, orang tua) 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk Non-test : 

 Pemahaman materi 
yang diunggah 

 Kemampuan 
menulis laporan 
mini riset 

 Tugas IV Laporan 
Mini Riset 

 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah 
 mengerjakan tugas 
individual 

 
 
100 Menit 

 

Perkembangan 
Penyesuaian Diri 
Individu 

1. Pengertian  
2. Faktor yang 

mempengaruhi 

5 

15 Mahasiswa dapat 
mensimulasikan contoh 
upaya pendidik membantu 
perkembangan 
Kepribadian individu 

 

Ketepatan dan 
kesesuaian 
mensimulasikan 
contoh upaya 
pendidik membantu 
perkembangan 
Kepribadian individu 
sesuai peran sebagai   
(guru bid studi, Guru 
Kelas, wali kls, 
Kepala sekolah, PKS 
III, orang tua,) 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 
 Presentasi Tugas V 

(Project) 
 
 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  

 
 
100 Menit 

 

Perkembangan 
Kepribadian 
Individu 
 

1. Pengertian  
2. Jenis-jenis 

Kepribadian 
3. Perilaku Belajar 

 

7,5 
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E.  Model/Pendekatan/Metode Pembelajaran  
 
Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini mengacu 

pada prinsip Learning By Doing yaitu belajar melalui perlakuan/perbuatan atau latihan 
secara langsung dengan objek yang dipelajari. Dalam pembelajaran diterapkan beberapa 
kombinasi metode pembelajaran seperti Latihan; Metode Toturial dan Bimbingan ; 
Metode Pengamatan (Observasi); atau Metode Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok. 
Metode dalam setiap kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan materi yang dikaji. 
Adapun skenario setiap kegiatan pembelajaran akan disesuaikan dengan metode yang 
digunakan. 

 
F. Tagihan Tugas-Tugas  

Pada perkuliahan ini, mahasiswa diberikan tugas rutin, Tugas Critical Book Repot, Critical 

Jurnal Report, Tugas Mini Research,Tugas Project Work. 

Secara lengkap jenis tugas, konsep, kemampuan yang diharapkan, tagihan/dikumpulkan 

dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 1 : Tugas Perkuliahan 

N
o 

Tugas Topik Pertemu
an 

Bentuk 

1 Tugas Rutin 
(Ber BMB3 
Berfikir, Merasa, 
Bersikap, 
Bertindak, 
Bertanggung 
Jawab.  sesuai 
dengan materi 
tugas yg dibahas  
pada  kuliah PPD  

 

1. Kontrak Kuliah dan SAP     

2. Hakekat Perkembangan       

3. Teori Perkembangan           

4. Perkembangan Fisik            

5. Perkembangan intelektual   

6.  Perkembangan Emosi         

7. Perkembangan  Bahasa      

8. Ujian Tengah Semester            

9. Perkembanga Bakat Khusus 

10. Perkembangan Sosial        

11. Perkembangan Moral      

12. Tugas-tugas Perkembangan 

13. Perkembangan  Konsep Diri 

14. Perkembangan Penyesuaian 
Diri 

 
15. Perkembangan Kepribadian  
 
16. Ujian Akhir Semester 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Individu 
 
Kelompok 
 
Kelompok 
 
Kelompok 
 
Kelompok 

Kelompok 
Kelompok 
 
Individual 
 
Kelompok 

Kelompok 
 
Kelompok 
 
Kelompok 
 
Kelompok 

Kelompok 
 
Kelompok 
 
Kelompok 

2 Critical Book 
Report 

Buku perkembangan belajar 
peserta didik  

5 Individu 

3 Journal Report Jurnal PPD 7 Individu 

4 Riset mini Judul mengacu pada 
pembagian Tugas Kelompok 
( Gunakan  Instrumen yang  

 Kelompok 



Tersedia ) peroleh data dari 
lapangan. 

6 Project Judul mengacu pada Tugas 
Mini Riset 
Produk Projeck, Setiap 
Kelompok menyiapkan vidio 
Rekaman Rekaman dari 
Instrumen Mini Riset yang di 
kembangkan ditugas 
Rekayasa Ide. Vidio ditayang 
pada setiap pertemuan sesuai 
dengan Topik Bahasan 
(kecuali pertemuan Pertama, 
kedua) 

 Kelompok 

 
Tabel 2 : Deskripsi tugas dan kemampuan 

 

JENIS 
TUGAS DISKRIPSI KEMAMPUAN YANG 

DIUKUR 
TAGIHAN/ 

DIKUMPULKAN 
 
Tugas 
Rutin 

Tugas rutin adalah  
tugas mahasiswa 
mandiri menuliskan  
diselembar kertas pada 
setiap awal perkuliahan 
yang merupakan hasil 
literasi materi yang 
akan dibahas.  

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 pada setiap 
pertemuan yang 
berkaitan dengan materi 
selanjutnya,  
dikumpulkan pada setiap 
pertemuan perkuliahan 
sesuai materi yang 
sedang dibahas. 
 

Tugas 
Critical 
Book 
Report 
(CBR) 
 
 
 
 
 
 

 

Tugas Critical Book 
Report adalah  tugas 
individu yang  mengkaji 
buku  PPD  dengan 
tujuan umum untuk  
melatih mahasiswa 
merumuskan definisi  
konseptual berdasarkan 
sintesis teori-teori yang 
berkembang dari buku 
yang direview.  
Tujuan khusus 
mahasiswa dapat:  
a. meringkas isi buku,  
b. melatih mahasiswa 

lebih kritis dan 
berani 
berargumentasi 
berdasarkan teori 
dari buku teks. 
 

Keterampilan 
a. Kemampuan 

meringkas isi buku 
b. Kemampuan 

membandingkan 
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 

f. bertanggungjawab. 

 Laporan CBR dalam 
bahasa Indonesia. 

 Buku dapat diakses 
dari internet dalam 
bentuk pdf dan ber 
ISBN.  

 Mereview 1 buku  PPD 
berbahasa 
Inggris/Indonesia 
terbitan ≥tahun 2010 

 Laporan CBR  
dikumpulkan dalam 
bentuk hardcopy  atau 
softcopy  pada 
pertemuan Ke-4. 
 

Critical 
Journal 
Report  
(CJR) 

Tugas Critical Journal 
Review adalah tugas 
individu dan atau 
kelompok yang 
mengkaji sebuah artikel 
yang diterbitkan dalam 

Keterampilan 
a. Kemampuan 

meringkas isi jurnal 
b. Kemampuan 

membandingkan 
dengan isi jurnal atau 

 Laporan CJR dalam 
bahasa Indonesia. 

 Artikel diakses dari 
internet dalam bentuk 
pdf dan jelas identitas 
Jurnalnya.  



JENIS 
TUGAS DISKRIPSI KEMAMPUAN YANG 

DIUKUR 
TAGIHAN/ 

DIKUMPULKAN 
jurnal internasional 
berbahasa Inggris 
tentang teori  PPD.  
Tujuan umum untuk  
melatih mahasiswa 
merumuskan definisi 
konseptual berdasarkan 
simtesis teori-teori yang 
berkembang dalam 
Jurmal yang direview.  
Tujuan khusus 
mahasiswa dapat:  
a. Mengakses sendiri 

jurnal dari internet. 
b. meringkas isi jurnal,  
c. membandingkan dan 

menghubungkan isi 
jurnal yang direview 
dengan jurnal atau 
buku yang relevan, 

d. melatih mahasiswa 
lebih kritis dan 
berani 
berargumentasi 
berdasarkan teori 
dari jurnal ilmiah 
dan buku teks. 

buku lainnya. 
c. Menilai konstruksi 

jurnal (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 

f. bertanggungjawab. 

 Mereview 1 artikel  
PPD   berbahasa 
Inggris terbitan ≥ tahun 

2010, dan 
dibandingkan 
sekurang-kurangnya 
dengan 2 artikel atau 
buku yang relevan.  

 Artikel pembanding 
dapat berbahasa 
Inggris atau Indonesia 
dari Jurnal 
terakreditasi.   

 Laporan CJR  
dikumpulkan dalam 
bentuk hardcopy  dan 
softcopy  pada 
pertemuan Ke-7 

Tugas 
Mini 
Riset 
(MR) 

Tugas Mini Riset 
adalah Tugas ini 
bersifat  
kelompok yang 
bertujuan untuk melatih 
mahasiswa melakukan 
penelitian  tentang 
upaya pendidik 
membantu pertumbuhan 
dan perkembangan 
peserta didik  dalam 
bentuk survey lapangan 
terbatas sesuai dengan 
kaidah-kaidah 
penelitian, mulai dari  
penyusunan proposal, 
penyusunan instrumen,  
survey lapangan, 
analisis data dan 
pelaporan.  
Secara khusus 
mahasiswa dapat:  
a. Menyusun proposal 

mini riset 
b. Memiliki pengalaman 

dalam melakukan mini 
riset tentang  upaya 
pendidik membantu 
pertumbuhan dan 
perkembangan peserta 
didik. 

c. Memiliki tertib 
berfikir ilmiah 

Keterampilan 
a. Kemampuan 

menyususn rencana 
mini riset. 

b. Kemampuan 
menyusun instrumen. 

c. Kemampuan observasi 
d. Kemampuan 

mendeskripsikan 
informasi 

e. Kemampuan analisis 
data 

f. Kemampuan menulis 
(membuat laporan) 

g. Kemampuan 
mengomunikasikan 
hasil 
 

Sikap: Sikap ilmiah, 
Kejujuran, Rasional, 
kerjasama berpikir, 
Komunikatif 
menyampaikan 
informasi, 
Bertanggungjawab. 

 Laporan MR 
memperlihat adanya 
identifikasi dan rumusan 
masalah belajar, dan 
menampilkan solusi dan 
rekomendasi ilmiah dari 
hasil survey lapangan.  

 Laporan MR mengikuti 
sistematika yang 
ditetapkan. 

 Rujukan teori dalam 
MR minimal 7 buku 
atau Jurnal terbitan ≥ 

tahun 2008.  
 Laporan MR  

dikumpulkan dalam 
bentuk hardcopy dan 
softcopy  sesuai  
pertemuan  dikumpul 
sesudah -.presentase di 
kelas 



JENIS 
TUGAS DISKRIPSI KEMAMPUAN YANG 

DIUKUR 
TAGIHAN/ 

DIKUMPULKAN 
berbasis teori. 

d. Menyusun laporan 
hasil mini riset tepat 
waktu. 

 
Tugas 
Project 
Work 
(TPW) 

Tugas Project Work 
adalah tugas kelompok 
mahasiswa yang 
bertujuan untuk melatih 
mahasiswa sebagai 
calon pendidik 
membantu 
pertumbuhan dan  
perkembangan . peserta 
didik  
 

Keterampilan 
a. Kemampuan  

menyusun proposal 
kegiatan.  

b. Kemampuan 
membantu 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
peserta didik 

Sikap : kreativitas, ke 
mandirian, berani, 
tanggung jawab, 
kepercayaan diri, 
transfaran, integritas, 
berpikir kritis dan 
analitis. 

 Kegiatan dilakukan di 
kelompok masing-
masing membuat vidio 
upaya pendidik 
membantu pertumbuhan 
dan perkembangan 
peserta didik  

 Proposal dan laporan 
mengikuti sistematika 
yang ditetapkan. 

 Laporan   dikumpulkan 
dalam bentuk 
hardcopy,shofcopy 
sesudah presentase di  

 Kelas 

 
G. Evaluasi Hasil Belajar 

Penilaian Mata Kuliah Sosiolinguistik 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14-16 Sangat baik  

12-13 Baik  

8-11 Cukup  

4-7 Kurang 

0 -3 Sangat Kurang 



 

 
 
4. Mini riset  

4.1. 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 

 

4.2. Rubrik Penilaian Hasil Mini Riset 

1. Tabel Penilaian 

No Aspek Penilaian 

Nilai 

K
ur

an
g 

C
uk

up
 

Se
da

ng
 

Ba
ik

 
Ba

ik
 

Se
ka

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   

 

  



 

4.3. 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.Critical book report 
 
5.1. 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) 
Bab III. Pembahasan (Perbedaan: Keunggulan, Kelemahan) 
Bab IV. Penutup (Kesimpulan dan Saran) 
 
5.2. Penilaian  
5.2.1. Identitas  
Nama Mahasiswa  : ………………………………………………………….. 
NIM/Prodi   : ………………………….. / ................................. 
Judul Buku   : …………………………………………………………… 
Nama Pengarang  : …………………………………………………………… 
Penerbit/Thn Terbit/Jlh hlm : ……………… / ………… / ……………. 
 
5.2.2. 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, ……………   201.. 
       Penilai/Dosen, 
 
 
       (…………………………..  .) 
 
Dalam mengisi Format Penilaian Tugas Critical Book Report, dapat dipedomani rubrik berikut: 
 
5.2.3. Tampilan Laporan 

1. Kesesuaian Sistematika Laporan 
No Deskriptor 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 Deskriptor 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 Deskriptor 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 

 
 
 
 
5.2.4. Isi Laporan (Critikal Book Report) 

1. Pendahuluan 
No Deskriptor 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 Deskriptor 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 Deskriptor 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 Deskriptor 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 
 
 
 
 
 
6. Critical Journal Report 

6.1. Sistematika  
a. Halaman Sampul 
b. Latar Belakang Teori dan Tujuan Penelitian  

Mengungkapkan beberapa landasan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam 
penelitiannya dan tujuan apa yang ingin dicapai.  

c. Metode  
Mengungkapkan metode yang digunakan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, alat 
pengumpul data, dan analisis data yang digunakan.  

d. Hasil dan Pembahasan  
Dalam pokok bahasan ini mengambil hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan 
memberikan deskripsi secara singkat, jelas, dan padat. 

e. Lampiran :  
 

 

FORMAT REVIEW JURNAL 

1 Judul (Judul lengkap jurnal yan akan di review) 
2 Jurnal (Nama jurnal, contoh : jurnal pelita Unimed)  
3 Download (Link download jurnal) 
4 Volume dan Halaman (Volume dan halaman jurnal yang di review) 
5 Tahun (Tahun jurnal di terbitkan) 
6 Penulis (Penulis jurnal) 
7 Reviewer (Nama reviewer) 
8 Tanggal (Tanggal di review) 
9 Abstrak Penelitian  
 -Tujuan Penelitian (Hasil Review) 
 -Subjek Penelitian (Hasil Review) 
 -Assesment Data (Hasil Review) 
 -Kata Kunci  (Hasil Review) 
10 Pendahuluan  
 -Latar Belakang  

 dan Teori 
(Hasil Review) 

11 Metode penelitian  
 -Langkah Penelitian (Hasil Review) 
 -Hasil Penelitian (Hasil Review) 
 -Diskusi Penelitian (Hasil Review) 
 -Daftar Pusaka (Hasil Review) 
12 Analisis Jurnal  
 -Kekuatan Penelitian (Hasil Review) 
 -Kelemahan Penelitian (Hasil Review) 
13 Kesimpulan (Hasil Review) 
14 Saran (Hasil Review) 
15 Referensi (Hasil Review) 

 

 

6.2.RUBRIK PENILAIAN HASIL CRITICAL JOURNAL 

No Aspek Penilaian 

Nilai 

K
u

ra
n

g 

C
u

ku
p

 

Lu
m

ay
an

 

B
ai

k 

B
ai

k 
Se

ka
li 



1 Kelengkapan Jurnal 

  

Judul           
Nama Jurnal / Penerbit           
Download           
Volume dan Halaman           
Tahun           
Penulis           
Reviewer           
Tanggal di review           

2 Abstrak 

  

Tujuan Penelitian           

Subjek Penelitian           

Assesment Data           

3 Pendahuluan 
     

 
Latar Belakang dan Teori 

     4 Metode 

  

Metode penelitian           

Langkah Penelitian           

Teknik Pengumpulan Data           

5 Hasil dan Pembahasan 

  

Analisa Pembahasan / Penyelesaian 
Masalah           

Kekuatan Penelitian           

Kelemahan penelitian           

6 Kesimpulan dan Penutup 

  

Kesimpulan            

Saran           

Referensi           

Total   

Nilai Akhir   
 

6.3. Panduan Penilaian 

    Tabel Skoring Penilaian 

Nilai Skor 
Kurang 1 
Cukup 2 

Lumayan 3 
Baik 4 

Baik Sekali 5 
  

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

Tabel Nilai Akhir 

Skor Nilai Akhir 
20 – 59 E 
60 – 69 C 
70 – 89 B 
90 – 100 A 

 
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%) 
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Capaian Pembelajaran 
(CPL ) 

CPL Program Studi  
S 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menujukkan sekap religious. 

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



Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengenalan 
kajian fenomena 
kebahasaan unsur 
fonologis, morfologis, 
sintaksis, 
kesusastraan,yaitu: sastra 
lisan dan sastra tulis,   
kajian budaya Batak 
Toba,  yaitu: asal-usul 
suku Batak Toba, 
falsafah Dalihan na Tolu, 
sistem kemasyarakatan 
Batak Toba,  Aksara 
Batak Toba, Kesenian 
Batak Toba serta 
peranannya dalam 
pengembangan kajian 
keilmubahasaan, ilmu 
kesusastraan,  kajian 
budaya nusantara. 
Membahasa mengenai 
budaya dan kebiasaan 
masyarakat suku Batak 
Toba serta peranannya 
dalam sastra dan budaya 
nusantara. Mata kuliah 

etika. 
3. Menginternalisasikan 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, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
8. Taat hokum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
9. Menginternalisasikan semangat kemandiarian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

P 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistic. 
2. Menguasai teori-teori dalam bidang sastra. 
3. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang lingusitik dan sastra untuk mendaptkan 

kajian linguistik dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 
4. Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistic  dan /atau sastra untuk mendapatkan 

kajian linguistic da/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 lingusitik. 
7. Menguasai prinsip-prinsip dasar proses kreatif, penulisan berbagai masalah pendidikan, kebahasaan 

(lingusitik) dan genre-sastra. 
8. Menguasai teori-teori pendidikan, hakikat peserta didik, akikat 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 sasta Indonesia. 
10. Menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran dan mengaplikasikannya 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. 



ini merupakan mata 
kuliah yang mampu 
mendorong mahasiswa 
menjadi manusia yang 
beriman serta bertagwa 
kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berilmu 
kreatif, serta dapat 
menjadi manusia yang 
terampil dan berkarakter. 

13. Menguasai teori-teori perencanaan pembelajaran dan mengaplikaskannya dalam pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia. 

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

15. Menguasai teori-teori kuriklum, pengembangan komponen-komponen kurikulum, materi dan 
struktur kurikulum, mengembangkan bahan pembelajaran. 

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

KU 1. Mampu mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam analisis kebahasaan. 
2. Mampu mengaplikasikan teori-teori sastra dalam analisis kesastraan. 
3. Mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang linguistic dan sastra untuk 

mendapatkan kajian linguistic dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 
4. Mampu mengaplikasikan teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistic dan sastra untuk 

mendapatkan kajian linguistic dan sastra yang mendalam dan konprehensif. 
5. Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bidang linguistic dan sastra dalam praktik 

penelitian dan pengkajian fenomena kebahasaan dan karya sastra. 
6. Mampu mengaplikasikan analisis bahasa dari berbagai aliran linguistic. 
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 dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

10. Mampu mengaplikasikan teori-teori belajar dan pembelajaran serta mengaplikasikannya 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 dan mengaplikasikannya dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

14. Mampu mengaplikasikan terori-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. 
Mampu mempraktikkan keteampilan-keterampilan mengajar di kelas sesungguhnya. 

KK 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistic. 
2. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang linguistic dan sastra untuk mendapatkan 

kajian sastra dan linguistic yang mendalam dan komprihensif. 
Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistik dan/ atau sastra untuk mendapatkan kajian 
linguistik dan/ atau sastra yang mendalam dan komprehensif (4) 

CP Matakuliah  
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang berkaitan dengan bidang kebahasaan dan 
kebudayaan masyarakat Batak Toba, dengan  memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora masyarakat 
Batak Toba yang  sesuai dengan bidang keahlian guru sebagai pendidikan dan pengajar,  

2. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 
berkaitan dengan bidang kebahasaan  dan kebudayaan masyarakat Batak Toba, dengan memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian guru sebagai pendidik dan pengajar berdasarkan 
kaidah, tatacara, etika untuk menghasilkan solusi, gagasan dan kritik mengenai kebahasaan dan kebudayaan 
Batak Toba,  

3. mampu mendeskripsikan hasil kajian kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba,  
4. mampu  memelihara  dan mengembangkan kebahasaan dan kebudayaan Bahasa Batak Toba,  
5. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data kebahasaan dan 

kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai pencegahan kepunahan kebahasaan 
dan kebudayaan Batak Toba. 

 Sub CP Mata Kuliah  
1.1 Mampu mendefinisikan, menyatakan bahasa dan budaya serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, 

relativitas linguitik, hakikat, fungsi bahasa dan kaitannya dengan bahasa Batak Toba. (C1) LOTS 
1.2  Mampu Menerangkan dan menguraikan  bahasa dan budaya serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, 

 



relativitas linguitik, hakikat, fungsi bahasa dan kaitannya dengan bahasa Batak Toba. (C2) LOTS 
1.3 Mampu menemukan bahasa dan budaya serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas linguitik, 

hakikat, fungsi bahasa dengan bahasa Batak Toba. (C3) LOTS 
1.4 Mampu menunjukkan hubungan bahasa dan budaya serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, 

relativitas linguitik, hakikat, fungsi bahasa dengan bahasa Batak Toba. (C4) HOTS 
1.5 Mampu menyimpulkan bahasa dan budaya serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas 

linguitik, hakikat, fungsi bahasa dan bahasa Batak Toba. (C5) HOTS 
1.6 Mampu menyusun, merancang, menciptakan berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas linguitik, 

hakikat, fungsi bahasa pada bahasa dan budaya Batak Toba. (C6) HOTS 
2.1 Mampu mendefiniskan, menyatakan, menunjukkan  kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian 

morfologis, kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. (C1) LOTS 
2.2 Mampu menguraikan, merumuskan, menyimpulkan kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian 

morfologis, kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. (C2) LOTS 
2.3 Mampu menghasilkan, menunjukkan, menemukan kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian 

morfologis, kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. (C3) LOTS 
2.4 Mampu menunjukkan hubungan kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian morfologis, kajian 

sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba.(C4) HOTS 
2.5 Mampu menafsirkankan dan menyimpulkan kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian 

morfologis, kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. (C5) HOTS 
2.6 Mampu merancang dan menciptakan kajian-kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian morfologis, 

kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. (C6) HOTS 
3.1. Mampu menunjukkan, menyatakan dan menyebutkan Budaya/kebudayaan. (C1) LOTS 
3.2. Mampu mengembangkan Budaya/kebudayaan, (C2) LOTS 
3.3. Mampu melengkapi Budaya/kebudayaan,(C3) LOTS 
3.4. Mampu menghubungkan Budaya/kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. (C4) HOTS 
3.5. Mampu menilai dan mengkritik Budaya/kebudayaan, (C5) HOTS 
3.6. Mampu menciptakan Budaya/kebudayaan. (C6) HOTS 
4.1 Mampu menunjukkan pemeliharaan  dan pengembangan kajian Bahasa Batak Toba. (C1) LOTS 
4.2 Mampu mengembangkan pemeliharaan  dan pengembangan kajian budaya/ kebudayaan. (C2) LOTS 
4.3 Mampu menghasilkan pemeliharaan  dan pengembangan kajian budaya/kebudayaan. (C3) LOTS 
4.4 Mampu membuat skema/diagram pemeliharaan  dan pengembangan kajian budaya/ kebudayaan. (C4) 

HOTS 



4.5 Mampu menyimpulkan pemeliharaan  dan pengembangan kajian budaya/kebudayaan.(C5) HOTS 
4.6 Mampu merancang, menyusun dan menciptakan pemeliharaan  kajian budaya/ kebudayaan. (C6) HOTS 
5.1 Mampu menyusun daftar, menunjukkan dan menyebutkan pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, 

penemuan kembali data kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya 
sebagai pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba. (C1) LOTS 

5.2 Mampu mengurikan dan merumuskan pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, penemuan kembali 
data kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai pencegahan 
kepunahan kebahasaan kajian fonologi Batak Toba. (C2) LOTS 

5.3 Mampu menunjukkan dan menghasilkan pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, penemuan 
kembali data kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai 
pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba.(C3) LOTS 

5.4 Mampu menunjukkan hubungan dan membuat diagram/skema pendokumentasian, penyimpanan, 
pengamanan, penemuan kembali data kebahasaan dan kebudayaaan Toba untuk membina dan 
melestarikannya sebagai pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba. (C4) HOTS 

5.5 Mampu menyimpulkan pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, penemuan kembali data 
kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai pencegahan 
kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba. (C5) HOTS 

5.6 Mampu menyusun, merancang, menciptakan pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, penemuan 
kembali data kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai 
pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba. (C6) HOTS 

Bahan Kajian 1. Bahasa 
2. Kajian Bahasa  
3. Budaya   
4. Kajian Budaya 
5. Kajian  Fonologi  Bahasa  Batak  Toba  
6. Kajian  Morfologis  Bahasa Batak Toba 
7. Kajian  Sintaksis  Bahasa Batak Toba 
8. Akasara Batak  
9. Asal  Usul   Suku  Batak  
10. Dalihan na Tolu  
11. Sistem Kemasyarakatan Dalihan  Na Tolu Batak  Toba  
12.  Istilah  Kekerabatan  Batak  Toba 



13. Kesenian Batak  Toba 
14. Sasatra  Batak Toba 

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. Chaer, Abdul. 1998. Linguistik Umum. Bandung: Angkasa. 
 

2. Damanik, Urich H. 1986.   Sastra   Lisan   Simalungun. Jakarta:Pusat Pembinaan dan 
  Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
 

3. Danandjaja, Jemes. 1986. Folklor Indonesia Ilmu Gosip, dongeng, dan Lin-lain. Jakarta: Grafitiperss 
 

4. Endraswara, Suwardi. 2006. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogjakarta: Gadjah Mada University 
Press. 

 
5. Gultom, Raja Marpodang. 1992. Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak.   

 
6. Halim, Amran. 1980.  Politik  Bahasa  Nasional 1,  dan 2. Jakarta:  PN Balai Pustaka. 

  
7. Hutomo, Suripan Hadi. 1999.  Filologi  Lisan   Telaah   Teks   Kentrung. Jakarta: CV 

 Lautan Rezeki.  
 

8. Kozok, Uli. 1999.   Warisan   Leluhur   Sastra   Lama   dan   Aksara   Batak.  Jakarta: 
 Kepustakaan Populer Gramedai.  
 

9. Kridalaksana, Harimurti. 1982. Kamus Linguistik. Jakarta: PT Gramedia. 
 

10. Koentjaraningrat. 1983. Pengantar Antropologi. Jakarta: Gramedia 
 

11. Luxemburg,  van  Jan. (diindonesiakan  Dick Hartoko). 1984. Pengantar Ilmu Sastra. 
 Jakarta: PT. Gramedia. 

 



12. Lyons, John. 1991. Pengantar Teori Linguistik. Jakarta: Gramedia. 
 

13. Mahmud,  K.  Kusman,  Drs,   SU. 1986.  Sastra  Indonesia    dan  Daerah   Sejumlah 
 Masalah. Bandung: Angkasa. 

 
14. Pateda, Mansoer. 1988. Linguistik Sebuah Pengantar. Bandung: Angkasa. 

 
15. Pardede, Lumongga. 2010. Masisisean di Ulaon Adat Batak Toba.  

 
16. Parkin,  Harri.  1978.  Batak   Fruit   of   Hindu  Thoungt. Park Town Madras: At The 

  Diocesan Press.  
 

17. Sakti, Batara. 1977. Sejarah Batak. Balige: Kals Sianipar Company.  
 

18. Siahaan, Nalom. 1982. Adat Dalihan Na Tolu Prinsip dan Pelaksanaannya. Jakarta: Grafina. 
 

19. Sianipar, W., H., S.  1991. Tuho  Parngoluon  Dalihan  Na  Tolu Sistem Bermasyarakat 
 Bangso Batak. Medan: C.V. Pustaka Gama. 
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21. Tampubolon, Raja Patik. 2002.  Pustaha Tumbaga Holong Adat Batak-Patik Uhum. I 
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Media Pembelajaran Diktat, Laptop, infocus,  
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 Referens
i  

  1 

Menjelaskan 
tentang isi 
kontrak dan 
pelaksanannya 

Membagi kontrak 
dan menjelaskan 
persiapan 
perkuliahan untuk 
pert ke 2 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
memberi informasi 
tentang kontrak 
perkuliahan selama 
satu  semester 

Mendengar dan 
mencatat      

2 Mampu 
mengkaji 
Bahasa, bahasa 
dan budaya, 
berbagai 
hipotesis, 
deterinasi 
linguistik, 
relativitas 
linguitik, 
hakikat,  
fungsi bahasa 

1. Bahasa 

2. bahasa dan 
budaya  

3.  berbagai 
hipotesis, 

4.  deterinasi 
linguistik,  

5. relativitas 
linguitik,  

6. hakikat,  
7. fungsi bahasa 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Bahasa, 
bahasa dan budaya, 
berbagai hipotesis, 
deterinasi linguistik, 

1. Menjelaskan  
tentang Bahasa 
Contoh soal   

2. Menjelaskan  
tentang bahasa dan 
budaya. memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi 

3. Menjelaskan  
tentang berbagai 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 

Diktat 
Bab I 
Buku 
referensi 
1,6,9,12,1
4,23 



dan kaitannya 
dengan bahasa 
Batak Toba 
 

dan kaitannya 
dengan bahasa 
Batak Toba 

masalah Bahasa, 
Bahasa dan Budaya, 
berbagai hipotesis, 
deterinasi linguistik, 
relativitas linguitik,  
hakikat, fungsi 
bahasa dan 
kaitannya dengan 
bahasa Batak Toba  
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

relativitas linguitik,  
hakikat, fungsi 
bahasa dan 
kaitannya dengan 
bahasa Batak Toba  
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

hipotesis. 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi 

4. Menjelaskan  
tentang determinasi 
linguistik.  
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi. 

5. Menjelaskan  
tentang relativitas 
linguitik, 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi 

6. Menjelaskan  
tentang  hakikat, 
fungsi bahasa dan 
kaitannya dengan 

bahasa Batak Toba. 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
yang sesuai dengan 
kompetensi  

: 20’ 
 Presentas
i : 110’ 

3 Mampu 
mengkaji 
tentang kajian-
kajian 

kajian-kajian 
kebahasaan, yaitu 
kajian fonologis, 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 

Menjelaskan  
tentang Kajian 
Kebahasaan, kajian 
fonologis, kajian 

Oral Test 
 
Observasi  
 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-

Diktat 
Bab 1 
Buku 
referensi 



kebahasaan, 
yaitu kajian 
fonologis, 
kajian 
morfologis, 
kajian sintaksis, 
dan kajian 
terhadap bahasa 
Batak Toba. 

kajian morfologis, 
kajian sintaksis, 
dan kajian budaya 
terhadap bahasa 
dan budaya Batak 
Toba. 

mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan 
pemecahan masalah 
pada Kajian 
kebahasaan, 
kajian fonologis, 
kajian morfologis, 
kajinan sintaksis 
bahasa Batak 
Toba. yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Kajian 
kebahasaan, kajian 
fonologis, kajian 
morfologis, kajian 
sintaksis.  
  

morfologis, kajian 
sintaksis. 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi  

 
 

Penilaian 
Tugas 

masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 110’ 

1,6,9,12,1
4,23 
 

4. Mampu 
mengkaji 
tentang  
Budaya/ 
Kebudayaan  

Budaya/ 
Kebudayaan 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah 
Budaya/Kebudaya
an. 

1. Menjelaskan  
tentang Konsep 
Budaya/Kebudayaa, 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi. 
 
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 

Diktat 
Bab I 
Buku 
referensi 
4,10 
 
 



pemecahan masalah 
pada 
Budaya/Kebudaya
an , yang dipandu 
dan dibimbing, 
serta  pengarahan   
Dosen. 

: 20’ 
 Presentas
i : 110’ 

5. Mampu 
mengkaji 
tentang Kajian 
Budaya 

Kajian Budaya 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Kajian 
Budaya, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Kajian 
Budaya 

Menjelaskan  
tentang Konsep 
Kajian Budaya, 
memberikan 
soal/pertanyaaan 
soal yang sesuai 
dengan kompetensi  

 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Diktat 
Bab I 
Buku 
referensi 
4,10 
 
 
 

6 Mampu 
mengkaji 
tentang Kajian 
Fonologi 
Bahasa Batak 
Toba 

Kajian  Fonologi  
Bahasa  Batak  
Toba  
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  

Menjelaskan  
tentang Konsep 
Kajian Fonologi 
Bahasa Batak 
Toba, memberikan 
soal/pertanyaaan 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam

Diktat 
Bab II 
Buku 
referensi 
1,6,9,12,1
4,23,24 



informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Kajian 
Fonologi Bahasa 
Batak Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

memecahkan 
masalah Kajian 
Fonologi Bahasa 
Batak Toba 

yang sesuai dengan 
kompetensi 

ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

 
 

7 Mampu 
mengkaji 
tentang Kajian 
Morfologi 
Bahasa Batak 
Toba 

Kajian  Morfologis  
Bahasa Batak Toba 
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Kajian 
Morfologi Bahasa 
Batak Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Kajian 
Morfologi Bahasa 
Batak Toba 

Menjelaskan  
tentang Konsep 
Kajian Morfologi 
Bahasa Batak 
Toba, memberikan 
soal/pertanyaaan 
yang sesuai dengan 
kompetensi 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Diktat 
Bab III 
Buku 
referensi 
1,6,9,12,1
4,23,24 
 



pengarahan   
Dosen. 

8 UTS 
 

   Test 
Pilihan 
Bergand
a 

  Naskah 
Soal 
Bersama 

9 Mampu 
mengkaji 
tentang Kajian 
Sintaksis 
Bahasa Batak 
Toba 

Kajian  Sintaksis  
Bahasa Batak Toba 
Toba 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan 
pemecahan masalah 
pada Kajian 
Sintaksis Bahasa 
Batak Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Kajian 
Sintaksis Bahasa 
Batak Toba 

Menjelaskan  
tentang Kajian 
Sintaksis Bahasa 
Batak Toba, 
Menberikan 
soal/pertanyaan yang 
sesuai dengan 
kompetensi  

 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Diktat 
Bab IV 
Buku 
referensi 
1,6,9,12,1
4,23,24 
 
 

10 Mampu 
mengkaji 
tentang Aksara 
Batak Toba  

Akasara Batak 
Toba  
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 

Melakukan kajian 
pustaka/referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  

1. Menjelaskan  
tentang Aksara 
Batak Toba, 
Pemakaian Aksara 
Batak Toba, 
Memberikan latihan 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam

Diktat 
Bab IV 
Buku 
referensi 
8 
 



informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan 
pemecahan masalah 
pada Akasa Batak 
Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

memecahkan 
masalah Aksara 
Batak Toba 

dan soal yang sesuai 
dengan kompetensi  
 

ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

 

11 Mampu 
mengkaji 
tentang Asal-
usul Suku 
Batak Toba 

Asal-usul   Suku  
Batak  
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Asal-usus 
Suku Batak Toba, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka/referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Asal-usul 
Suku Batak Toba. 

Menjelaskan  
tentang Asal-usul 
Suku Batak Toba, 
Memberikan 
pertanyaan dan soal 
yang sesuai dengan 
kompetensi  

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Diktat 
Bab V 
Buku 
referensi 
5, 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 
 
 



12 Mampu 
mengkaji 
tentang 
Dalihan Na 
Tobu Batak 
Toba 

Dalihan na Tolu 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Dalihan Na 
Tolu, yang dipandu 
dan dibimbing, 
serta  pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka/referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah Dalihan 
Na Tolu dalam 
Batak Toba. 

Menjelaskan  tentang 
Dalihan Na Tobu 
dalam masyarakat 
Batak Toba, 
Memberikan 
pertanyaan dan soal 
yang sesuai dengan 
kompetensi 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Diktat 
Bab VI 
Buku 
referensi 
5, 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 
 

13 Mampu 
mengkaji 
tentang Sistem 
Kemasyarakat
an Dalihan Na 
Tolu dan 
pelaksanaan-
nya dalam 
masyarakat 
Batak Toba 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

Sistem 
Kemasyarakatan 
Dalihan  Na Tolu 
Batak  Toba  
 
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan 
pemecahan masalah 
pada Sistem 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masala Sistem 
Kemasyarakatan 
Dalihan Na Tobu 
dalam masyarakat 
Batak Toba.. 

Menjelaskan  
tentang Sistem 
Kemasyarakatan 
Dalihan Na Tolu 
Masyarakat Batak 
Toba, memberikan 
pertanyaan/soal yang 
sesuai dengan 
kompetensi  
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 

Diktat 
Bab VII 
Buku 
referensi 
5, 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 
 
 



Kemasyarakat 
Daliahn Na Tolu, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

: 110’ 

14 Mampu 
mengkaji 
tentang Istilah  
Kekerabatan  
Batak  Toba 

Istilah  
Kekerabatan  
Batak  Toba 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Istilah 
Kekerabatan 
Batak Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masala Istilah  
Kekerabatan  
Batak  Toba 

Menjelaskan  tentang 
Istilah  Kekerabatan  
Batak  Toba 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Bab VIII 
Buku 
referensi 
5, 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 
 

15 Mampu 
mengkaji 
tentang 
Kesenian Batak  
Toba 
 

Kesenian Batak  
Toba 
 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  

Menjelaskan  tentang 
Kesenian Batak 
Toba 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam

Bab IX 
Buku 
referensi 
5, 15, 16, 
17, 18, 
19, 20 



informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Kesenian 
Batak Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

memecahkan 
masala Kesenian 
Batak  Toba 
 

ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

 

16, Mampu 
mengkaji 
tentang Sastra  
Batak Toba 

Sasatra  Batak 
Toba 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
proses mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil pengolahan 
data berdasaarkan  
pemecahan masalah 
pada Sastra Batak 
Toba, yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masala Sasatra  
Batak Toba 

Menjelaskan  
tentang Sasatra  
Batak Toba, jenis-
jenis sastra dalam 
masyarakat Batak 
Toba, umpasa, 
umpama, turi-
turian, torhan-
torhanan, hutinsa, 
dan lain-lain. 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi 
: 110’ 

Bab X 
Buku 
referensi 
2,3,7,11,1
3 
 
 



18 UAS     Test 
Pilihan 
Bergand
a 

  Naskah 
Soal 
Beresam
a 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL ) 

Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
pengenalan kajian 
fenomena kebahasaan 
unsur fonologis, 
morfologis, sintaksis, 
kesusastraan,yaitu: sastra 
lisan dan sastra tulis,   
kajian budaya Batak 
Toba,  yaitu: asal-usul 
suku Batak Toba, 
falsafah Dalihan na Tolu, 
sistem kemasyarakatan 
Batak Toba,  Aksara 
Batak Toba, Kesenian 
Batak Toba serta 
peranannya dalam 
pengembangan kajian 
keilmubahasaan, ilmu 
kesusastraan,  kajian 
budaya nusantara. 
Membahasa mengenai 
budaya dan kebiasaan 
masyarakat suku Batak 
Toba serta peranannya 
dalam sastra dan budaya 
nusantara. Mata kuliah 
ini merupakan mata 
kuliah yang mampu 
mendorong mahasiswa 
menjadi manusia yang 
beriman serta bertagwa 
kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berilmu 
kreatif, serta dapat 
menjadi manusia yang 
terampil dan berkarakter.  

CPL Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia 

 

S 
 
 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menujukkan sekap religious. 

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

3. Menginternalisasikan 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, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila. 

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

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

9. Menginternalisasikan semangat kemandiarian, 
kejuangan, dan kewirausahaan. 

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

P 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistic. 
2. Menguasai teori-teori dalam bidang sastra. 
3. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang 

lingusitik dan sastra untuk mendaptkan kajian linguistik 
dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 

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

7. Menguasai prinsip-prinsip dasar proses kreatif, 



penulisan berbagai masalah pendidikan, kebahasaan 
(lingusitik) dan genre-sastra. 

8. Menguasai teori-teori pendidikan, hakikat peserta didik, 
akikat 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 sasta Indonesia. 

10. Menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran dan 
mengaplikasikannya 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 
mengaplikaskannya dalam pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia. 

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

15. Menguasai teori-teori kuriklum, pengembangan 
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 mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam 
analisis kebahasaan. 

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

3. Mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar yang relevan 
dengan bidang linguistic dan sastra untuk mendapatkan 
kajian linguistic dan sastra yang mendalam dan 
komprehensif. 

4. Mampu mengaplikasikan teori-teori interdisipliner 
dengan bidang linguistic dan sastra untuk mendapatkan 
kajian linguistic dan sastra yang mendalam dan 
konprehensif. 

5. Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian dalam 
bidang linguistic dan sastra dalam praktik penelitian dan 
pengkajian fenomena kebahasaan dan karya sastra. 

6. Mampu mengaplikasikan analisis bahasa dari berbagai 
aliran linguistic. 

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 dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

10. Mampu mengaplikasikan teori-teori belajar dan 
pembelajaran serta mengaplikasikannya 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 dan mengaplikasikannya dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

14. Mampu mengaplikasikan terori-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 keteampilan-keterampilan 
mengajar di kelas sesungguhnya.  

KK 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistic. 
2. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang 

linguistic dan sastra untuk mendapatkan kajian sastra 
dan linguistic yang mendalam dan komprihensif. 

3. Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang 
linguistik dan/ atau sastra untuk mendapatkan kajian 
linguistik dan/ atau sastra yang mendalam dan 
komprehensif (4)  

CP Matakuliah  
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan 

inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang berkaitan 
dengan bidang kebahasaan dan kebudayaan masyarakat 
Batak Toba, dengan  memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora masyarakat Batak Toba yang  sesuai dengan 
bidang keahlian guru sebagai pendidikan dan pengajar,  

2. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 
berkaitan dengan bidang kebahasaan  dan kebudayaan 
masyarakat Batak Toba, dengan memperhatikan dan 



menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian guru 
sebagai pendidik dan pengajar berdasarkan kaidah, 
tatacara, etika untuk menghasilkan solusi, gagasan dan 
kritik mengenai kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba,  

3. mampu mendeskripsikan hasil kajian kebahasaan dan 
kebudayaan Batak Toba,  

4. mampu  memelihara  dan mengembangkan kebahasaan dan 
kebudayaan Bahasa Batak Toba,  

5. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 
menemukan kembali data kebahasaan dan kebudayaan 
Batak Toba untuk membina dan melestarikannya sebagai 
pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak 
Toba. 

Sub CP Mata Kuliah  
1.1  Mampu mendefinisikan, menyatakan bahasa dan budaya serta 

berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas linguitik, 
hakikat, fungsi bahasa dan kaitannya dengan bahasa Batak 
Toba. 

1.2  Mampu Menerangkan dan menguraikan  bahasa dan budaya 
serta berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas 
linguitik, hakikat, fungsi bahasa dan kaitannya dengan bahasa 
Batak Toba. 

1.3 Mampu menemukan bahasa dan budaya serta berbagai 
hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas linguitik, hakikat, 
fungsi bahasa dengan bahasa Batak Toba. 

1.4 Mampu menunjukkan hubungan bahasa dan budaya serta 
berbagai hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas linguitik, 
hakikat, fungsi bahasa dengan bahasa Batak Toba. 

1.5 Mampu menyimpulkan bahasa dan budaya serta berbagai 
hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas linguitik, hakikat, 
fungsi bahasa dan bahasa Batak Toba. 

1.6 Mampu menyusun, merancang, menciptakan berbagai 
hipotesis,  deterinasi linguistik, relativitas linguitik, hakikat, 
fungsi bahasa pada bahasa dan budaya Batak Toba. 

2.1 Mampu mendefiniskan, menyatakan, menunjukkan  kajian-
kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian morfologis, 
kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan 
budaya Batak Toba. 

2.2 Mampu menguraikan, merumuskan, menyimpulkan kajian-
kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian morfologis, 
kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan 
budaya Batak Toba. 

2.3 Mampu menghasilkan, menunjukkan, menemukan kajian-
kajian kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian morfologis, 
kajian sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan 
budaya Batak Toba. 

2.4 Mampu menunjukkan hubungan kajian-kajian kebahasaan, 
yaitu kajian fonologis, kajian morfologis, kajian sintaksis, dan 
kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak Toba. 

2.5 Mampu menafsirkankan dan menyimpulkan kajian-kajian 



kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian morfologis, kajian 
sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak 
Toba. 

2.6 Mampu merancang dan menciptakan kajian-kajian 
kebahasaan, yaitu kajian fonologis, kajian morfologis, kajian 
sintaksis, dan kajian budaya terhadap bahasa dan budaya Batak 
Toba.  

3.1 Mampu menunjukkan, menyatakan dan menyebutkan  hasil 
kajian kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba 

3.2 Mampu mengembangkan hasil kajian kebahasaan dan 
kebudayaan Batak Toba, 

3.3 Mampu melengkapi  hasil kajian kebahasaan dan kebudayaan 
Batak Toba, 

3.4 Mampu menghubungkan hasil kajian kebahasaan dan 
kebudayaan Batak Toba dalam kehidupan sehari-hari. 

3.5 Mampu menilai dan mengkritik hasil kajian kebahasaan dan 
kebudayaan Batak Toba, 

3.6 Mampu menciptakan hasil kajian kebahasaan dan kebudayaan 
Batak Toba yang baru. 

4.1 Mampu menunjukkan pemeliharaan  dan pengembangan 
kebahasaan dan kebudayaan Bahasa Batak Toba. 

4.2 Mampu mengembangkan pemeliharaan  dan pengembangan 
kebahasaan dan kebudayaan Bahasa Batak Toba. 

4.3 Mampu menghasilkan pemeliharaan  dan pengembangan 
kebahasaan dan kebudayaan Bahasa Batak Toba. 

4.4 Mampu membuat skema/diagram pemeliharaan  dan 
pengembangan kebahasaan dan kebudayaan Bahasa Batak 
Toba. 

4.5 Mampu menyimpulkan pemeliharaan  dan pengembangan 
kebahasaan dan kebudayaan Bahasa Batak Toba. 

4.6 Mampu merancang, menyusun dan menciptakan pemeliharaan  
dan pengembangan kebahasaan dan kebudayaan Bahasa Batak 
Toba. 

5.1 Mampu menyusun daftar, menunjukkan dan menyebutkan 
pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, penemuan 
kembali data kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk 
membina dan melestarikannya sebagai pencegahan 
kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba. 

5.2 Mampu mengurikan dan merumuskan pendokumentasian, 
penyimpanan, pengamanan, penemuan kembali data 
kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan 
melestarikannya sebagai pencegahan kepunahan kebahasaan 
dan kebudayaan Batak Toba. 

5.3 Mampu menunjukkan dan menghasilkan pendokumentasian, 
penyimpanan, pengamanan, penemuan kembali data 
kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk membina dan 
melestarikannya sebagai pencegahan kepunahan kebahasaan 
dan kebudayaan Batak Toba. 

5.4 Mampu menunjukkan hubungan dan membuat 
diagram/skema pendokumentasian, penyimpanan, 
pengamanan, penemuan kembali data kebahasaan dan 
kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya 



sebagai pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan 
Batak Toba. 

5.5 Mampu menyimpulkan pendokumentasian, penyimpanan, 
pengamanan, penemuan kembali data kebahasaan dan 
kebudayaan Batak Toba untuk membina dan melestarikannya 
sebagai pencegahan kepunahan kebahasaan dan kebudayaan 
Batak Toba. 

5.6 Mampu menyusun, merancang, menciptakan 
pendokumentasian, penyimpanan, pengamanan, penemuan 
kembali data kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba untuk 
membina dan melestarikannya sebagai pencegahan 
kepunahan kebahasaan dan kebudayaan Batak Toba. 

Deskripsi  Mata Kuliah 
 

Mata kuliah ini menjelaskan pengenalan kajian fenomena 
kebahasaan unsur fonologis, morfologis, sintaksis, 
kesusastraan,yaitu: sastra lisan dan sastra tulis,   kajian budaya 
Batak Toba,  yaitu: asal-usul suku Batak Toba, falsafah Dalihan 
na Tolu, sistem kemasyarakatan Batak Toba,  Aksara Batak Toba, 
Kesenian Batak Toba. Selain itu juga membahas mengenai budaya 
dan kebiasaan masyarakat  suku Batak Toba, serta peranannya 
dalam sastra dan budaya nusantara. 

Bahan Kajian 
 

1. Bahasa 
2. Kajian Bahasa  
3.  Budaya   
4. Kajian Budaya 
5. Kajian  Fonologi  Bahasa  Batak  Toba  
6. Kajian  Morfologis  Bahasa Batak Toba 
7. Kajian  Sintaksis  Bahasa Batak Toba 
8. Akasara Batak  
9. Asal  Usul   Suku  Batak  
10. Dalihan na Tolu  
11. Sistem Kemasyarakatan Dalihan  Na Tolu Batak  Toba  
12.  Istilah  Kekerabatan  Batak  Toba 
13. Kesenian Batak  Toba 
14. Sasatra  Batak Toba 
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AKTIVITAS PERKULIAHAN 
Pertemuan  DESKRIPSI PERTEMUAN  TR  CBR  CJR/  

CRR  
RI  MR  PR 

 NO WAKTU  

 1.  Kamis  
21-2-
2019 
08.00-
10.50 
 

1. Penjelasan keseluruhan 
capaian pembelajaran, 
proses, tugas, sumber bel-
ajar, dan seluruh proses 
penilaian dalam perku-
liahan  

2. Kontrak Perkuliahan 
3. Pembagian Bahan Materi 

Diskusi 
4. Mendiskusikan sub capa-

ian ke-1  yang akan dica-
pai yaitu: Bahasa,  
Berbagai hipotesis, de-
terinasi linguistic, rela-
tivitas linguitik, hakikat, 
fungsi bahasa.     

5. Diskusi kelompok  
6. Presentasi  
7. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

8. Refeleksi 

               

 2.  Kamis  
28-2-
2019 
08.00-
10.50 

1. Mendiskusikan sub capai-
an yang ke-2 akan dicapai 
yaitu: Kajian-kajian 
bahasa dan meng-
aplikasikan-nya dalam 

V               



 kehidupan sehari-hari 
2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya 

5. Refeleksi 
3 Kamis 

7-3-2018 
08.00-
10.50 
(Libur 
akan 
dibuat 
jam 
penggant
i) 

1. Mendiskusikan sub capa-
ian yang ke-3 akan di-
capai yaitu:  Pengertian 
budaya, un-sur-unsur 
kebuda-yaan, hubungan 
bahasa de-ngan budaya, 
fenome-na antara baha-
sa dan bu-daya. dan 
mengapli-kasikannya 
dalam kehi-dupan 
sehari-hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya 

5. Refeleksi 

V      

4 Kamis 
14-3-
2019 
08.00-
10.50 
 

1. Mendiskusikan sub capa-
ian yang ke-4 yang akan 
dicapai yaitu:  Kajian 
Budaya dan 
mengaplikasi-kannya 
dalam kehidupan seha-
ri-hari. 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya 

5. Refeleksi 

V      

5 Kamis 
21-3-
2019 
08.00-
10.50 
 

1.  Mendiskusikan sub capa-
ian yang ke-5  yang akan 
yang dicapai yaitu Kajian  
Fonologi  Bahasa  Batak  
Toba  dan 
mengaplikasikannya 
dalam kehidupan sehari-
hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi 

V      

6 Kamis 1.  Mendiskusikan sub capa- V      



28-2-
2019 
08.00-
10.50 
 

ian yang ke-6 yang akan 
yang dicapai yaitu Kajian  
Morfologi  Bahasa 
Batak  Toba  dan 
mengaplikasikannya da-
lam kehidupan sehari-hari 

2. Diskusi kelompok 
3. Presentasi 
4. Mengumpulkan dan Pre-

sentasi tugas-tugas CJR 
dan CBR dan Rekayasa 
Ide 

7 Kamis 
4-4-2019 

1. Mendiskusikan sub capa-
ian yang ke-7 yang akan 
dicapai yaitu Kajian  
Sintaksis  Baha-sa  
Batak  Toba meng-
aplikasikannya dalam ke-
hidupan sehari-hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

akti-vitas sebelum dan 
saat perku-liahan selanjut-
nya  

5. Refeleksi 

V V V V   

8 Kamis 
11-4-
2019 
 

UTS (Ujian Tengah 
Semester Bersama tingkat 
Fakultas) 

      

 18-4-
2019 

UTS (Ujian Tengah 
Semester Bersama tingkat 
Fakultas) 

      

9 Kamis 
25-4-
2019 
08.00-
10.50 
 

1. Mendiskusikan sub capa-
ian yang ke-8 akan yang 
dicapai yaitu memahami 
Akasara Batak Toba dan 
mengaplika-sikannya 
dalam kehidupan sehari-
hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi  

V      

10 Kamis 
2-5-2019 
08.00-
10.50 
 

1. Mendiskusikan sub capa-
ian yang ke-9 akan yang  
dicapai yaitu asal-usul 
suku Batak Toba  dan 
mengaplika-sikannya 
dalam kehidup-an sehari-

V      



hari 
2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi 
11 Kamis 

9-5-2019 
08.00-
10.50 
 

1. Mendiskusikan sub capa-
ian yang ke-10 akan yang 
dicapai yaitu mengkaji 
tentang suhu dan kalor, 
memecahkan masalah dan 
mengaplikasikannya 
dalam kehidupan sehari-
hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi 

V      

12 Kamis 
16-5-
2019 
08.00-
10.50 
 

1. Mendiskusikan sub capa-
ian yang ke-11 akan yang 
dicapai yaitu Sistem Ke-
masyarakatan Dalihan  
Na Tolu Batak Toba     
dan mengaplikasikannya 
dalam kehidupan sehari-
hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi 

V      

13 Kamis 
23-5-
2019 
08.00-
10.50 
 

1.  Mendiskusikan sub 
capaian yang ke-12 akan 
yang dicapai yaitu Istilah 
Kekerabatan Ba-tak  
Toba   dan mengaplikasi-
kannya dalam kehidupan 
sehar-hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

akti-vitas sebelum dan 
saat perkuli-ahan 
selanjutnya. 

5. Mengmpulkan/Presentasi 
tugas mini riset. 

6. Refeleksi 

V      

14 Kamis  1. Mendiskusikan sub V    V  



30-5-
2019 
08.00-
10.50 
(Libur, 
dicari 
jam 
penggant
i) 

capaian yang ke-13 akan 
yang dicapai yaitu 
Kesenian Batak  Toba   
dan meng-aplikasi-kannya 
dalam kehidupan sehar-
hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

akti-vitas sebelum dan 
saat perkuli-ahan 
selanjutnya. 

5. Refeleksi 
15 Kamis 

6-6-2019 
08.00-
10.50 
(Libur, 
dicari 
jam 
penggant
i) 

1. Mendiskusikan sub 
capaian yang ke-14 akan 
yang dicapai yaitu 
Sasatra  Batak Toba   
dan meng-aplikasi-kannya 
dalam kehidupan sehar-
hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

akti-vitas sebelum dan 
saat perkuli-ahan 
selanjutnya. 

5. Mengmpulkan/Presentasi 
tugas mini riset 

6. Refeleksi 

V     V 

16 Kamis 
13-6-
2019 
08.00-
10.50 
(Libur, 
dicari 
jam 
penggant
i) 

UAS (Ujian Akhir Semester 
Bersama tingkat Fakultas) 

      

 13-6-
2019 
20-6-
2019 

UAS (Ujian Akhir Semester 
Bersama tingkat Fakultas) 

      

 
 
 
 
 
 

JADWAL PENGUMPULAN TUGAS 
 

Pertemuan  TR  CBR  CJR/CRR  RI  MR  PR  



 NO  WAKTU  

 1.  Kamis  
21-2-2019 
08.00-10.50 

                

 2.  Kamis  
28-2-2019 
08.00-10.50 

V                 

3. Kamis 
7-3-2018 
08.00-10.50 
(Libur akan 
dibuat jam 
pengganti) 

V                 

 4. Kamis 
14-3-2019 
08.00-10.50 

V              

5. Kamis 
21-3-2019 
08.00-10.50 

V      

6. Kamis 
28-2-2019 
08.00-10.50 
 

V      

7. Kamis 
4-4-2019 

V V V V   

8. Kamis 
11-4-2019 
 

      

9. Kamis 
25-4-2019 
08.00-10.50 

V      

10. Kamis 
2-5-2019 
08.00-10.50 
 

V      

11. Kamis 
9-5-2019 
08.00-10.50 
 

V      

12. Kamis 
16-5-2019 
08.00-10.50 
 

V      

13. Kamis 
23-5-2019 
08.00-10.50 
 

V      

14. Kamis  
30-5-2019 
08.00-10.50 
(Libur, dicari 

V    V  



jam 
pengganti) 

15. Kamis 
6-6-2019 
08.00-10.50 
(Libur, dicari 
jam 
pengganti) 

V     V 

16. Kamis 
13-6-2019 
08.00-10.50 
(Libur, dicari 
jam 
pengganti) 

      

SIKAP DAN ASPEK DESKRIPTORNYA 
 
No  Elemen Sikap  Aspek Deskriptor  Skor 
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  

5 
4 
3 
2 
1 

2.   Kejujuran   Tidak menyontek  
 Tidak menjadi plagiat  
 Mengungkapkan perasaan apa adanya  
 Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki  
 membuat laporan berdasarkan data  

5 
4 
3 
2 
1 

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  

5 
4 
3 
2 
1 

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 
4 
3 
2 
1 

5.    Ketangguhan   Tetap pada pendirian jika sudah meyakini kebenaran  
 Aktif berusaha menyelesaikan setiap tugas yang 

diberikan oleh dosen  
 Pantang menyerah setiap menghadapi kesulitan  

5 
4 
3 
2 



1 

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  

5 
4 
3 
2 
1 

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  

5 
4 
3 
2 
1 

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  

5 
4 
3 
2 
1 

9.   Kemandirian   Kemampuan seseorang secara mandiri dalam 
melaksanakan tugas perkuliahan yang dibuktikan dengan 
produk atau out put dari tugas  

5 
4 
3 
2 
1 

10.   Keberinisiatifan   Kemampuan seseorang untuk memberikan suatu solusi 
yang unik dalam menyelesaikan suatu masalah (tugas 
perkuliahan)  

5 
4 
3 
2 
1 

PENGORGANISASIAN MATERI KULIAH 

 

 

 

 

 

 

 

Kesenian Batak  Toba 
 

Istilah  Kekerabatan  Batak  Toba 

Sistem Kemasyarakatan Dalihan  Na Tolu Batak  Toba 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PENDEKATAN/STRATEGI / METODE /MODEL PEMBELAJARAN. 

1. Model Pembelajaran yang diterapkan:  model pembelajaran Inquiry Training.  

2. Pendekatan yang digunakan: Pendekatan Scientific.  

3. Metode Pembelajaran yang digunakan: Ekspositori, penemuan, pemecahan masalah, 
diskusi, tanya jawab dan praktik. 

Dalihan na Tolu 

Asal  Usul   Suku  Batak 

Akasara Batak 

Kajian  Sintaksis  Bahasa Batak Toba 
 

Kajian  Morfologis  Bahasa Batak 
Toba 

 

Kajian  Fonologi  Bahasa  Batak  Toba 

Kajian Budaya 
 

Budaya 

Kajian Bahasa 

Bahasa 
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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 

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

 



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 
 

a. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 1350 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 bilangan dengan menggunakan teorema yang baru 
saja dibahas dikombinasikan dengan teorema 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 diseraahkan 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,  21 Pebruari 2019 
 

Dosen Pengampu Mata Kuliah                           Wakil Mahasiswa, 
 
  
 
 
(Drs. Pontas J. Sitorus, M.Pd.)            (......................................)     (.......................................) 
NIP.                                NIM.                                      NIM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN: 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 UNIVERSTAS HKBP NOMMENSEN 

 
Jurusan/Prodi : ……………………. Mata Kuliah : ………………….... 
Semester  : Ganjil 2017/2018  Kelas  : ………………………… 
  

 
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 FISIKA DASAR I 
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 
penuli san 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 dengan masalah yang bahas. 

10 

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  : ……………………  Mata Kuliah :  
Semester  : Ganjil 2017/2018 Kelas  : ………………………… 
  

 
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 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 UNIVERSTAS HKBP NOMMENSEN 
 

 
Jurusan/Prodi : ……………………. Mata Kuliah : ………………………… 
Semester  : Ganjil 2017/2018  Kelas  : ………………………… 
  

 
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 KAJIAN BAHASA DAN BUDAYA BATAK TOBA 
 

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, perkiraan data yang akan 
diperoleh, tempat pelaksanaan proyek, daftar 
pertanyaan atau format yang digunakan sesuai 
dengan tujuan. 

7,00 - 10 

Pengumpulan 
data/informasi 

1) Data/informasi tercatat dengan rapi, jelas dan 
lengkap.  

7,00 - 10 



2) Ketepatan menggunakan alat/bahan 
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 
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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 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  
 



Mahasiswa mampu melakukan pengkajian drama sebagai karya sastra dan/ atau teater sebagai seni pertunjukan  
dan membuat laporan pengkajian/ analisis drama/ teater 

 

 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 teks drama 
 
2. Pengetahuan  
 a. Pengetahuan tentang hakikat drama, struktur drama, unsur-unsur drama, jenis-jenis drama, fungsi drama, 

dan nilai drama. 
  b. Pemahaman tentang karakteristik drama 
c. Pengetahuan tentang struktur  drama 
d. Pengerahuan tentang unsur-unsur drama 
e. Pengetahuan tentang jenis-jenis drama 
f. Pengetahuan tentang fungsi drama 
g. Pengetahuan tentang nilai drama 
 
3. Keterampilan 
a. Mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam drama 
b. Terampil bermain drama/ teater 
c. Terampil menganalisis unsur-unsur drama 
d. Terampil menganalisis nilai-nilai drama 
e. Terampil membuat resensi pementasan drama 
 

Bahan Kajian 1. Beberapa pengertian drama 
2. Hakikat drama 



3. Drama sebagai karya seni 
4. Alat-alat bagian pembantu drama 
5. Jenis drama menurut isi lakonnya 
6. Unsur-unsur lakon drama 
7. Bagian-bagian plot drama 
8. Bagaimana memahami drama 
9. Tema dan amanat drama 
10. Alur drama 
11. Watak tokoh dalam drama 
12. Konflik dalam drama 
13. Para pelaku dan fasilitas-fasilitas pementasan drama 
14. Pementasan drama 
15. Tata busana 
16. Tata bunyi dan tata sinar 
 

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. Asmara, Adhy. 1979. Apresiasi Drama. Yogyakarta: Nur Cahaya. 
2. Budianta, Melani., dkk. 2008. Membaca Sastra, Pengantar Memahami Sastra untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: 

Indonesiatera. 
3. Universitas HKBP Nommensen, Rayon 133. 2011.  Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 

2011 Bahasa Indonesia, Medan. 
4. Prof. Dr. J. Waluyo Herman, M.Pd. Kajian Drama Teori dan Implementasi dengan Metode Sosiodrama. Surakarta: 

Cakrawala Media. 
 

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  

2. Menjelaskan 
hakikat drama 
dan 
karakteristikn
ya  

3. Menjelaskan 
hakikat drama 
sebagai karya 
seni 

Membagi kontrak dan 
menjelaskan persiapan 
perkuliahan untuk pert 
ke 2 

Perkuliahan tatap muka 
dengan memberi 
informasi tentang 
kontrak perkuliahan 
selama satu  semester 

Mendengar dan 
mencatat 

Menjelaskan hakikat 
drama serta 
karakteristiknya 

    

2 Menjelaskan 
struktur dan unsur-
unsur drama serta 
alat-alat bagian 
pembantu drama 
 

Unsur-unsur drama Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan 
struktur dan unsur-
unsur drama  yang 
dipandu dan dibimbing, 
serta  pengarahan   
dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memahami unsur-
unsur drama 
  

Menjelaskan  struktur dan 
unsur-unsur dalam drama 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % 2 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
160’ 

 Presentasi : 
20’ 

1 2, 3, 4,  
 



3 Menjelaskan jenis-
jenis drama 
menurut isi 
lakonnya serta 
mendiskusikan 
unsur-unsur lakon 
drama serta 
bagian-bagian plot 
yang ditemukan 
dalam drama 
 

a. Jenis-jenis 
drama  

b. Unsur-unsur 
lakon drama 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
pembahasan  mengenai 
jenis- jenis dan unsur-
unsur lakon drama 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
mengenai jenis-jenis 
dan unsur-unsur lakon 
drama  

Menjelaskan Jenis-jenis 
drama 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 1 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
160’ 

 Presentasi : 
20’ 

1 2, 3, 4,  

4 Mampu mengkaji 
dan  
mendiskusikan 
bagaimana 
memahami drama 
melalui teknik 
analisis drama  
 

Teknik analisis drama 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
teknik analisis drama 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
teknik analisis drama 

Menjelaskan teknik analisis 
drama 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
160’ 

 Presentasi : 
20’ 

1 2, 3, 4, 
 

5 Menjelaskan 
aplikasi 
pengkajian drama 
serta membagikan 
contoh untuk 
didiskusikan 
bersama kelompok 
 

Aplikasi Pengkajian 
Drama 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
aplikasi pengkajian 
drama 
 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
aplikasi pengkajian 
drama 

Menjelaskan aplikasi 
pengkajian drama 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
160’ 

 Presentasi : 
20’ 

1 2, 3, 4,  
 

6,7 Mampu mengkaji 
Menjelaskan 
pembahasan 
lanjutan mengenai 
aplikasi 

Aplikasi pengkajian 
drama (Lanjutan) 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  

Menjelaskan aplikasi 
pengkajian drama (lanjutan) 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 

1 2, 3, 4,  
 



pengkajian drama 
serta membahas 
beberapa contoh 
yang didiskusikan 
pada pertemuan 
sebelumnya 
 

menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
aplikasi pengkajian 
drama (lanjutan) 
 

aplikasi pengkajian 
drama (lanjutan) 

Tugas Mengolah 
Informasi : 
160’ 

 Presentasi : 
20’ 

8 UTS     Tes essai   Naskah 
Soal 
Bersama 

9,10 Mendiskusikan 
keberadaan alur, 
watak, konflik, 
dan tema dalam 
drama 
 

Tema, amanat, alur, 
watak, dan konflik 
dalam drama 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
Tema, amanat, alur, 
watak, dan konflik 
dalam drama  

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
Tema, amanat, alur, 
watak, dan konflik 
dalam drama 

Terampil 
menginterpretasi Tema, 
amanat, alur, watak, 
dan konflik dalam 
drama 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

  1 2, 3, 4,  
 

11 Menjelaskan 
fungsi drama agar 
tercapai 
keterampilan 
menganalisis 
fungsi drama 
 

Analisis fungsi drama 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
Analisis fungsi drama 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
Analisis fungsi drama 

Terampil menganalisis 
fungsi drama 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

  1 2, 3, 4,  
 

12 Mengkaji tentang 
penulisan drama 
serta mengarahkan 
mahasiswa untuk 
terampil menulis 
 
 

Menulis naskah drama 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
menulis naskah drama 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
menulis drama dan 
 

Terampil menulis naskah 
drama  

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

  1 2, 3, 4,  
 

13 Mengkaji tentang 
unsur-unsur Unsur Pementasan Perkuliahan tatap muka 

dengan proses 
Melakukan kajian 
pustaka / referensi  

Terampil  mementaskan 
Naskah Drama 

Oral Test 
 

  1 2, 3, 4,  
 



pementasan 
drama, yakni para 
pelaku dan 
fasilitas 
pementasan, tata 
busana, tata bunyi, 
serta tata sinar 
(pencahayaan) 
 

drama mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
unsur pementasan 
drama 

dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
unsur pementasan 
drama 

Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

14,15  Melakukan 
pementasan drama 
 Analisis unsur 

pemenrasan drama 

Pementasan drama 
yang dilakukan dalam 
kelas, selanjutnya 
melakukan analisis 
unsur pementasan 
dalam drama yang 
dipentaskan tersebut 
 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
unsur pementasan 
drama 

Terampil  menganalisis 
unsur drama  

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

  1 2, 3, 4,  
 

16 UAS     Test essay   Naskah 
Soal 
Beresama 

 



 
 

KONTRAK PERKULIAHAN 
 
Nama Mata Kuliah :  Kajian Drama 
Kode Mata Kuliah :  II 221834 
SKS :  3. 
Semester : Genap 
Dosen Pengasuh Mata Kuliah :  Drs. Eden A. Sitompul, M.Pd. 
Jadwal Kuliah/jam  :  Selasa/ Pukul 10.00-12.30 WIB (Grup A) 
  Kamis/ Pukul 10.00-12.30 WIB (Grup B)  
Tempat Kuliah :  L4-9 dan L4-10 
 
 
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 memberikan dasar-dasar pengkajian drama 
sebagai karya sastra dan/ atau teater sebagai seni pertunjukan. 
Isi pokok mata kuliah ini meliputi: 
1. Hakikat drama dan karakteristiknya 
2. Struktur dan unsur-unsur drama 
3. Jenis-jenis drama 
4. Teknik analisis drama 
5. Aplikasi pengkajian drama 
 

Capaian Pmbelajaran 
Mata Kuliah (Learning 
Outcomes) 

Mahasiswa mampu melakukan pengkajian drama sebagai karya 
sastra dan/ atau teater sebagai seni pertunjukan  dan membuat 
laporan pengkajian/ analisis drama/ teater 
 

Capaian Pembelajaran 
yang Dikembangkan 

Parameter capaian pembelajaran (:Learning Outcomes) 
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 
teks drama 

 
2. Pengetahuan a. Pengetahuan tentang hakikat drama, 

struktur drama, unsur-unsur drama, jenis-
jenis drama, fungsi drama, dan nilai 
drama. 

 b. Pemahaman tentang karakteristik drama 
c. Pengetahuan tentang struktur  drama 
d. Pengerahuan tentang unsur-unsur    drama 
e. Pengetahuan tentang jenis-jenis drama 
f. Pengetahuan tentang fungsi drama 
g. Pengetahuan tentang nilai drama 
 

3. Keterampilan a. Mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang 
terdapat dalam drama 

b. Terampil bermain drama/ teater 
c. Terampil menganalisis unsur-unsur drama 
d. Terampil menganalisis nilai-nilai drama 
e. Terampil membuat resensi pementasan 

drama 
 

Bahan Kajian 1. Beberapa pengertian drama 
2. Hakikat drama 
3. Drama sebagai karya seni 
4. Alat-alat bagian pembantu drama 
5. Jenis drama menurut isi lakonnya 
6. Unsur-unsur lakon drama 
7. Bagian-bagian plot drama 
8. Bagaimana memahami drama 



 
 

9. Tema dan amanat drama 
10. Alur drama 
11. Watak tokoh dalam drama 
12. Konflik dalam drama 
13. Para pelaku dan fasilitas-fasilitas pementasan drama 
14. Pementasan drama 
15. Tata busana 
16. Tata bunyi dan tata sinar 
 

Pustaka 1. Asmara, Adhy. 1979. Apresiasi Drama. Yogyakarta: Nur 
Cahaya. 

2. Budianta, Melani., dkk. 2008. Membaca Sastra, Pengantar 
Memahami Sastra untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: 
Indonesiatera. 

3. Universitas HKBP Nommensen, Rayon 133. 2011.  Program 
Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 
2011 Bahasa Indonesia, Medan. 

4. Prof. Dr. J. Waluyo Herman, M.Pd. Kajian Drama Teori dan 
Implementasi dengan Metode Sosiodrama. Surakarta: 
Cakrawala Media. 

 
 

AKTIVITAS PERKULIAHAN 
 

Pertemuan  
DESKRIPSI PERTEMUAN  TR  CBR  CJR/  

CRR  RI  MR  PR  NO  WAKTU  

 1.  Selasa/ 19 
Februari 2019 

1. Penjelasan keseluruhan 
capaian pembelajaran, proses, 
tugas, sumber belajar, dan 
seluruh proses penilaian 
dalam perkuliahan  

2. Menjelaskan hakikat drama 
dan karakteristiknya  

3. Menjelaskan hakikat drama 
sebagai karya seni 

               

 2.  Selasa/ 26 
Februari 2019 

1. Menjelaskan struktur dan unsur-
unsur drama serta alat-alat 
bagian pembantu drama 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Refleksi  

V               

3 Selasa/ 05 
Maret 2019 

1. Menjelaskan jenis-jenis drama 
menurut isi lakonnya serta 
mendiskusikan unsur-unsur 
lakon drama serta bagian-
bagian plot yang ditemukan 
dalam drama 

2. Diskusi kelompok  

V      



 
 

3. Presentasi  
4. Refleksi  

4 Selasa/ 12 
Maret 2019 

1. Mendiskusikan bagaimana 
memahami drama melalui 
teknik analisis drama  

2. Diskusi kelompok untuk tugas 
CJR 

3. Refleksi  

V      

5 Selasa/ 19 
Maret 2019 

1. Menjelaskan aplikasi 
pengkajian drama serta 
membagikan contoh untuk 
didiskusikan bersama kelompok 

2. Diskusi kelompok untuk tugas 
CBR 

3. Refleksi  

V      

6 Selasa/ 26 
Maret 2019 

1. Menjelaskan pembahasan 
lanjutan mengenai aplikasi 
pengkajian drama serta 
membahas beberapa contoh 
yang didiskusikan pada 
pertemuan sebelumnya 

2. Diskusi kelompok untuk tugas 
RI 

3. Refleksi  

V      

7 
Selasa/ 02 
April  2019 
 

Presentasi tugas-tugas CJR dan 
CBR dan Rekayasa Ide 

V V V V   

8 
Selasa/ 09 
April  2019 
 

UTS (Ujian Tengah Semester 
Bersama tingkat Fakultas) 

      

9 
Selasa/  23 
April  2019 
 

1. Mendiskusikan keberadaan alur, 
watak, konflik, dan tema dalam 
drama 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Refleksi  

V      

10 
Selasa/  30 
April  2019 
 

1. Menjelaskan keterampilan 
menginterpretasi keberadaan 
alur, watak, konflik, dan tema 
dalam drama melalui drama 
yang dibagikan 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Refleksi  

V      

11 Selasa/ 07 Mei 
2019 

1. Menjelaskan fungsi drama agar 
tercapai keterampilan 
menganalisis fungsi drama 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Refleksi  

      



 
 

12 Selasa/ 14  
Mei 2019 

1. Mengkaji tentang penulisan 
drama serta mengarahkan 
mahasiswa untuk terampil 
menulis 

2. Memberi tugas kelompok 
berupa mini riset mengenai 
analisis fungsi drama dalam 
sebuah pementasan yang akan 
dikumpulkan pada tanggal 28 
Mei 2019 

3. Diskusi kelompok  
4. PRefleksi  

V      

13 Selasa/ 21  
Mei  2019 

1. Mengkaji tentang unsur-unsur 
pementasan drama, yakni para 
pelaku dan fasilitas pementasan, 
tata busana, tata bunyi, serta 
tata sinar (pencahayaan) 

2. Membagi tugas kelompok 
berupa pementasan drama yang 
akan dilakukan dua minggu 
berikutnya (tanggal 04 Juni 
2019) 
  

V      

14 Selasa/ 28 Mei 
2019 

Presentasi Tugas Mini Riset 
(Analisis Fungsi Drama 
Pementasan)  
 

V    V  

15 Selasa/  04 
Juni 2019 

Presentasi Tugas Project 
(pementasan drama) 
 

     V 

16 Selasa/ 11 Juni 
2019 

UAS (Ujian Akhir Semester 
Bersama tingkat Fakultas) 

      

 
 

JADWAL PENGUMPULAN TUGAS 
 

Pertemuan  
TR  CBR  CJR/CRR  RI  MR  PR   NO  WAKTU  

 1.  Selasa/ 19 
Februari 2019 

HARI-1                

 2.  Selasa/ 26 
Februari 2019 

V                 

3. Selasa/ 05 
Maret 2019 

V                 

 4. Selasa/ 12 
Maret 2019 

V              

5. Selasa/ 19 
Maret 2019 

V      



 
 

6. Selasa/ 26 
Maret 2019 

V      

7. 
Selasa/ 02 April  
2019 
 

V V V V   

8. 
Selasa/ 09 April  
2019 
 

UTS 

9. 
Selasa/  23 April  
2019 
 

V      

10. 
Selasa/  30 April  
2019 
 

V      

11. Selasa/ 07 Mei 
2019 

V      

12. Selasa/ 14  Mei 
2019 

V      

13. Selasa/ 21  Mei 
2019 

V      

14. Selasa/ 28 Mei 
2019 

V    V  

15. Selasa/ 04 Juni 
2019 

V     V 

16. Selasa/ 11 Juni 
2019 

UAS 

 
 

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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Analisis Fungsi 

Unsur Pementasan Drama 

Analisis Unsur Pemenrasan 
Drama 

Penulisan Naskah  

Pementasan Drama 

Teknik Analisis Drama 

Aplikasi Pengkajian Drama 

Jenis-jenis Drama 
 

Struktur Drama 
 

Hakikat Drama 



 
 

 
 

 

 

 

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. 
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3. Universitas HKBP Nommensen, Rayon 133. 2011.  Program Pendidikan dan Pelatihan 
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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: 
 
  
 
 

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

 



 
 

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 
 

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 drama 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,    Maret 2019 



 
 

 
Dosen Pengampu Mata Kuliah                           Wakil Mahasiswa, 
 
  
 
 
(Drs. Eden A. Sitompul, M.Pd.)      (......................................)     (.......................................) 
NIDN.                                 NPM.                                      NPM. 
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Jurusan/Prodi : Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia  Mata Kuliah : Kajian Drama  
Semester   : Genap 2018/ 2019    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 KAJIAN DRAMA 
 

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 
dengan masalah yang bahas. 

10 

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 
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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. 
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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 KAJIAN DRAMA 
 

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 
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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 a. Pengetahuan tentang arti dan fungsi model pembelajaran 

b. Pengetahuan tentang perencanaan dan model pembelajaran 



Pengetahuan tentang memaknai, merencanakan dan menerapkan kegiatan interaksi belajar mengajar 
KU a.Terampil menyusun rencana dan model pembelajaran bahasa Indonesia. 

b.Terampil merencanakan kegiatan pembelajaran 

c.Terampil mempersiapkan model-model pembelajaran 
KK Mampu memanfaatkan berbagai alternatif  pemecahan  masalah dalam perencanaan dan model  

pembelajaran bahasa indonesia dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas 
CP Matakuliah  
1. Menguasai perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia serta mamfaat dan keuntungan perencanaan 

pembelajaran. 

2. Melakukan pemilihan materi pembelajaran dan pengembangan materi pembelajaran 

3. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai dasar untuk memahami perencanaan pembelajaran 

 Sub CP Mata Kuliah  
1. Mengkaji tentang perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan  menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 
2. Mengkaji tentang taksonomi tujuan pembelajaran, memecahkan masalah dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari 
3. Mengkaji tentang metode/strategi pengorganisasian pengajaran, memecahkan masalah serta 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 
4. Mengkaji tentang hakikat metode, memecahkan masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari 
5. Mengkaji tentang langkah-langkah dalam membuat rincian minggu efektif dalam satu tahun, memecahkan 

masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 
6. Mengkaji tentang menyusun program semester, memecahkan masalah dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari 
7. Mengkaji tentang silabus, memecahkan masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 
8. Mengkaji tentang belajar tuntas, memecahkan masalah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari 

 



Bahan Kajian 1. Perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra indonesia 

2. Taksonomi tujuan pembelajaran 

3. Tipe pemilihan materi pembelajaran 

4. Kriteria dan pengembangan materi pembelajaran 

5. Metode /strategi pembelajaran 

6. Rincian minggu efektif dalam satu tahun 

7. Program semester 

8. Silabus 

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. Bueche, F. J & Hecht, E. (1997). College Physics Ninth Edition. Schaum’S Outline Series McGraw-
Hill. 

2. Crowell, B. (2006). Conceptual Physics. The Creative Commons Attribution-Share Alike License. 
3. Giancoli, D. C. (2001). Physics: Principles with Applications, Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall 

International. 
4. Nowikow, N. & Heimbecker, B. (2001). Physics Concepts and Connections. Irwin Publishing, 

Toronto/Vancouver, Canada.    
5. Tipler, P. A. (1991). Fisika untuk Sains dan Teknik. Jilid 1. PT. Gelora Aksara Pratama. Erlangga, 

Jakarta. 
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 
pert ke 2 

Perkuliahan tatap muka 
dengan memberi 
informasi tentang 

kontrak perkuliahan 
selama satu  semester 

Mendengar dan 
mencatat      

2, 3 Mengkaji 
tentang 
perencanaan 
pembelajaran 
bahasa dan 
sastra Indonesia 
dan  
menerapkan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 
 

9. Perencanaan 

pembelajaran 

bahasa dan 

sastra indonesia 

 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
pengolahan data 
berdasaarkan percobaan  
dan pemecahan 
masalah  pada 
perencanaan dan model 
pembelajaran  serta  
pengarahan   Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
tentang perencanaan 
dan model 
pembelajaran bahasa 
indonesia 
  

1. Menjelaskan  tentang p, 
Contoh soal yang sesuai 
dengan kompetensi  

2. Menjelaskan  tentang 
perencanaan dan model 
pembelajaran dan  
Contoh soal yang sesuai 
dengan kompetensi 

3. Menjelaskan  tentang 
contoh model 
pembelajaran , 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 Mengkaji 
tentang 
taksonomi 
tujuan 
pembelajaran, 
memecahkan 
masalah dan 
mengaplikasika
nnya dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

10. Taksonomi 

tujuan 

pembelajaran 

 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
pengolahan data 
berdasaarkan percobaan  
dan pemecahan 
masalah pada  
taksonomi tujuan 
pembelajaran  yang 
dipandu dan dibimbing, 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
taksonomi 
pembelajaran 
  

1. Menjelaskan  tentang 
taksonomipembelajaran  

2. Menjelaskan  tentang 
contoh taksonomi 
pembelajaran dan  
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 
 



 serta  pengarahan   
Dosen. 

5 Mengkaji 
tentang 
metode/strategi 
pengorganisasi
an pengajaran, 
memecahkan 
masalah serta 
mengaplikasika
nnya dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 

metode/strategi 

pengorganisasian 

pengajaran 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
pengolahan data 
berdasaarkan percobaan  
dan pemecahan 
masalah pada 
metode/strategi 
pengorganisasian 
pengajaran yang 
dipandu dan dibimbing, 
serta  pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
metode/strategi 
pengorganisasian 
pengajaran 

1. Menjelaskan  tentang 
metode/strategi 
pengorganisasian 
pengajaran  dan contoh 
soal yang sesuai dengan 
kompetensi  

2. Menjelaskan contoh   
metode/strategi 
pengorganisasian 
pengajaran dan  
membuat 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 
 

6, 7 Mengkaji 
tentang hakikat 
metode, 
memecahkan 
masalah dan 
mengaplikasika
nnya dalam 
pembelajaran 
 

hakikat metode, 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
pengolahan data 
berdasaarkan percobaan  
dan pemecahan 
masalah pada hakikat 
metode,, yang 
dipandu dan dibimbing, 
serta  pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
hakikat metode, 

1. Menjelaskan  tentang 
hakikat metode,, 
Contoh soal yang sesuai 
dengan kompetensi  

2. Menjelaskan  tentang 
Konsep hakikat 
metode,, 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 Mengkaji 
tentang 
langkah-
langkah dalam 
membuat 
rincian minggu 
efektif dalam 
satu tahun, 
memecahkan 
masalah dan 
mengaplikasika
nnya dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 

minggu efektif 

dalam satu tahun 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
pengolahan data 
berdasaarkan percobaan  
dan pemecahan 
masalah pada minggu 
efektif dalam satu 
tahun, yang dipandu 
dan dibimbing, serta  
pengarahan   Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
minggu efektif 
dalam satu tahun 

1. Menjelaskan  tentang 
minggu efektif dalam 
satu tahun, Contoh 
soal yang sesuai dengan 
kompetensi  

2. Menjelaskan  tentang  
penghitungan  minggu 
efektif dalam satu 
tahundan  Contoh soal 
yang sesuai dengan 
kompetensi 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

  1 2, 3, 4, 5, 
12 
 

11, 12 9. Mengkaji 
tentang 
menyusun 
program 
semester, 
memecahka
n masalah 
dan 
mengaplikas
ikannya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

 

menyusun program 

semester 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
pengolahan data 
berdasaarkan percobaan  
dan pemecahan 
masalah pada 
menyusun program 
semester, yang 
dipandu dan dibimbing, 
serta  pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
menyusun program 
semester. 

1. Menjelaskan  tentang 
menyusun program 
semester, Contoh soal 
yang sesuai dengan 
kompetensi  

2. Menjelaskan  tentang 
fungsi  menyusun 
program semester 
Dinamis, Contoh soal 
yang sesuai dengan 
kompetensi 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

  1 2, 3, 4, 5, 
12 
 

13 Mengkaji 
tentang silabus, 
memecahkan 

silabus 
Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 

1. Menjelaskan  tentang 
silabus, Contoh soal 
yang sesuai dengan 
kompetensi  

Oral Test 
 
Observasi  
 

  1 2, 3, 4, 5, 
12 
 



masalah dan 
mengaplikasika
nnya dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 

mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
pengolahan data 
berdasaarkan percobaan  
dan pemecahan 
masalah pada silabus 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   Dosen. 

keputusan dalam  
memecahkan masalah 
silabus 

2. Menjelaskan  tentang 
mamfaat  silabus 
dalam pembelajaran, 
Contoh soal yang sesuai 
dengan kompetensi 

Penilaian 
Tugas 

14, 15 Mengkaji 
tentang belajar 
tuntas, 
memecahkan 
masalah dan 
mengaplikasikan
nya dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

belajar tuntas 

Perkuliahan tatap muka 
dengan proses 
mengamati (membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkannya, dan 
mempresentasikan hasil 
pengolahan data 
berdasaarkan percobaan  
dan pemecahan 
masalah pada belajar 
tuntas yang dipandu 
dan dibimbing, serta  
pengarahan   Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi kelompok 
untuk mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan masalah 
belajar tuntas 

1. Menjelaskan  tentang 
belajar tuntas, 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 

 



KONTRAK PERKULIAHAN 
 
Nama Mata Kuliah :  Perencanaan Model Pembelajaran Bahasa Indonesia 
Kode Mata Kuliah : II 13344 
SKS :  4 
Semester : 4/genap 
Dosen Pengasuh Mata Kuliah :  Harlen Simanjuntak. 
Jadwal Kuliah/jam  :  Senin/Jam 14.00-16.00 
                                                         Kamis/Jam13.00-15.00 
   
Tempat Kuliah :  l.4.9 dan I.4.1 
 
 
 
Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPL Program Studi Bahasa Indonesia  
S a.Cinta dan bangga sebagai calon pendidik pelajaran 

bahasa Indonesia. 
b. Bertanggung jawab dalam proses kegiatan beljar 
mengajar. 

P a. Pengetahuan tentang arti dan fungsi model 
pembelajaran 

b. Pengetahuan tentang perencanaan dan model 
pembelajaran 

c. Pengetahuan tentang memaknai, merencanakan 
dan menerapkan kegiatan interaksi belajar 
mengajar 

K a.Terampil menyusun rencana dan model pembelajaran 
bahasa Indonesia. 
b.Terampil merencanakan kegiatan pembelajaran 
c.Terampil mempersiapkan model-model pembelajaran 

CP Matakuliah  
1. Menguasai perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia 

serta mamfaat dan keuntungan perencanaan 
pembelajaran. 

2. Melakukan pemilihan materi pembelajaran dan 
pengembangan materi pembelajaran 

3. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai 
dasar untuk memahami perencanaan pembelajaran 

Sub CP Mata Kuliah  
1. Mengkaji tentang perencanaan pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia dan  menerapkan dalam kehidupan sehari-
hari. 

2. Mengkaji tentang taksonomi tujuan pembelajaran, 
memecahkan masalah dan mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

3. Mengkaji tentang metode/strategi pengorganisasian 
pengajaran, memecahkan masalah serta mengaplikasikannya 
dalam kehidupan sehari-hari 

4. Mengkaji tentang hakikat metode, memecahkan masalah dan 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 

5. Mengkaji tentang langkah-langkah dalam membuat rincian 
minggu efektif dalam satu tahun, memecahkan masalah dan 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 

6. Mengkaji tentang menyusun program semester, 



memecahkan masalah dan mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

7. Mengkaji tentang silabus, memecahkan masalah dan 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 

8. Mengkaji tentang belajar tuntas, memecahkan masalah dan 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 

Deskripsi  Mata Kuliah  
Bahan Kajian 1. Perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra indonesia 

2. Taksonomi tujuan pembelajaran 

3. Usaha dan Energi 

4. Materi pembelajaran  

5. Tipe pemilihan materi pembelajaran 

6. Kriteria dan pengembangan materi pembelajaran 

7. Metode /strategi pembelajaran 

8. Rincian minggu efektif dalam satu tahun 

9. Program semester 

10. Silabus 

Pustaka 
 

1. Bueche, F. J & Hecht, E. (1997). College Physics Ninth 
Edition. Schaum’S Outline Series McGraw-Hill. 

2. Crowell, B. (2006). Conceptual Physics. The Creative 
Commons Attribution-Share Alike License. 

3. Giancoli, D. C. (2001). Physics: Principles with 
Applications, Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall 
International. 

4. Nowikow, N. & Heimbecker, B. (2001). Physics 
Concepts and Connections. Irwin Publishing, 
Toronto/Vancouver, Canada.    

5. Tipler, P. A. (1991). Fisika untuk Sains dan Teknik. Jilid 
1. PT. Gelora Aksara Pratama. Erlangga, Jakarta. 

6. Buku pegangan dosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKTIVITAS PERKULIAHAN 
Pertemuan  

DESKRIPSI PERTEMUAN  TR  CBR  CJR/  
CRR  RI  MR  PR  NO  WAKTU  

 1.  Senin  
28-01-2019 

1. Penjelasan keseluruhan 
capaian pembelajaran, proses, 
tugas, sumber belajar, dan 
seluruh proses penilaian 
dalam perkuliahan  

               

 2.  Kamis  
31-01-2019 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mengkaji tentang perencanaan 
pembelajaran bahasa dan sastra 
indonesia, memecahkan 
masalah dan 
mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Mengerjakan LK     
3. Diskusi kelompok  
4. Presentasi  
5. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

6. Refeleksi  

V               

3 Senin, 
04-02-2019 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mamfaat dan keuntungan 
perencanaan pembelajaran, 
memecahkan masalah serta 
mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Mengerjakan LK 
3. Diskusi kelompok  
4. Presentasi  
5. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

6. Refeleksi  

V      

4 Kamis 
07-02-2019 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mengkaji tentang usaha dan 
energi, memecahkan masalah 
dan mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Mengerjakan LK 
3. Diskusi kelompok  
4. Presentasi  
5. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

6. Refeleksi  

V      

5 Senin, 
11-02-2019 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mengkaji tentang momentum 
linier, memecahkan masalah 
dan mengaplikasikannya dalam 

V      



kehidupan sehari-hari 
2. Mengerjakan LK 
3. Diskusi kelompok  
4. Presentasi  
5. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

6. Refeleksi  

6 Kamis 
14-02-2019 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mengkaji tentang tumbukan dan 
impuls, memecahkan masalah 
dan mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi  

V      

7 Senin, 
18-02-2019 

Presentasi tugas-tugas CJR dan 
CBR dan Rekayasa Ide 

V V V V   

8 Kamis 
21-02-2019 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mengkaji tentang tumbukan 
dan impuls, memecahkan 
masalah dan 
mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  
5. Refeleksi 

      

9 Senin,  
25-02-2019 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mengkaji tentang rotasi dan 
kesetimbangan, memecahkan 
masalah dan 
mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi  

V      

10 Kamis 
28-02-2019 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mengkaji tentang fluida statis, 
memecahkan masalah dan 
mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  

V      



4. Diskusi sub capaian dan 
aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi  

11 Senin, 
04-03-2019 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mengkaji tentang fluida 
dinamis, memecahkan masalah 
dan mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi  

      

12 Kamis 
07-03-2019 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mengkaji tentang suhu dan 
kalor, memecahkan masalah 
dan mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi  

V      

13 Senin, 
 

1. Mendiskusikan sub capaian 
yang akan dicapai yaitu 
mengkaji tentang gas ideal, 
memecahkan masalah dan 
mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Diskusi kelompok  
3. Presentasi  
4. Diskusi sub capaian dan 

aktivitas sebelum dan saat 
perkuliahan selanjutnya  

5. Refeleksi  

V      

14 Kamis , 
 Presentasi tugas mini riset V    V  

15 Senin, 
 Presentsi tugas project      V 

16  UAS (Ujian Akhir Semester 
Bersama tingkat Fakultas) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JADWAL PENGUMPULAN TUGAS 
 

Pertemuan  
TR  CBR  CJR/CRR  RI  MR  PR   NO  WAKTU  

 1.  Senin 
21-01-2019 

                

 2.  Kamis 
24-01-2019 

V                 

3. Senin 
28-001-2019 

V                 

 4. Kamis   
31-01-2019 

V              

5. Senin, 
04-02-2019 

V      

6. Kamis  
07-02-2019 

V      

7. Senin, 
11-02-2019 

V V V V   

8. Kamis 
14-02-2019 

      

9. Senin 
18-02-2019 

V      

10. Kamis  
21-02-2019 

V      

11. Senin, 
25-02-2019 

V      

12. Kamis 
28-02-2019 

V      

13. Kamis  
 

V      

14. Senin 
 

V    V  

15.  V     V 

16. Kamis 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode/strategi  

Metode reseptif  

Taksonomi tujuan 
pembelajaran 

Materi pembelajaran 

Perencanaan 

Metode Inkuiri 

Metode Komunikatif 
 

Program tahunan 
 

Program semester 

Silabus 
 



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. 
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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 

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

 



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 
 

a. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 14.00 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 bilangan dengan menggunakan teorema yang baru 
saja dibahas dikombinasikan dengan teorema 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 diseraahkan 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,    2018 
 

Dosen Pengampu Mata Kuliah                           Wakil Mahasiswa, 
 
(Harlen Simanjuntak, S.Pd., M.Pd.)                                 (......................................)     
(.......................................) 



 
LAMPIRAN: 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 UNIVERSTAS HKBP NOMMENSEN 

 
Jurusan/Prodi : ……………………. Mata Kuliah : ………………….... 
Semester  : Genap 2018/2019  Kelas  : ………………………… 
  

 
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 FISIKA DASAR I 
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 penuli san 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 dengan masalah yang bahas. 

10 

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  : ……………………  Mata Kuliah :  
Semester  : Genap 2018/2019 Kelas  : ………………………… 
  

 
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 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 UNIVERSTAS HKBP NOMMENSEN 
 

 
Jurusan/Prodi : Bahasa dan sastra indonesia. Mata Kuliah :Perencanaan dan model            
.  .                                                                         pembelajaran  Bahasa dan sastra indonesia  
Semester  : 4  Kelas  : Ganjil/genap………………………… 
  

 
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 PERENCANAAN DAN MODEL PEMBELAJARAN BAHASA DAN 
SASTRA INDONESIA 

 
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, 
perkiraan data yang akan diperoleh, tempat 
pelaksanaan proyek, daftar pertanyaan atau 
format yang digunakan sesuai dengan 
tujuan. 

7,00 - 10 

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 
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A. Identifikasi Mata Kuliah 

Nama/Kode Matakuliah : Etika Komunikasi /II 354826 

Jumlah SKS   : 2 SKS 

Semester/TA   : Genap (6) / TA. 2019-2020 

Status Mata Kuliah  : Pilihan 

Program Studi   : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Dosen Pengampu  : Renita Br Saragih, M.Pd. 

       

 

B. Capaian Pembelajaran  

Capaian pada mata kuliah ini diharapkan dapat membangun tiga aspek penting, yakni: (1) 

sikap dan tata nilai, (2) pengetahuan, dan (3) keterampilan. 

 
No. Paraeter Capaian Pembelajaran (Learnign Outcomes) 
1. Sikap dan tata nilai a. Memiliki etika saat berkomunikasi 

b. Taat terhadap etika yang telah ada saat 
berkomunikasi 

c. Taat terhadap kode etik formal komunikasi 
d. Berkomunikasi sesuai dengan fungsinya 

2. Pengetahuan/penguasaan 
ilmu 

a. Pengetahuan tentang etika, etiket, moral, 
immoral, amoral 

b. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk 
komunikasi 

c. Pengetahuan tentang konteks komunikasi 
d. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah 

komuniukasi 
e. Pengetahuan tentang unsur-unsur 

komunikasi 
f. Pengetahuan tentang gangguan dalam 

komunikasi 
g. Pengetahuan tentang kode etik formal 
h. Pengetahuan tentang perspektif komunikasi 

3. Keterampilan a. Beretika dalam berkomunikasi baik dalam 
berkomunikasi antarpersona, diskusi 
kelompok kecil, dan masyarakat 

b. Terampil dalam berkomunikasi 
c. Terampil sebagai komunikator maupun 

sebagai komunikan 
 

C. Bahan Kajian 

Bahan kajian dan materi yang disajikan dalam mata kuliah Etika komunikasi  didasarkan 

atas aktivitas yang dilakukan pada pembelajaran. Secara umum bahan kajian matakuliah 

ini mencakup: Hakekat Perkembangan, Teori perkembangan, perkembangan : Fisik, 

Intelektual, Emosi, Bahasa,  Bakat Khusus,  Sosial, Moral, Tugas-tugas perkembangan, 

Konsep diri, Penyesuaian diri, dan Kepribadian individu. 



 

 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
MataKuliah:  
Etika komunikasi 

Kode Mata Kuliah: 
IF 120222 

 

Semester: 
2   

 

Bobot Mata Kuliah :  
2 sks 

Status  Mata Kuliah: 
Wajib 

Otorisasi : Dosen Pengembang RPS 
 
 

Kordinator  
 
 

Ketua Prodi 

 
Drs. Pontas J. Sitorus, M.Pd. 

Capaian Pembelajaran   
Lulusan   (CPL)      

Sikap  
 
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 
S6 : Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
S8 : Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
S9 : Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 
 
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. 
KU5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data. 
 
Pengetahuan 



Mengetahui tentang etika, etiket, moral, immoral, amoral, bentuk-bentuk komunikasi, tentang konteks komunikasi,kaidah-kaidah 
komuniukasi, unsur-unsur komunikasi, gangguan dalam komunikasi, kode etik formal, dan perspektif komunikasi 

Keterampilan Khusus (KK) 
 
Mahasiswa mampu mensimulasikan etika dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan Mahasiswa mampu mensimulasikan etika dalam 
berkomunikasi secara lisan maupun tulisan 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 
(CPMK) 

1. Mahasiswa memiliki etika dalam berkomunikasi 
2. Mahasiswa terampil berkomunikasi dalam bentuk komunikasi apa pun ( formal maupun informal)  
3. Mahasiswa mampu memahami konteks komunikasi 
4. Mahasiswa mampu memahami fungsi komunikasi, kaidah-kaidah komunikasi 
 

Deskripsi Mata Kuliah                       Mata kuliah ini adalah mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) yang membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi, konteks 
komunikasi, kaidah-kaidah komunikasi. Secara sederhana materi pokok maata kuliah ini membekali mahasiswa agar memiliki etika di dalam 
berkumunikasi. Dalam mata kuliah ini etika komunikasi mahasiswa akan mengkaji materi seperti penjernihan istilah etika dan moral, amoral dan 
immoral, etika dan etiket; tipe dan model komunikasi ; dimensi dan persfektif komunIkasi, fungsi komunikasi; tanggung jawab etis dalam 
komunikasi; komunikasi dalam organisasi; kode etik formal; analisis etika koMunikasi; komunikasi antarpersona. dan diskusi dalam kelompok 
kecil; komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin; komunikator, pesan, dan media. 

Bahan Kajian Keilmuan  1. Tipe komunikasi dan model komunikasi 
2. Gangguan dan rintangan dalam komunikasi 
3. Komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin 
4. Kaidah komunikasi 
5. Fungsi etika komunikasi 
6. Tanggung jawab etis dalam komunikasi insani 
7. Komunikasi antarpesonal dan diskusi kelompok kecil 
8. Komunikasi dalam organisasi 
9. Kode etik formal 
10. Perspektif politik 
11. Etika dan komunikasi verbal 
12. Etika dan komunikasi nonverbal 



13. Analisis etika komunikasi 

 
Daftar Referensi  

1. Abraham, Kathlee S. 1977. Communication Everyday Use. San Fransisco: Rinehart Press 
2. Bertens, K. 2001. Etika. Jakarta: Gramedia 
3. Cangara, H. Hafied. 2010. Pengatar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 
4. Johannesen, Richard L. 1996. Etika Komunikasi. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya 

Media pembelajaran Software: Hardware: 
MS Power Point, Google Classroom Laptop, LCD 

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



Pertemuan  Sub- CPMK  

(sebagai kemampuan  

Akhir yang di 
harapkan) 

 

 

Penilaian Bentuk Pembelajaran; 
Metode 

Pembelajaran; 
Penugasan; (Estimasi 

Waktu) 

Materi 
Pembelajara
n (Pustaka) 

 

Bobot 

Penilai
an 

(%) 

 
 

Indikator Kriteria & 
Bentuk 

Penilaian 

Tatap Muka/ Luring 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) 

1 Mahasiswa mampu 
memahami kontrak 
perkuliahan dan capaian 
perkuliahan etika 
komunikasi dengan sangat 
baik 
 

 

 Kesesuaian pendapat 
tentang Kontrak 
perkuliahan 
 Ketepatan 
mendaptkan 
penjelasan Sistem 
perkuliahan  

 

Kriteria ketepatan 
dan penguasaan  
 
bentuk non-test: 
Tampil secara 
personal Pengenalan 
Diri 

 

 Kuliah & diskusi  
100 Menit 
 

Kontrak perkuliahan  
 Aturan 
 Tugas 
 Penilaian 
 Hak 
 Kewajiban 

 
 

3,5 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan Tipe dan 
Model Komunikasi 
 

 
 
 

 Ketepatan  
mendeskripsikan tipe 
dan model 
komunikasi. 

 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 
 Presentasi 

makalah 
 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  
 
100 Menit 

[ 

1. Pengertian 
Komunikasi 

2. Tipe Komunikasi 
3. Model 

komunikasi  

3,5 

3 Mahasiswa mampu  
mendeskripsikan gangguan 
dan rintangan komunikasi 

 Ketepatan  
mendeskripsikan  
gangguan dan rintangan 
komunikasi  

 Ketepatan menemukan 
solusi menanggulangi  
gangguan dan rintangan 
komunikasi 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi 
makalah 
 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  
 
100 Menit 

 
 
 

1. Pengertian 
gangguan dan 
rintangan 

2. Perbedaan 
rintagan dengan 
gangguan 

3. Jenis-jenis 
rintangan 
komunikasi 

4. Jenis-jenis 

3,5 



gangguan 
komunikasi 

5. Penyebab 
terjadinya 
gangguan dan 
rintangan 
komunikasi 

6. Cara mengatasi 
gangguan dan 
rintangan 
komunikasi 

4 Mahasiswa mampu  
menjalakan komunikasi 
sebagai ilmu multidisiplin 

 

 Ketepatan  
mendeskripsikan  
komunikasi sebagai 
ilmu multidisiplin 

 Ketepatan 
menguraikan 
hubungan 
komunikasi dengan 
ilmu lain 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Kemampuan 
mengerjakan Quiz 

 Tugas I Critical 
Book Review 
(CBR) 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  
 mengerjakan tugas 
individual 

 
100 Menit 

1. Pengertian 
Monodisiplin dan 
Multidisiplin 

2. Kedudukan 
komunikasi 
dalam konteks 
ilmu pengerahuan 

3. Objek ilmu 
komunikasi 

4. Hubungan 
komunikasi 
dengan ilmu-ilmu 
lain 
 

4 

5 Mahasiswa mampu 
menerapkan kaidah 
komunikasi 

Ketepatan  
mendeskripsikan 
kaidah-kaidah dalam 
komunikasi 
 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi 
makalah 
 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  

 
100 Menit 

 

1. Komponen 
Komunikasi 

2. Kaidah 
Komunikasi 
REACH 

3,5 



6 Mahasiswa mampu  
mendeskripsikan etika 
komunikasi dan fungsi 
etika komunikasi 

Ketepatan 
mendeskripsikan dan 
menerapkan etika 
dalam berkomunikasi 

 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
Bentuk Non-test : 

 Presentasi 
makalah 
 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  

 
100 Menit 
 

1. Pengertian etika 
2. Hakikat etika 

komunikasi 
3. Fungsi etika 

komunikasi 

3.5 

7 Mahasiswa mampu  
menjelaskan dan 
menerapkan tanggung 
jawab etis dalam 
komunikasi insani 
 

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam 
mengimplementasik
an  tanggung jawab 
etis dalam 
komunikasi insani  

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
Bentuk Non-test : 
 Presentasi 

makalah 
 Tugas II 

Critical Journal 
Review 
 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  

 
100 Menit 
 

1. Pengertian 
tanggung jawab 
etis 
2. Macam-
macam tanggung 
jawab etis 

3,5 
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9 Mahasiswa mampu  
mensimulasikan  Etika 

komunikasi antarpesonal 
dan diskusi kelompok kecil 
 

 

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam  
Mensimulasikan  
penerapan etika 

komunikasi 
antarpesonal dan 
diskusi kelompok kecil 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 
 

 Presentasi makalah 
 Kemampuan 

Diskusi dan mengerjakan 
tugas individual 
 

100 Menit 

1. Pengertian 
Komunikasi 

2. Jenis-jenis 
Komunikasi 

3. Komunikasi antar 
personal 

4. Komunikasi 
diskusi kelompok 

3,5 



mengerjakan Quiz 
 

kecil 
Etika komunikasi 
antarpesonal dan 
diskusi kelompok 
kecil 

5. Pelanggaran Etika 

komunikasi 
antarpesonal dan 
diskusi kelompok 
kecil 

10 Mahasiswa mampu 
mensimulasikan contoh 
penerapan etika 

komunikasi dalam 
organisasi 

 
 
 
 

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam  
mensimulasikan  etika 

komunikasi dalam 
organisasi 

 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi makalah 
 Simulasi 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  
 
100 Menit 

Etika Komunikasi 
dalam organisasi 

1. Pengertian  
2. Hubungan antara 

etika dengan 
organisasi 

3. Karakteristik 
etika komunikasi 
dalam organisasi 

4. Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 

3,5 

11 Mahasiswa mampu  
medeskripsikan kode etik 
formal 

 
 

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam   
medeskripsikan kode 
etik formal  

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk Non-test : 

 Pemahaman materi 
yang diunggah 

 Kemampuan 
mengerjakan Quiz 
 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah 
 mengerjakan tugas 
individual 
100nit 

 

1. Pengertian Kode 
etik 

2. Bentuk-bentuk 
kode etik 

3. Fungsi kode etik 
4. Hubungan antara 

kode etik dengan 
komunikasi 

5. Contoh penerapan 
kode etik 

3.5 

12 Mahasiswa mampu  Ketepatan dan Kriteria ketepatan,  Kuliah & diskusi:  Tugas-tugas  3,5 



mendeskripsikan perspektif 

politik 

 

kesesuaian dalam  
mendeskripsikan 
perspektif politik 

 

kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi makalah 
 Presentasi tugas  

 

 Presentasi makalah  
 

100 Menit  
 

1. Pengertian  
2. Manfaat 

perspektif politik 

13 Mahasiswa dapat  
mensimulasikan contoh  
etika dalam komunikasi 
verbal 

 

Ketepatan dan 
kesesuaian dalam  
Mensimulasikan 
contoh penerapan 
etika dalam 
komunikasi verbal  

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Presentasi makalah 
 Simulasi 

 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah 

 
100 Menit 

 

Etika dalam 
komunikasi verbal 

3,5 

14 Mahasiswa dapat  
mensimulasikan contoh  
etika dalam komunikasi 
non-verbal 

 

 Ketepatan dan 
kesesuaian dalam   
mensimulasikan contoh 
penerapan etika dalam 
komunikasi Non-verbal 

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk Non-test : 

 Pemahaman materi 
yang diunggah 
 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah 

 
 
100 Menit 

 

Etika dalam 
komunikasi non-
verbal 

3,5 

15 Mahasiswa dapat 
menganalisis penerapan 
etika komunikasi verbal 
dan non verbal 

 

Ketepatan dan 
kesesuaian menyusun 
laporan hasil analisis  

Kriteria ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika  
 
Bentuk Non-test : 

 Laporan 
analisis etika 
komunikasi 

 

 Kuliah & diskusi:  
 Presentasi makalah  

 
 
100 Menit 

 

 4 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tugas III 
Proyek  

 
 
 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER                                                                                                                                                            25 



D.  Model/Pendekatan/Metode Pembelajaran  
 
Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini mengacu 

pada prinsip Learning By Doing yaitu belajar melalui perlakuan/perbuatan atau latihan 
secara langsung dengan objek yang dipelajari. Dalam pembelajaran diterapkan beberapa 
kombinasi metode pembelajaran seperti Latihan; Metode Toturial dan Bimbingan ; 
Metode Pengamatan (Observasi); atau Metode Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok. 
Metode dalam setiap kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan materi yang dikaji. 
Adapun skenario setiap kegiatan pembelajaran akan disesuaikan dengan metode yang 
digunakan. 

 
E. Tagihan Tugas-Tugas  

Pada perkuliahan ini, mahasiswa diberikan tugas rutin, Tugas Critical Book Repot, Critical 

Jurnal Report, Tugas berbasis proyek 

Deskripsi tugas dan kemampuan 

 

JENIS 
TUGAS DISKRIPSI KEMAMPUAN YANG 

DIUKUR 
TAGIHAN/ 

DIKUMPULKAN 
 
Tugas 
Rutin 

Tugas rutin adalah  
tugas mahasiswa 
mandiri menuliskan  
diselembar kertas pada 
setiap awal perkuliahan 
yang merupakan hasil 
literasi materi yang 
akan dibahas.  

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 pada setiap 
pertemuan yang 
berkaitan dengan materi 
selanjutnya,  
dikumpulkan pada setiap 
pertemuan perkuliahan 
sesuai materi yang 
sedang dibahas. 
 

Tugas 
Critical 
Book 
Report 
(CBR) 
 
 
 
 
 
 

 

Tugas Critical Book 
Report adalah  tugas 
individu yang  mengkaji 
buku  ETIKA 
KOMUNIKASI  dengan 
tujuan umum untuk  
melatih mahasiswa 
merumuskan definisi  
konseptual berdasarkan 
sintesis teori-teori yang 
berkembang dari buku 
yang direview.  
Tujuan khusus 
mahasiswa dapat:  
a. meringkas isi buku,  
b. melatih mahasiswa 

lebih kritis dan 
berani 
berargumentasi 
berdasarkan teori 
dari buku teks. 
 

Keterampilan 
a. Kemampuan 

meringkas isi buku 
b. Kemampuan 

membandingkan 
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 

f. bertanggungjawab. 

 Laporan CBR dalam 
bahasa Indonesia. 

 Buku dapat diakses 
dari internet dalam 
bentuk pdf dan ber 
ISBN.  

 Mereview 1 buku  
ETIKA 
KOMUNIKASI 
berbahasa 
Inggris/Indonesia 
terbitan ≥tahun 2010 

 Laporan CBR  
dikumpulkan dalam 
bentuk hardcopy  atau 
softcopy  pada 
pertemuan Ke-4. 
 

Critical 
Journal 
Report  
(CJR) 

Tugas Critical Journal 
Review adalah tugas 
individu dan atau 
kelompok yang 

Keterampilan 
a. Kemampuan 

meringkas isi jurnal 
b. Kemampuan 

 Laporan CJR dalam 
bahasa Indonesia. 

 Artikel diakses dari 
internet dalam bentuk 



JENIS 
TUGAS DISKRIPSI KEMAMPUAN YANG 

DIUKUR 
TAGIHAN/ 

DIKUMPULKAN 
mengkaji sebuah artikel 
yang diterbitkan dalam 
jurnal internasional 
berbahasa Inggris 
tentang teori  ETIKA 
KOMUNIKASI.  
Tujuan umum untuk  
melatih mahasiswa 
merumuskan definisi 
konseptual berdasarkan 
simtesis teori-teori yang 
berkembang dalam 
Jurmal yang direview.  
Tujuan khusus 
mahasiswa dapat:  
a. Mengakses sendiri 

jurnal dari internet. 
b. meringkas isi jurnal,  
c. membandingkan dan 

menghubungkan isi 
jurnal yang direview 
dengan jurnal atau 
buku yang relevan, 

d. melatih mahasiswa 
lebih kritis dan 
berani 
berargumentasi 
berdasarkan teori 
dari jurnal ilmiah 
dan buku teks. 

membandingkan 
dengan isi jurnal atau 
buku lainnya. 

c. Menilai konstruksi 
jurnal (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 

f. bertanggungjawab. 

pdf dan jelas identitas 
Jurnalnya.  

 Mereview 1 artikel  
ETIKA 
KOMUNIKASI   
berbahasa Inggris 
terbitan ≥ tahun 2010, 

dan dibandingkan 
sekurang-kurangnya 
dengan 2 artikel atau 
buku yang relevan.  

 Artikel pembanding 
dapat berbahasa 
Inggris atau Indonesia 
dari Jurnal 
terakreditasi.   

 Laporan CJR  
dikumpulkan dalam 
bentuk hardcopy  dan 
softcopy  pada 
pertemuan Ke-7 

Tugas 
Project 
Work 
(TPW) 

Tugas Project Work 
adalah individu 
mahasiswa yang 
bertujuan untuk melatih 
mahasiswa sebagai 
calon pendidik 
membantu 
mengedukasi 
penggunaaan etika 
komunikasi 
 

Keterampilan 
Kemampuan membuat 
video informative 
mengenai etika 
komunikasi 
 
Sikap : kreativitas, ke 
mandirian, berani, 
tanggung jawab, 
kepercayaan diri 

  

 
F. Evaluasi Hasil Belajar 

Penilaian Mata Kuliah Sosiolinguistik 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14-16 Sangat baik  

12-13 Baik  

8-11 Cukup  

4-7 Kurang 

0 -3 Sangat Kurang 



 

 
 
 
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) 
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, ……………   201.. 
       Penilai/Dosen, 
 
 
       (…………………………..  .) 
 
Dalam mengisi Format Penilaian Tugas Critical Book Report, dapat dipedomani rubrik berikut: 
 
4.2.3. Tampilan Laporan 

1. Kesesuaian Sistematika Laporan 
No Deskriptor 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 Deskriptor 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 Deskriptor 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 

 
 
 
 
4.2.4. Isi Laporan (Critikal Book Report) 

1. Pendahuluan 
No Deskriptor 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 Deskriptor 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 Deskriptor 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 Deskriptor 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. Critical Journal Report 

5.1. Sistematika  

a. Halaman Sampul 

b. Latar Belakang Teori dan Tujuan Penelitian  

Mengungkapkan beberapa landasan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam 

penelitiannya dan tujuan apa yang ingin dicapai.  

c. Metode  

Mengungkapkan metode yang digunakan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, alat 

pengumpul data, dan analisis data yang digunakan.  

d. Hasil dan Pembahasan  

Dalam pokok bahasan ini mengambil hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan 

memberikan deskripsi secara singkat, jelas, dan padat. 

e. Lampiran :  



 
 

FORMAT REVIEW JURNAL 

1 Judul (Judul lengkap jurnal yan akan di review) 
2 Jurnal (Nama jurnal, contoh : jurnal pelita Unimed)  
3 Download (Link download jurnal) 
4 Volume dan Halaman (Volume dan halaman jurnal yang di review) 
5 Tahun (Tahun jurnal di terbitkan) 
6 Penulis (Penulis jurnal) 
7 Reviewer (Nama reviewer) 
8 Tanggal (Tanggal di review) 
9 Abstrak Penelitian  
 -Tujuan Penelitian (Hasil Review) 
 -Subjek Penelitian (Hasil Review) 
 -Assesment Data (Hasil Review) 
 -Kata Kunci  (Hasil Review) 
10 Pendahuluan  
 -Latar Belakang  

 dan Teori 
(Hasil Review) 

11 Metode penelitian  
 -Langkah Penelitian (Hasil Review) 
 -Hasil Penelitian (Hasil Review) 
 -Diskusi Penelitian (Hasil Review) 
 -Daftar Pusaka (Hasil Review) 
12 Analisis Jurnal  
 -Kekuatan Penelitian (Hasil Review) 
 -Kelemahan Penelitian (Hasil Review) 
13 Kesimpulan (Hasil Review) 
14 Saran (Hasil Review) 
15 Referensi (Hasil Review) 

 

 

5.2.RUBRIK PENILAIAN HASIL CRITICAL JOURNAL 

No Aspek Penilaian 

Nilai 

K
u

ra
n

g 

C
u

ku
p

 

Lu
m

ay
an

 

B
ai

k 

B
ai

k 
Se

ka
li 

1 Kelengkapan Jurnal 

  

Judul           
Nama Jurnal / Penerbit           
Download           
Volume dan Halaman           
Tahun           
Penulis           
Reviewer           
Tanggal di review           

2 Abstrak 

  

Tujuan Penelitian           

Subjek Penelitian           

Assesment Data           

3 Pendahuluan 
     

 
Latar Belakang dan Teori 

     4 Metode 

  Metode penelitian           



Langkah Penelitian           

Teknik Pengumpulan Data           

5 Hasil dan Pembahasan 

  

Analisa Pembahasan / Penyelesaian 
Masalah           

Kekuatan Penelitian           

Kelemahan penelitian           

6 Kesimpulan dan Penutup 

  

Kesimpulan            

Saran           

Referensi           

Total   

Nilai Akhir   
 

5.3. Panduan Penilaian 

    Tabel Skoring Penilaian 

Nilai Skor 
Kurang 1 
Cukup 2 

Lumayan 3 
Baik 4 

Baik Sekali 5 
  

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

Tabel Nilai Akhir 

Skor Nilai Akhir 
20 – 59 E 
60 – 69 C 
70 – 89 B 
90 – 100 A 

 
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%) 
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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  
Perkuliahan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam hal pengembangan dan penulisan 
bahan ajar. 

 Sub CP Mata Kuliah  
1. Sikap dan Tata Nilai 
a. Sikap mandiri untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melakukan penulisan bahan ajar 
b. Sikap jujur untuk menulis bahan ajar di bidang pendidikan bahasa dan sastra 

 



c. Sikap bertanggung jawab secara mandiri menulis bahan ajar 
2. Pengetahuan  
a.Menguasai jenis buku teks  
b.Menguasai konsep penulisan modul, hand out, dan LKPD pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 
c. Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan pemilihan dan penentuan materi pembelajaran 
 
3. Keterampilan 
a. Keterampilan menulis modul  
b. Keterampilan menulis hand out 
c. Keterampilan menulis LKPD 
d. Keterampilan menganalisis buku teks 
 

Bahan Kajian 1. Hakikat dan jenis  bahan ajar 
2. Penyusunan perangkat pembelajaran 
3. Poin analisis buku teks 
4. Jenis dan penggunaan media pembelajaran 
5. Penentuan dan pemilihan materi 
6. Konsep dan penyusunan modul 
7. Konsep dan penyusunan hand out 
8. Konsep dan penyusunan LKPD 
 

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. Bean, Reynold, (1995), Cara Mengembangkan Kreativitas Anak, .Jakarta : Binarupa Aksara. 
2. DePorter, B., & Hernacki, M., (1999), Quantum Learning, Bandung : Kaifa. 
3. …………. (2002), Quantum Teaching, Bandung : Kaifa. 
4. Joyce, B., & Weil, M., (1986) Models of Teaching, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. 
5. Naution, S., (2000), Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar. Jakarta : Bumi Aksara 
6. Riyanto, H.Y., (2010), Paradigma Baru Pembelajaran, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 



 

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 

1.1 Mampu memahami 
  keseluruhan  
  capaian  
  pembelajaran,    
  proses, tugas, 
  sumber belajar, dan  
  seluruh proses  
  penilaian dalam  
  perkuliahan  

1.2 Mampu memahami 
      hakikat dan konsep 

bahan ajar  
1.3 Mampu mengetahui 
      jenis-jenis bahan 
      ajar 
 

1. Kontrak kuliah 
2. Sumber belajar 
3. Teori bahan ajar 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
memberi informasi 
tentang kontrak 
perkuliahan selama 
satu  semester 

1.  Mendengar 
penjelasan  
mengenai kontrak 
kuliah dan 
mengadakan 
kesepakatan 
mengenai tugas  

 
2. Memahami kaitan 

antara mata kuliah 
sebelumnya 
dengan mata kuliah 
Bahan Ajar 

 
3. Mengenali jenis 

bahan ajar dan 
memahami 
penggunaannya 
dalam 
pembelajaran 

 

Mampu memahami 
hakikat dan konsep bahan 
ajar serta jenis-jenis 
bahan ajar 

 

 

 150 menit 4,5 

2 2. Mampu memahami 
jenis-jenis bahan ajar, 

1.Bahan Ajar Cetak 
 

    Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 

1. Memahami jenis 
bahan ajar, baik 

2. Mampu memahami 
jenis-jenis bahan ajar, 

Oral Test  
 

10 %  150 menit 1 2, 3, 4, 5 
 



baik cetak maupun 
elektronik dan 
mengaitkannya 
dengan materi bahasa 
dan sastra Indonesia 

 

 
2.Bahan Ajar 

Elektronik 

mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
materi perbedaan 
penelitian kuantitatif 
dan kualitatif  

 

cetak maupun 
elektronik dalam 
pembelajaran 
secara umum 

 
2. Mengaitkan jenis 

bahan ajar dengan 
materi Bahasa 
Indonesia 

 
3. Menentukan bahan 

ajar yang 
digunakan dalam 
materi yang 
ditentukan oleh 
dosen 

 

baik cetak maupun 
elektronik dan 
mengaitkannya dengan 
materi bahasa dan sastra 
Indonesia 
 

Observasi  
 
Penilaian 
Tugas mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

3,4 3.1 Mampu memahami 
esensi penulisan 
buku teks dan 
mengadakan 
analisis terhadap 
beberapa Buku 
Teks Bahasa 
Indonesia 
 

3.2 Mempresentasikan 
hasil analisis buku 
teks Bahasa 
Indonesia 

 

1.Konsep Penyusunan 
Buku Teks 
 
 
2.Analisis Buku Teks 
 
 
3.Laporan Hasil 
analisis 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
sumber masalah dan 
perumusan masalah 
dalam penelitian 
 

1. Mengamati buku 
teks Bahasa 
Indonesia yang 
dibagikan 

 
2.  Mencermati buku 

teks serta bagian-
bagian yang 
terdapat di 
dalamnya 

 
3.  Melakukan análisis 

buku teks sesuai 
dengan konsep 
yang dijelaskan 
oleh dosen 

 
4.  Mempresentasikan 

laporan hasil 
análisis buku teks 

 
5.  Mengadakan 

Mampu memahami esensi 
penulisan buku teks dan 
mengadakan analisis 
terhadap beberapa Buku 
Teks Bahasa Indonesia 
dan mempresentasikan 
hasil analisis 
 
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

  300 menit 1 2, 3, 4, 5 



diskusi dan tanya 
jawab dengan 
dosen  

5,6,7 4.1 Mampu memahami 
perbedaan konsep 
dan penggunanan 
modul, hand out, 
dan LKPD 

 
 
 4.2 Mampu 

mengadakan 
analisis terhadap 
contoh teks modul, 
hand out, dan 
LKPD yang 
digunakan dalam 
pembelajaran 
Bahasa Indonesia             
secara individu 

 
4.3 Mampu 

mempresentasikan 
laporan hasil 
analisis modul, 
hand out, dan 
LKPD 
pembelajaran 
Bahasa Indonesia 

 

1.Perbedaan modul, 
hand out, dan LKPD 
 
 
 
 
 
2.Konsep análisis 
modul, hand out, dan 
LKPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Laporan Hasil 
analisis 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan jenis 
variabel penelitian 

1. Mengenali dan 
memahami 
perbedaan bahan 
ajar modul, hand 
out, dan LKPD 

 
2.  Mengidentifikasi 

konsep bagian (isi) 
modul, hand out, 
dan LKPD 

 
3.  Memahami 

beberapa contoh 
modul, hand out, 
dan LKPD 

 
4.  Melakukan análisis 

modul, hand out, 
dan LKPD 

 
5.  Mengadakan 

presentasi sesuai 
dengan arahan 
dosen 

 
6.  Melakukan diskusi 

(tanya-jawab) 

Mampu memahami 
perbedaan konsep dan 
penggunanan modul, hand 
out, dan LKPD dan 
Mengadakan analisis 
terhadap contoh teks 
modul, hand out, dan 
LKPD yang digunakan 
dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia secara 
individu serta 
Mempresentasikan 
laporan hasil analisis       
modul, hand out, dan 
LKPD pembelajaran 
Bahasa Indonesia 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
(mind 
mapping 
dan contoh 
variabel) 
 
 

  450 menit 1 2, 3, 4,5 
 

8,9 5.1 Memahami dan 
menggunakan 
media dalam 
pembelajaran 
Bahasa Indonesia  
 

5.2 Mempresentasikan 
hasil pembuatan 
media 

Jenis Media 
 
 
 
 
 
Penggunaan Media  

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
paradigma penelitian 

 

1. Memahami jenis 
media cetak dan 
elektronik dalam 
pembelajaran 

 
2.  Memahami kaitan 

media dengan 
pembelajaran 

 

Memahami dan 
menggunakan media 
dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia  dan 
mempresentasikan 
hasil pembuatan 
media pembelajaran    

      Bahasa Indonesia  

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
(rumusan 
masalah) 
(TR) 

  300 menit 1 2, 3, 4, 5 
 



pembelajaran 
Bahasa Indonesia 

 
 

3.  Memahami 
penggunaan media 
dalam 
pembelajaran 
Bahasa Indonesia 

 
4.  Menentukan media 

yang digunakan 
untuk materi yang 
dibagikan oleh 
dosen 

 
5.  Mengadakan 

diskusi kelompok 
 
6.  Mengadakan sesi 

tanya jawab 
dengan dosen dan 
kelompok yang 
lain 

10,11 6.1 Mengembangkan 
perangkat 
pembelajaran 
Bahasa Indonesia 
dan menentukan 
materi  

 
6.2 Mempresentasikan 

penyusunan 
perangkat 
pembelajaran dan 
penentuan materi 

 
 
 
 

Penyusunan Perangkat 
Pembelajaran 
 
 
 
 
Penggunaan Perangkat 
Pembelajaran 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
perumusan teori dan 
kerangka konseptual 

 

1. Memahami 
perangkat 
pembelajaran 
Bahasa Indonesia 

 
2.  Memahami kaitan  

perangkat 
pembelajaran 
dengan materi 
Bahasa Indonesia 

 
3.  Memahami 

penggunaan 
perangkat 
pembelajaran 
Bahasa Indonesia 

 
4.  Mengadakan 

presentasi dan  

Mengembangkan 
perangkat pembelajaran 
Bahasa Indonesia dan 
menentukan materi serta 
mempresentasikan 
penyusunan perangkat 
pembelajaran dan 
penentuan materi 
 
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
(mind 
mapping) 
(TR) 
 
Bentuk 
teori (TR) 
 
Bentuk 
hasil 
penelitian 
(TR) 

  300 menit 1 2, 3, 4, 5 
 



membuka sesi 
tanya jawab 
dengan dosen dan 
sesama teman  

12,13,
14 

7.1 Menyajikan materi 
Bahasa Indonesia 
dalam bentuk 
modul,  

 
 7.2 Menyajikan materi 

Bahasa Indonesia 
dalam bentuk hand 
out,  

 
  7.3 Menyajikan materi 

Bahasa Indonesia 
dalam bentuk 
LKPD 

 

Penulisan Modul 
 
 
 
 
Penulisan Hand out 
 
 
 
 
 
Penulisan LKPD 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
hipotesis penelitian 

 

1.  Memahami materi 
modul 

2.  Menyajikan 
informasi dalam 
bentuk modul 

3.  Memahami materi 
hand out 

4.  Menyajikan 
informasi dalam 
bentuk hand out 

5.  Memahami materi 
LKPD 

6.  Menyajikan 
informasi dalam 
bentuk LKPD 

 

Menyajikan materi 
Bahasa Indonesia dalam 
bentuk modul, 
menyajikan materi 
Bahasa Indonesia dalam 
bentuk hand out, dan 
menyajikan materi 
Bahasa Indonesia dalam 
bentuk LKPD 

 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
(rumusan 
hipotesis) 
(TR) 

  450 menit 1 2, 3, 4, 5 
 

15 UAS     Test essay   Naskah 
Soal 
Beresama 

 



 
 

KONTRAK PERKULIAHAN 
 
Nama Mata Kuliah :  Menulis Bahan Ajar  
Kode Mata Kuliah :  II 120435 
SKS :  3 
Semester : Ganjil 
Dosen Pengasuh Mata Kuliah :  Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si. 
Jadwal Kuliah/jam  :  Jumat/ Pukul 08.00 – 10.30 WIB 
   Jumat/ Pukul 11.00 – 13.30 WIB 
Tempat Kuliah :  L4-5 
 
 
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 merupakan mata kuliah yang dirancang untuk 
membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan dalam 
menulis bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Mata kuliah ini 
akan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang 
berbagai hal yang berkaitan dengan bahan ajar. 
 

Capaian Pmbelajaran 
Mata Kuliah (Learning 
Outcomes) 

Perkuliahan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 
mahasiswa dalam hal pengembangan dan penulisan bahan ajar. 

 
Capaian Pembelajaran 
yang Dikembangkan 

Parameter capaian pembelajaran (:Learning Outcomes) 
1.Sikap dan Tata 
Nilai 
 

a. Sikap mandiri untuk mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilan 
melakukan penulisan bahan ajar 

b. Sikap jujur untuk menulis bahan ajar di 
bidang pendidikan bahasa dan sastra 

c. Sikap bertanggung jawab secara mandiri 
menulis bahan ajar 

 
 

2. Pengetahuan a.Menguasai jenis buku teks  
b.Menguasai konsep penulisan modul, hand 



 
 

out, dan LKPD pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia 

c. Menguasai pengetahuan yang berkaitan 
dengan pemilihan dan penentuan materi 
pembelajaran  

3. Keterampilan a. Keterampilan menulis modul  
b. Keterampilan menulis hand out 
c. Keterampilan menulis LKPD 
d. Keterampilan menganalisis buku teks 
 

Bahan Kajian 1. Hakikat dan jenis  bahan ajar 
2. Penyusunan perangkat pembelajaran 
3. Poin analisis buku teks 
4. Jenis dan penggunaan media pembelajaran 
5. Penentuan dan pemilihan materi 
6. Konsep dan penyusunan modul 
7. Konsep dan penyusunan hand out 
8. Konsep dan penyusunan LKPD 
 

Pustaka 1. Bean, Reynold, (1995), Cara Mengembangkan 
Kreativitas Anak, .Jakarta : Binarupa Aksara. 

2. DePorter, B., & Hernacki, M., (1999), Quantum 
Learning, Bandung : Kaifa. 

3. …………. (2002), Quantum Teaching, Bandung : 
Kaifa. 

4. Joyce, B., & Weil, M., (1986) Models of Teaching, New 
Jersey : Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. 

5. Naution, S., (2000), Berbagai Pendekatan dalam Proses 
Belajar & Mengajar. Jakarta : Bumi Aksara 

6. Riyanto, H.Y., (2010), Paradigma Baru 
Pembelajaran, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group. 

 
 

AKTIVITAS PERKULIAHAN 
 

Pertemuan  
DESKRIPSI PERTEMUAN  TR  CBR  CJR/  

CRR  RI  MR  PR  NO  WAKTU  

 1.  

Jumat/ 06 
September 

2019 

1. Mampu memahami keseluruhan 
capaian pembelajaran, proses, tugas, 
sumber belajar, dan seluruh proses 
penilaian dalam perkuliahan  

2. Mampu memahami hakikat dan 
konsep bahan ajar  

3. Mampu mengetahui jenis-jenis 
bahan ajar 

 V              

 2.  

Jumat/ 13 
September 

2019 

Mampu memahami jenis-jenis bahan ajar, 
baik cetak maupun elektronik dan 
mengaitkannya dengan materi bahasa dan 
sastra Indonesia 
 

V               



 
 

3 
20 September 

2019 
Mampu memahami esensi penulisan buku 
teks dan mengadakan analisis terhadap 
beberapa Buku Teks Bahasa Indonesia 
 

V      

4 
27 september 

2019 
Mempresentasikan laporan hasil analisis 
buku teks Bahasa Indonesia  

 V     

5 
04 Oktober 

2019 
 Mampu memahami perbedaan konsep dan 
penggunanan modul, hand out, dan LKPD 

V      

6 

11 Oktober 
2019 

Mengadakan analisis terhadap contoh teks 
modul, hand out, dan LKPD yang 
digunakan dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia secara individu  
 

V      

7 
18 Oktober 

2019 
Mempresentasikan laporan hasil analisis 
modul, hand out, dan LKPD pembelajaran 
Bahasa Indonesia 
 

  V    

  UJIAN TENGAH SEMESTER 

8 
15 November 

2019 
Memahami dan menggunakan media 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia  
 

V      

9 
22 November 

2019 
Mempresentasikan hasil pembuatan media 
pembelajaran Bahasa Indonesia 

   V   

10 
29 November 

2019 
Mengembangkan perangkat pembelajaran 
Bahasa Indonesia dan menentukan materi 
 

V      

11 
06 Desember 

2019 
Mempresentasikan penyusunan perangkat 
pembelajaran dan penentuan materi 

    V  

12 
13 Desember 

2019 
Menyajikan materi Bahasa Indonesia 
dalam bentuk modul  

     V 

13 
20 Desember 

2019 
Menyajikan materi Bahasa Indonesia 
dalam bentuk hand out 

     V 

14 
10 Januari 

2020 
Menyajikan materi Bahasa Indonesia 
dalam bentuk LKPD 

     V 

  UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
 

JADWAL PENGUMPULAN TUGAS 
 

 
Pertemuan  

TR  CBR  CJR/CRR  RI  MR  PR   NO  WAKTU  

 1.  Jumat/ 06 
September 

HARI-1                



 
 

2019 

 2.  
Jumat/ 13 
September 

2019 

V                 

3. 
20 September 

2019 
V                 

 4. 
27 september 

2019 
 V           

5. 
04 Oktober 

2019 
V      

6. 
11 Oktober 

2019 
V      

7. 
18 Oktober 

2019 
  V    

8.   UTS     
 

 

9. 
15 November 

2019 
V      

10. 
22 November 

2019 
   V   

11. 
29 November 

2019 
    V  

12. 
06 Desember 

2019 
     V 

13. 
13 Desember 

2019 
     V 

14. 
20 Desember 

2019 
     V 

15. 
10 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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

PERANGKAT 

MATERI 

KONSEP  

JENIS 

BAHAN AJAR 

BUKU TEKS 

MEDIA 

MODUL 
 

HAND OUT 

LKPD 



 
 

 

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. Bean, Reynold, (1995), Cara Mengembangkan Kreativitas Anak, .Jakarta : 

Binarupa Aksara. 
2. DePorter, B., & Hernacki, M., (1999), Quantum Learning, Bandung : Kaifa. 
3. …………. (2002), Quantum Teaching, Bandung : Kaifa. 
4. Joyce, B., & Weil, M., (1986) Models of Teaching, New Jersey : Prentice-Hall, 

Inc., Englewood Cliffs. 
5. Naution, S., (2000), Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar. 

Jakarta : Bumi Aksara 
6. Riyanto, H.Y., (2010), Paradigma Baru Pembelajaran, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 
 
 

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: 
 
  

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

 



 
 

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 
 

a. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 08.00 dan 11.00 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 : Menulis Bhn  
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 MENULIS BAHAN AJAR BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
 

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 10 



 
 

Penutup berisi simpulan atas pembahasan dan saran.       
Simpulan sesuai dengan pembahasan dan saran       terkait 
dengan peluang/celah yang bisa      ditindaklanjuti terkait 
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 : Menulis bhn 
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. 
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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 MENULIS BAHAN AJAR BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA 

 
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, 7,00 - 10 



 
 

langkah-langkah kerja, jadwal, waktu, 
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 
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PRODI PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
2019 



 

 

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 
Metode Penelitian 
Bahasa Indonesia 

II 142946  4 6 14 Februari 2019 

 
OTORISASI Dibuat, Diperiksa, Disetujui, Disetujui, 

Dosen Pengembang RPS Koordinator 
KDBK 

Ketua Jurusan/ Prodi Dekan 

 
 
 
 
Beslina Afriani Siagian, 
S.Pd., M.Si. 

  

 
Drs. Pontas J. Sitorus, M.Pd. 
 

 
 
 
 
Dr. Hilman Pardede, M.Pd. 

 
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 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 Metodologi Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia ini 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 melakukan penelitian 
b. Sikap jujur untuk melakukan penelitian di bidang pendidikan bahasa dan sastra 
c. Sikap bertanggung jawab secara mandiri melakukan penelitian 
   
2. Pengetahuan  
 a.Menguasai jenis dan metodologi penelitian  
b. Menguasai bagaimana menemukan masalah penelitian, hipotesis, variabel, populasi,  dan sampel 
c. Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana melakukan penelitian pendidikan bahasa dan 

sastra 
 
3. Keterampilan 
a. Keterampilan menulis proposal penelitian 
b. Keterampilan melakukan penelitian 
c. Keterampilan melakukan analisis data 
d. Keterampilan melaporkan hasil penelitian  
 

Bahan Kajian 1. Hakikat dan jenis penelitian 
2. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif 
3. Sumber masalah dalam penelitian 
4. Perumusan masalah  
5. Penentuan variabel penelitian 
6. Paradigma penelitian  
7. Perumusan teori dan kerangka berpikir 



8. Perumusan hipotesis penelitian 
9. Penentuan desain eksperimen 
10. Penentuan populasi dan penarikan sampel 
11. Penentuan skala pengukuran 
12. Pengujian Instrumen penelitian 
13. Penulisan proposal penelitian 
14. Proses penelitian kuantitatif 
15. Teknik analisis data 
16. Pelaporan hasil penelitian  
 

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. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta:   Rineka Cipta. 
2. Arikunto, S. 2003. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 
3. Arikunto, S. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka     Cipta. 
4. Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 
5. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta. 
 

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 
keseluruhan 

1. Kontrak kuliah 
2. Sumber belajar 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 

1.  Mendengar 
penjelasan 

Mampu memahami 
hakikat dan jenis   100 menit 4,5 



capaian 
pembelajaran, 
proses, tugas, 
sumber belajar, dan 
seluruh proses 
penilaian dalam 
perkuliahan  

2. Mampu memahami 
hakikat penelitian 
sebagai 
pembuktian, 
penemuan, dan 
pengembangan  

3. Mampu mengetahui 
jenis-jenis 
penelitian ilmiah 

3. Teori penelitian memberi informasi 
tentang kontrak 
perkuliahan selama 
satu  semester 

mengenai kontrak 
kuliah 

2.  Mencatat materi 
kuliah 

3.  Mengadakan tanya 
jawab mengenai 
kontrak kuliah dan 
materi perkuliahan 

penelitian ilmiah  

2,3 Mampu membedakan 
karakteristik serta 
proses penelitian 
1. kuantitatif  
2. kualitatif 
 

1. Karakteristik 
penelitian kuantitatif 
dan kualitatif 

2. Proses penelitian 
kuantitatif dan 
kualitatif  

3. Penggunaan 
penelitian kuantitatif 
dan kualitatif  

 

    Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
materi perbedaan 
penelitian kuantitatif 
dan kualitatif  

 

1. Melakukan kajian 
terhadap perbedaan 
penelitian 
kuantitatif dan 
kualitatif 

2.  Mengadakan 
diskusi dengan 
teman kelompok 

3.  Membuat mind 
mapping  

4.  Menjawab 
pertanyaan-
pertanyaan lisan 
dan tulisan dari 
dosen terkait 
materi 

Mampu membedakan 
karakteristik serta proses 
penelitian 
1. kuantitatif  
2. kualitatif 
 

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 
 

4,5 1. Mampu menemukan 
masalah dari  sumber 
masalah  

 
2. Mampu merumuskan 

masalah dalam 
penelitian 

1. Sumber masalah 
dalam penelitian 

2. Jenis rumusan 
masalah: 

     a. rumusan masalah 
        deskriptif 
     b. rumusan masalah 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 

1.  Melakukan kajian 
terhadap 4 sumber 
masalah dalam 
penelitian 

2.  Mengadakan 
diskusi mengenai 
perbedaan rumusan 

1. Mampu menemukan 
masalah dari  sumber 
masalah  

 
2. Mampu merumuskan 

masalah dalam 
penelitian 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas mind 
mapping 

 1 Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengamati
: 20’ 

1 2, 3, 4, 5 



          asosiatif sumber masalah dan 
perumusan masalah 
dalam penelitian 
 

masalah deskriptif 
dan asosiatif  

3.  Membuat mind 
mapping 

4.  Merumuskan 
masalah 
berdasarkan judul 
yang disediakan 
dosen 

 (TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
160’ 

 Presentasi : 
20’ 

6 Mampu mengenal dan 
menentukan jumlah 
variabel dalam 
penelitian 

Variabel penelitian: 
1. Variabel independen 
2. Variabel dependen 
3. Variabel moderator 
4. Variabel intervening 
5. Variabel kontrol 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan jenis 
variabel penelitian 

1.  Melakukan 
penemuan terhadap 
variabel dalam 
judul penelitian 

2.  Mengadakan tanya 
jawab dengan 
dosen 

3.  Membuat mind 
mapping 

4.  Menyebutkan 
contoh variabel 
yang dapat diteliti 
dalam pendidikan 

 

Mampu mengenal dan 
menentukan jumlah 
variabel dalam penelitian 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
(mind 
mapping 
dan contoh 
variabel) 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
40’ 

 Presentasi : 
20’ 

1 2, 3, 4,5 
 

7 Mampu mengenal dan 
memahami berbagai 
paradigma penelitian 
 

Paradigma Penelitian: 
1. Paradigma 

sederhana 
2. Paradigma ganda 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
paradigma penelitian 

 

1.  Mempelajari 
bentuk paradigma 
berdasarkan 
gambar yang ada 
dalam buku teks 

2.  Merumuskan 
masalah 
berdasarkan 
paradigm 

3.  Mengadakan tanya 
jawab dengan 
dosen 

 

Mampu mengenal dan 
memahami berbagai 
paradigma penelitian 
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
(rumusan 
masalah) 
(TR) 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
40’ 

 Presentasi : 
20’ 

1 2, 3, 4, 5 
 

8,9 1. Mampu mengenal 
dan mendeskripsikan  
teori serta memahami 

1. Perumusan teori 
2. Penyusunan 
kerangka konseptual 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 

1.  Mengetahui 
sumber referensi 
(teori) yang dapat 

1. Mampu mengenal dan 
mendeskripsikan  teori 
serta memahami 

Oral Test 
 
Observasi  

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

1 2, 3, 4, 5 
 



perumusan teori 
 
2. Mampu menarik 
sintesa/ kesimpulan 
dalam kerangka berpikir 
 

(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
perumusan teori dan 
kerangka konseptual 

 

digunakan 
2.  Membedakan teori 

dan hasil penelitian 
3.  Mempelajari 

sumber teori yang 
memenuhi kriteria 

4.  Membuat mind 
mapping 

5.  Mengadakan tanya 
jawab dengan 
dosen 

6.  Membuat kerangka 
konsep dari teori 

7.  Merumuskan 
kerangka berpikir 

 

perumusan teori 
 
2. Mampu menarik 
sintesa/ kesimpulan dalam 
kerangka berpikir 
 

 
Penilaian 
Tugas 
(mind 
mapping) 
(TR) 
 
Bentuk 
teori (TR) 
 
Bentuk 
hasil 
penelitian 
(TR) 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
160’ 

 Presentasi : 
20’ 

10 Mampu merumuskan 
hipotesis penelitian 
 

1. Hipotesis penelitian: 
a. deskriptif 
b. asosiatif 
 
2. Makna “positif” dan 

“signifikan” dalam 

penelitian 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
hipotesis penelitian 

 

1.  Melakukan kajian 
terhadap perbedaan 
hipotesis deskriptif 
dan asosiatif 

2.  Berlatih 
merumuskan 
hipotesis 

3.  Mengenali jenis 
hipotesis yang 
menggunakan kata 
‘positif” dan 

“signifikan” 
4.  Mengadakan tanya 

jawab dengan 
dosen  

 

Mampu merumuskan 
hipotesis penelitian 
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
(rumusan 
hipotesis) 
(TR) 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
40’ 

 Presentasi : 
20’ 

1 2, 3, 4, 5 
 

11 Mampu mengenal 
berbagai desain dalam 
penelitian pendidikan 
berbasis eksperimen 
 

Berbagai jenis desain 
eksperimen 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan desain 

1.  Mengenali 
berbagai jenis 
desain eksperimen 

2.  Membedakan 
desain satu kelas 
dengan dua kelas 

3.  Menggunakan 

Mampu mengenal 
berbagai desain dalam 
penelitian pendidikan 
berbasis eksperimen 
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
(desain 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 

1 2, 3, 4, 5 
 



eksperimen 
 

desain dalam 
konsep penelitian 
yang diajukan 
dosen 

4.  Mengadakan tanya 
jawab  

 

eksperimen 
dalam 
penelitian 
(TR) 

40’ 
 Presentasi : 
20’ 

12 Mampu menentukan 
jumlah populasi dan 
menentukan metode 
penarikan sampel  
 

Populasi dan sampel 
penelitian 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
populasi dan sampel 
penelitian  

 

1.  Mempelajari 
konsep penentuan 
populasi 

2.  Mempelajari 
berbagai jenis 
penarikan sampel 

3.  Mencoba 
menentukan 
populasi dan 
sampel dari konsep 
penelitian yang 
disediakan oleh 
dosen 

4.  Mengadakan tanya 
jawab 

 

Mampu menentukan 
jumlah populasi dan 
menentukan metode 
penarikan sampel  
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
(populasi 
dan sampel 
penelitian 
(TR) 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
40’ 

 Presentasi : 
20’ 

1 2, 3, 4, 5 
 

13,14 1. Mampu menentukan 
skala pengukuran dalam 
penelitian  
 
2. Mampu menyusun 
instrumen  
 

1. Skala pengukuran  
2. Instrumen penelitian 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan skala 
pengukuran dan 
penyusunan instrumen 

 

1.  Mempelajari skala 
pengukuran yang 
digunakan dalam 
penelitian 
pendidikan 

2.  Mengenal berbagai 
instrumen 
penelitian 
pendidikan 

3.  Menentukan jenis 
instrumen dari 
sebuah konsep 
penelitian yang 
disediakan oleh 
dosen 

4.  Menentukan skala 

1. Mampu menentukan 
skala pengukuran dalam 
penelitian  
 
2. Mampu menyusun 
instrumen  
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
(skala 
pengukuran 
dan 
instrumen 
(TR) 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
160’ 

 Presentasi : 
20’ 

1,2,3,4,5 



pengukuran dari 
instrumen yang 
sudah ditentukan 
sebelumnya 

4.  Mengadakan tanya 
jawab 

 
15 UTS     Tes essai   Naskah 

Soal 
Bersama 

16,17,  Mampu memahami 
pengujian terhadap 
instrumen: 

a. validitas 
b. reliabilitas 

 

Validitas dan 
reliabilitas instrumen 
penelitian  

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
validitas dan 
reliabilitas instrumen 
penelitian 

1.  Mempelajari 
perbedaan validitas 
dan reliabilitas 

2.  Mengenali jenis 
instrumen yang 
harus 
menggunakan 
validitas dan 
reliabilitas dalam 
penelitian 
pendidikan bahasa 
Indonesia 

3.  Menggunakan 
rumus validitas dan 
reliabilitas dalam 
sebuah instrumen 
yang disediakan 
oleh dosen 

  

Mampu memahami 
pengujian terhadap 
instrumen: 

a. validitas 
b. reliabilitas 

 

Penilaian 
tugas 
(validitas 
dan 
reliabilitas 
pada 
sebuah 
instrumen) 
(TR) 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
160’ 

 Presentasi : 
20’ 

1,2,3,4,5 

18 Mampu memahami dan 
menggunakan berbagai 
teknik analisis data 
dalam penelitian 
pendidikan  
 

Teknik analisis data 
dalam penelitian 
pendidikan 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan 
validitas dan 
reliabilitas instrumen 
penelitian 

1.  Mempelajari 
berbagai jenis 
teknik analisis data 
sesuai dengan jenis 
penelitian yang 
digunakan 

2.  Menggunakan 
salah satu teknik 
terhadap sebuah 
konsep penelitian 

Mampu memahami dan 
menggunakan berbagai 
teknik analisis data dalam 
penelitian pendidikan  

 

Penilaian 
tugas 
(validitas 
teknik 
analisis 
data) (TR) 

 1 Pertemuan  
 Mengamati
: 20’ 

 Mengum 
pulkan / 
Mengolah 
Informasi : 
40’ 

 Presentasi : 
20’ 

1,2,3,4,5 



yang disediakan 
dosen 

3.  Mengadakan tanya 
jawab  

 
19 
- 

27 

Mampu menyusun 
proposal penelitian: 
1. Menentukan masalah 

lalu menyusun latar 
belakang masalah 

2. Menyusun rumusan 
masalah 

3. Mengumpulkan dan 
merumuskan teori 

4. Membuat kerangka 
berpikir 

5.  Membuat perumusan 
hipotesis 

6. Menentukan model 
dan desain penelitian 

7. Melakukan penarikan 
sampel 

8.  Menyusun instrumen 
9. Menentukan teknik 

analisis data 
 

1. Konsep latar 
belakang masalah 

2. Rumusan masalah 
3. Teori 
4.  Kerangka berpikir 
5.  Hipotesis penelitian 
6.  Model dan desain 

penelitian 
7.  Populasi dan 

sampel 
8. Instrumen penelitian 
9. Teknik analisis data 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 
menyimpulkan:   

1. Konsep latar 
belakang masalah 

2. Rumusan masalah 
3. Teori 
4.  Kerangka berpikir 
5.  Hipotesis penelitian 
6.  Model dan desain 

penelitian 
7.  Populasi dan sampel 
8. Instrumen penelitian 
9. Teknik analisis data 

1.  Menentukan 
masalah dan 
mengonsep judul 
penelitian   

2.  Membuat konsep 
latar belakang 
masalah 

3.  Menyusun rumusan 
masalah 

3.  Mencari teori dan 
hasil penelitian dan 
merumuskannya  

4.  Mengemas 
kerangka berpikir 

5.  Merumuskan 
hipotesis penelitian 

6.  Menentukan model 
dan desain 
penelitian 

7.  Menentukan 
populasi dan 
sampel 

8.  Menyusun 
instrumen 
penelitian 

9.  Menentukan teknik 
analisis data 

 

Mampu menyusun 
proposal penelitian: 
1. Menentukan masalah 

lalu menyusun latar 
belakang masalah 

2. Menyusun rumusan 
masalah 

3. Mengumpulkan dan 
merumuskan teori 

4. Membuat kerangka 
berpikir 

5.  Membuat perumusan 
hipotesis 

6. Menentukan model dan 
desain penelitian 

7. Melakukan penarikan 
sampel 

8.  Menyusun instrumen 
9. Menentukan teknik 

analisis data 
 

Penilaian 
Tugas: 
Portofolio 
(Proposal 
penelitian) 
(Project) 

 Praktik (9 x 
100 menit) 

1 2, 3, 4, 5 
 

28, 29 Mampu melaporkan 
hasil penelitian  
 

Laporan hasil 
penelitian 

Perkuliahan tatap 
muka dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan dan 
mengolah informasi, 

Mempresentasikan 
laporan penelitian di 
depan kelas  
 

Mampu  melaporkan  hasil 
penelitian  

Performans
i (MR) 

 Presentasi (2 
x 100 menit) 

1 2, 3, 4, 5 
 



menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan 
hasil laporan hasil 
penelitian 
 

30 UAS     Test essay   Naskah 
Soal 
Beresama 

 



 
 

KONTRAK PERKULIAHAN 
 
Nama Mata Kuliah :  Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia  
Kode Mata Kuliah :  II 142946 
SKS :  4 
Semester : Genap 
Dosen Pengasuh Mata Kuliah :  Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si. 
Jadwal Kuliah/jam  :  Selasa/ Pukul 10.00-11.40 WIB (Grup B) 
    Selasa/ Pukul 12.00-13.40 WIB (Grup A) 
  Kamis/ Pukul 08.00-09.40 WIB (Grup A) 
    Kamis/ Pukul 10.00-11.40 WIB (Grup B) 
Tempat Kuliah :  L4-9 dan L4-10 
 
 
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 dan 
keterampilan yang mengkaji metodologi penelitian dan cara 
bagaimana menulis usulan penelitian dan laporan penelitian 
 

Capaian Pmbelajaran 
Mata Kuliah (Learning 
Outcomes) 

Capaian pembelajaran mata kuliah Metodologi Penelitian 
Bahasa dan Sastra Indonesia ini 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 
melakukan penelitian 

b. Sikap jujur untuk melakukan penelitian di 
bidang pendidikan bahasa dan sastra 

c. Sikap bertanggung jawab secara mandiri 
melakukan penelitian 

 
 

2. Pengetahuan a.Menguasai jenis dan metodologi penelitian  
b.Menguasai bagaimana menemukan 

masalah penelitian, hipotesis, variabel, 
populasi,  dan sampel 

c. Menguasai pengetahuan yang berkaitan 
dengan bagaimana melakukan penelitian 
pendidikan bahasa dan sastra 

 
3. Keterampilan a. Keterampilan menulis proposal penelitian 

b. Keterampilan melakukan penelitian 
c. Keterampilan melakukan analisis data 
d. Keterampilan melaporkan hasil penelitian 
 

Bahan Kajian 1. Hakikat dan jenis penelitian 
2. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif 
3. Sumber masalah dalam penelitian 
4. Perumusan masalah  
5. Penentuan variabel penelitian 
6. Paradigma penelitian  
7. Perumusan teori dan kerangka berpikir 
8. Perumusan hipotesis penelitian 
9. Penentuan desain eksperimen 
10. Penentuan populasi dan penarikan sampel 
11. Penentuan skala pengukuran 
12. Pengujian Instrumen penelitian 
13. Penulisan proposal penelitian 
14. Pelaporan hasil penelitian  
 

Pustaka 1. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
dan Praktek. Jakarta:   Rineka Cipta. 



 
 

2. Arikunto, S. 2003. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. 
Jakarta: Bumi Aksara. 

3. Arikunto, S. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka     
Cipta. 

4. Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia 
Indonesia. 

5. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R 
& D. Bandung: Alfabeta. 

 
 

 
AKTIVITAS PERKULIAHAN 

 
Pertemuan  

DESKRIPSI PERTEMUAN  TR  CBR  CJR/  
CRR  RI  MR  PR  NO  WAKTU  

 1.  Selasa/ 19 
februari 2019 

1. Mampu memahami keseluruhan 
capaian pembelajaran, proses, tugas, 
sumber belajar, dan seluruh proses 
penilaian dalam perkuliahan  

2. Mampu memahami hakikat 
penelitian sebagai pembuktian, 
penemuan, dan pengembangan  

3. Mampu mengetahui jenis-jenis 
penelitian ilmiah 

 V              

 2.  Kamis/ 21 
februari 2019 

Mampu membedakan karakteristik serta 
proses penelitian 
1. kuantitatif  
2. kualitatif 
 

V               

3 Selasa/ 26 
februari 2019 

Mampu membedakan karakteristik serta 
proses penelitian 
1. kuantitatif  
2. kualitatif 
(Lanjutan  minggu sebelumnya) 
 

V      

4 Kamis/ 28 
februari 2019 

Mampu menemukan masalah dari  sumber 
masalah  

V      

5 Selasa/ 05 
Maret 2019 

 Mampu merumuskan masalah dalam 
penelitian 

V      

6 Kamis/ 07 
Maret 2019 

Mampu mengenal dan menentukan jumlah 
variabel dalam penelitian 

V      

7 Selasa/ 12 
Maret 2019 

Mampu mengenal dan memahami berbagai 
paradigma penelitian 

V      

8 Kamis/ 14 
Maret 2019 

Mampu mengenal dan mendeskripsikan  
teori serta memahami perumusan teori 

 V     

9 Selasa/ 19 
Maret 2019 

Mampu menarik sintesa/ kesimpulan 
dalam kerangka berpikir 

V      

10 Kamis/ 21 
Maret 2019 Mampu merumuskan hipotesis penelitian V      

11 Selasa/ 26 
Maret 2019 

Mampu mengenal berbagai desain dalam 
penelitian pendidikan berbasis eksperimen 

      

12 Kamis/ 28 
Maret 2019 

Mampu menentukan jumlah populasi dan 
menentukan metode penarikan sampel  

V      

13 Selasa/ 02 April 
2019 

Mampu menentukan skala pengukuran 
dalam penelitian  

V      



 
 

14 Kamis/ 04 April 
2019 

Mampu menyusun instrument   V    

15 Selasa/ 09 April 
2019 UJIAN TENGAH SEMESTER 

16 Selasa/ 23 April 
2019 

pengujian terhadap instrumen: 
a. validitas 
b. reliabilitas 

 

    V  

17 Kamis/ 25 April 
2019 

pengujian terhadap instrumen: 
a. validitas 
b. reliabilitas 

              (Lanjutan) 

     V   

18 Selasa/ 30 April 
2019 

Mampu memahami dan menggunakan 
berbagai teknik analisis data dalam 
penelitian pendidikan  

V      

19 Kamis/ 02 Mei 
2019 

Mampu menyusun proposal penelitian: 
Menentukan masalah lalu menyusun latar 
belakang masalah 

     V 

20 Selasa/ 07 Mei 
2019 Menyusun rumusan masalah      V 

21 Kamis/ 09 Mei 
2019 Mengumpulkan dan merumuskan teori      V 

22 Selasa/ 14 Mei 
2019 Membuat kerangka berpikir      V 

23 Kamis/ 16 Mei 
2019 Membuat perumusan hipotesis      V 

24 Selasa/ 21 Mei 
2019 Menentukan model dan desain penelitian      V 

25 Kamis/ 23 Mei 
2019 Melakukan penarikan sampel      V 

26 Selasa/ 28 Mei 
2019 Menyusun instrument      V 

27 Kamis/ 30 Mei 
2019 Menentukan teknik analisis data      V 

28 Selasa/ 04 Juni 
2019 Mampu melaporkan hasil penelitian  V      

29 Kamis/ 06 Juni 
2019 Mampu melaporkan hasil penelitian  V      

30 Selasa/ 11 Juni 
2019  UJIAN AKHIR SEMESTER 

 
 

JADWAL PENGUMPULAN TUGAS 
 

 
Pertemuan  

TR  CBR  CJR/CRR  RI  MR  PR   NO  WAKTU  

 1.  Selasa/ 19 
februari 2019 

HARI-1                

 2.  Kamis/ 21 
februari 2019 

V                 

3. Selasa/ 26 
februari 2019 

V                 

 4. Kamis/ 28 
februari 2019 

V              



 
 

5. Selasa/ 05 Maret 
2019 

V      

6. Kamis/ 07 Maret 
2019 

V      

7. Selasa/ 12 Maret 
2019 

V      

8. Kamis/ 14 Maret 
2019 

 V     
 

 
9. Selasa/ 19 Maret 

2019 
V      

10. Kamis/ 21 Maret 
2019 

V      

11. Selasa/ 26 Maret 
2019 

V      

12. Kamis/ 28 Maret 
2019 

V      

13. Selasa/ 02 April 
2019 

V      

14. Kamis/ 04 April 
2019 

  V    

15. Selasa/ 09 April 
2019 

UJIAN TENGAH SEMESTER 

16. Selasa/ 23 April 
2019 

   V   
 

17 Kamis/ 25 April 
2019 

    V  
 

18 Selasa/ 30 April 
2019 

V      
 

19 Kamis/ 02 Mei 
2019 

     V 
 

20 Selasa/ 07 Mei 
2019 

     V 
 

21 Kamis/ 09 Mei 
2019 

     V 
 

22 Selasa/ 14 Mei 
2019 

     V 
 

23 Kamis/ 16 Mei 
2019 

     V 
 

24 Selasa/ 21 Mei 
2019 

     V 
 

25 Kamis/ 23 Mei 
2019 

     V 
 

26 Selasa/ 28 Mei 
2019 

     V 
 

27 Kamis/ 30 Mei 
2019 

     V 
 



 
 

28 Selasa/ 04 Juni 
2019 

V      
 

29 Kamis/ 06 Juni 
2019 

V      
 

30 Selasa/ 11 Juni 
2019  

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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipotesis  

Landasan Teori 

Proposal Penelitian 

Rancangan Penelitian 

Laporan Penelitian 

Masalah 

Variabel 

Penelitian Kuantitatif 
 



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

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. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. 
2. Arikunto, S. 2003. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 
3. Arikunto, S. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka     Cipta. 
4. Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 
5. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta. 
 
 

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 
 

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 

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

 



 
 

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,    Maret 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 : Metopel  
Semester   : Genap 2018/ 2019    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 METODE PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
 

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 
dengan masalah yang bahas. 

10 

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 
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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. 
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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 METODE PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA 

 
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, 7,00 - 10 



 
 

langkah-langkah kerja, jadwal, waktu, 
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 

METODE PENELITIAN BAHASA DAN 
SASTRA INDONESIA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Oleh : 
Beslina Afriani Siagian, S.Pd., M.Si. 

 
 
 
 
 

PRODI PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
2019 



1 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMI PENDIDIKAN (FKIP) 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
MATA KULIAH KODE MATAKULIAH RUMPUN KDBK BOBOT (sks) Semester Tanggal Penyusunan 
Microteaching II 143826  2 6 12 Pebruari 2019 
 
OTORISASI Dibuat, Diperiksa, Disetujui, Disetujui, 

Dosen Pengembang RPS Koordinator KDBK Ketua Jurusan Dekan 
 
 

 
(Drs. Pontas J. Sitorus, 
M.Pd. 
NIP.196105051988031002 

  
 
 
 
 
Elza L. Saragih, M.Hum. 
NIP 

 
 
 
 
 
Dr. Hilman Pardede, 
M.Pd. 

 
Capaian Pembelajaran 
(CPL ) 
Sebagaimana diharapkan 
SNPT yang berorientasi 

CPL Program Studi  
S 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menujukkan sekap religious. 

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

3. Menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik. 
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KKNI  capaian 
pembelajaran mata 
kuliah Microteaching 
dapat dilihat dari 3(tiga) 
kriteria capaian, yaitu: 
(1) aspek sikap dan tata 
nilai, (2) penguasaan 
pengetahuan/keilmuan, 
dan (3) keterampilan. 

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, bernegara, dan 
kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
8. Taat hokum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
9. Menginternalisasikan semangat kemandiarian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

P 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistic. 
2. Menguasai teori-teori dalam bidang sastra. 
3. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang lingusitik dan sastra untuk mendaptkan 

kajian linguistik dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 
4. Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistic  dan /atau sastra untuk mendapatkan 

kajian linguistic da/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 lingusitik. 
7. Menguasai prinsip-prinsip dasar proses kreatif, penulisan berbagai masalah pendidikan, kebahasaan 

(lingusitik) dan genre-sastra. 
8. Menguasai teori-teori pendidikan, hakikat peserta didik, akikat 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 sasta Indonesia. 
10. Menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran dan mengaplikasikannya 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 mengaplikaskannya dalam pembelajaran 
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bahasa dan sastra Indonesia. 
14. Menguasai teori-teori evaluasi pendidikan, penilaian, pengukuran, pengelolaan dan berbagai teknik 

penilaian. 
15. Menguasai teori-teori kuriklum, pengembangan komponen-komponen kurikulum, materi dan 

struktur kurikulum, mengembangkan bahan pembelajaran. 
16. Latihan mempraktikkan keterampilan-keterampilan mengajar di kelas buatan. 
Mampu mempraktikkan keterampilan keterampilan mengajar di kelas sesungguhnya. 

KU 1. Mampu mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam analisis kebahasaan. 
2. Mampu mengaplikasikan teori-teori sastra dalam analisis kesastraan. 
3. Mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang linguistic dan sastra untuk 

mendapatkan kajian linguistic dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 
4. Mampu mengaplikasikan teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistic dan sastra untuk 

mendapatkan kajian linguistic dan sastra yang mendalam dan konprehensif. 
5. Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian dalam bidang linguistic dan sastra dalam praktik 

penelitian dan pengkajian fenomena kebahasaan dan karya sastra. 
6. Mampu mengaplikasikan analisis bahasa dari berbagai aliran linguistic. 
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 dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

10. Mampu mengaplikasikan teori-teori belajar dan pembelajaran serta mengaplikasikannya 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 dan mengaplikasikannya dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

14. Mampu mengaplikasikan terori-teori evaluasi pendidikan, penilaian, pengukuran, pengolahan dan 
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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. 
Mampu mempraktikkan keteampilan-keterampilan mengajar di kelas sesungguhnya. 

KK 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistic. 
2. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang linguistic dan sastra untuk mendapatkan 

kajian sastra dan linguistic yang mendalam dan komprihensif. 
3. Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang linguistik dan/ atau sastra untuk mendapatkan 

kajian linguistik dan/ atau sastra yang mendalam dan komprehensif (4) 
CP Matakuliah Microteaching  

Sebagaimana diharapkan Standard Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berorientasi KKNI  capaian 

pembelajaran mata kuliah Microteaching dapat dilihat dari 3(tiga) kriteria capaian, yaitu:  

(1)  aspek sikap dan  tata nilai:  

(a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menujukkan sekap religious. 
(b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan pada agama, moral, dan 

etika. 
(c) Menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik. 
(d) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggung jawab pada Negara dan bangsa. 
(e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain.  
(f) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila. 
(g) Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
(h) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
(i) Menginternalisasikan semangat kemandiarian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
(j) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 



5 

 

(k) Mempunyai ketulsan, komitmen, dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan 
kemampuan peserta didik. 

(l) Mengedepankan aspirasi, pengembangan kepedulian, dan pengembangan kapabilitas bersama dengan 
prinsip asah, asih, asuh. 

(m) Memiliki kemampuan menjadi sumber belajar. 
(n) Patuh pada kaidah-kaidah keterampilan-keterampilan mengajar terbatas, 
(o) Sikap bertanggung jawab dalam merancang pembelajaran microteaching 

(2) Penguasaan pengetahuan/keilmuan:  

(a) Menguasai prinsip-prinsip MICROTEACHING dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

manusaia maupun yang relevan, serta metode standar untk analisis pembelajaran dan pengembangan 

pada bidang bahasa dan sastra Indonesia  serta pembalajarannya yang umum atau spesifik. 

(b) Memiliki pemahaman dan mampu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) melalui penerapan 

bidang pendidikan yang mendukung pengembangan proses pembelajaran lingkungan dalam lingkup 

optimasi, diversivikasi dan konservasi. 

(c) Menguasai keterampilan pedagogic melalui pendekatan pembelajaran metode pembelajaran, 

keterampilan berpikir secara kritis untuk memprediksi dan memberi solusi masalah bidang 

MICROTEACHING. 

(d) Menguasai berbagai keterampilan mengajar terbatas,  

(e) Dapat merancang program pembelajaran keterampilan-keterampilan mengajar terbatas 

(2) Keterampilan Umum: 

(a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implemetasi ilmu pengetahuan dan pedagogic yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesai dengan bidang keahlian bahasa dan sastra Indonesia dan pembelajarannya sebagai pendidik. 
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(b) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

Microteaching berdasarkan hasil informasi dan data. 

(c) Mampu berkomnikasi lisan dan tulis secara efektif dan empatik. 

(d) Mampu melakukan proses evaluasi diri, saling berbagi baik dalam kelompok mapun lingkungannya. 

(3) Keteampilan Khusus (Level 6) 

(a) Mampu menyajikan alternative solusi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat khususnya 

pengelolaan dan pemanfaatan keterampilan pedagogic dan lingkungan melalui penerapan pengetahuan, 

metode pembelajaran dan teknologi yang relevan sehingga dapat memecahkan masalah Microteaching. 

(b) Mampu mengembangkan kemanfaatan ilmu bidang Microteaching untuk diaplikasikan pada lingkup 

kehidupan sehati-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. 

(c) Mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data yang akurat untuk memecahkan 

permasalahan di bidang Microteaching dan pendidikan secara komprehensif. 

(d) Mampu mendiagnosa masalah di bidang pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

dengan menggunakan teknologi secara teliti dan cermat sehingga dapat menghasilkan data yang akurat 

dan akuntabel. 

(e) Mampu menerapkan keterampilan-keterampilan mengajar, keterampilan: Terampil bertanya 

a. Terampila membuka dan menutup pembelajaran. 

b. Terampil menjelaskan 

c. Terampil mengembangkan berpikir murid  

d. Terampil memberi penguatan 

e. Terampil mengadakan pembelajaran bervariasi 
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f. Terampil membuat pertanyaan 

g. Terampil mengevaluasi. 

h. Terampil memimpin diskusi kelompok kecil atau perorangan 

(f) Terampil mengelola kelas 

 Sub CP Mata Kuliah Microteaching  
(1) Mahasiswa  mempraktikkan/mendemonstrasikan  keteram-pilan membuka dan menutup pembelajaran. 

(2) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan menjelaskan, 

(3) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan keterampilan memimpin diskusi 

kelompok kecil, atau perorangan 

(4) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan keterampilan mengembangkan berpikir 

murid 

(5) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan keterampilan mengelola kelas. 

(6) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan keterampilan memberi penguatan, 

(7) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan keterampilan mengajar bervariasi, 

(8) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan Keterampilan evaluasi 

(9) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan keterampilan bertanya. 

Bahan Kajian 1. Pengertian Microteaching 

2. Tujuan Microteaching 

3. Prosedur Microteaching 

4. Penggunaan Microteaching 
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5. Penyelenggaraan Microteaching 

6. Komponen-komponen Ketrampilan Mengajar 

7. Teori keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan memimpin 

diskusi kelompok kecil, atau perorangan, keterampilan mengembangkan berpikir murid, keterampilan 

mengelola kelas., keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengajar bervariasi, Keterampilan 

evaluasi, keterampilan bertanya, 

8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

9. Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan membuka dan menutup pembelajaran,  

keteram-pilan menjelaskan, keteram-pilan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, atau 

perorangan,  keteram-pilan keterampilan mengembangkan berpikir murid, keteram-pilan keterampilan 

mengelola kelas,  keteram-pilan keterampilan memberi penguatan, keteram-pilan keterampilan mengajar 

bervariasi, keteram-pilan Keterampilan evaluasi,  keteram-pilan keterampilan bertanya, 

10. Unsur-unsur Feed Back 

11. Feed Back 

12. Evaluasi Microteaching 

13. Praktik Mengajar 

Pendekatan/Model 
Pembelajaran 

Praktik dan mendemonstrasikan berbagai macam Model Pembelajaran yang diterapkan  dalam praktik 
keterampilan mengajar, seperti:  model pembelajaran Inquiry Training dengan Pendekatan Scientific. Metode 
Pembelajaran : Ekspositori, penemuan, pemecahan masalah, diskusi, tanya jawab dan praktikum. 

Pustaka 
 

 

Media Pembelajaran Diktat, Laptop, infocus,  
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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 Referens
i  

  1 

- Menjelaskan 
tentang isi 
kontrak dan 
pelaksanannya 
Menjelaskan 
Pengertian 
Microteachin, 
Tujuan 
Microteaching, 
Prosedur 
Microteaching, 
Penggunaan 
Microteaching, 
Penyelenggaraa
n Microteachin, 
Komponen-
komponen 

Membagi 
kelompok  dan 
menjelaskan 
persiapan 
perkuliahan untuk 
pert ke 2 

Perkuliahan tatap 
muka dengan 
memberi informasi 
tentang kontrak 
perkuliahan selama 
satu  semester dan 
menjelaskan 
berbagai terori 
MICROTEACHIN
G. 

Menjelaskan dan 
Mendiskusikan 
konsep dan 
keterampilan –
keteramp;ilan 
mengajar melalui: 
Mengamati 
(observasi). 
 Mendengar dan 
mencatat 

1.mendefinisikan, 
menjelaskan 
microteaching.(LO
TS) 

2. menyebutkan 
keterampilan-
keterampilan 
mengajar. (LOTS) 

3. menggunakan 
keterampilan-
keterampilan 
mengajar (LOTS) 

4. Mengelola 
keterampilan-
keterampilan 
mengajar. (HOTS). 

5. memilih dan 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 

Tugas 

 

Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Presentasi : 
60’’ 

Buku 
Pedoman 
PPL 
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Ketrampilan 
Mengajar, 
Teori 
keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pelajaran, 
keterampilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid, 
keterampilan 
mengelola 
kelas., 
keterampilan 
memberi 
penguatan, 
keterampilan 
mengajar 

menilai 
keteampilan 
mengajar dalam 
pembelajaran 
(HOTS). 

6. Membuat 
pembelajaran 
dengan 
penggunaaan 
keterampilan 
mengajar.  
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bervariasi, 
Keterampilan 
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya, 
Feed-back, 
evaluasi, 
Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran. 

2 mempraktikkan
/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
1. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

2.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

3. keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

4. keterampilan 
mengembangka

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 
informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

1. keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

2.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

3. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 60’ 

Buku 
Pedoman 
PPL 
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murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

n berpikir 
murid,   

5.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

6.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

7.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

8.  keterampilan  
evaluasi,  

9. keterampilan 
bertanya. 

mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

4. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

5.  keterampilan 
mengelola kelas,  

6.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

7.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

8.  keterampilan  
evaluasi,  

keterampilan 
bertanya. 

3 mempraktikkan
/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
10. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

11.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

12. keterampilan 
memimpin 
diskusi 

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

9. keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

10.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 

Buku 
Pedoman 
PPL 
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kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

13. keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,   

14.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

15.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

16.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

17.  keterampilan  
evaluasi,  

18. keterampilan 
bertanya. 

informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

11. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

12. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

13.  keterampilan 
mengelola kelas,  

14.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

15.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

16.  keterampilan  
evaluasi,  

keterampilan 
bertanya. 

 Presentas
i : 60’ 

4. mempraktikkan
/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
19. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

17. keterampilan 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 

Buku 
Pedoman 
PPL 
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menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

20.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

21. keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

22. keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,   

23.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

24.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

25.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

26.  keterampilan  
evaluasi,  

27. keterampilan 
bertanya. 

observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 
informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

18.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

19. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

20. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

21.  keterampilan 
mengelola kelas,  

22.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

23.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

24.  keterampilan  
evaluasi,  

keterampilan 
bertanya. 

pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 60’ 

5. mempraktikkan
/mendemonstra

Praktik 
keterampilan 

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  

Meningkatkan, 
Membentuk, 

Oral Test 
 

10 % Pertemuan  
Dengan 

Buku 
Pedoman 
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sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 

mengajar: 
28. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

29.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

30. keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

31. keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,   

32.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

33.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

34.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

35.  keterampilan  

kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 
informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

25. keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

26.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

27. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

28. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

29.  keterampilan 
mengelola kelas,  

30.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

31.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

32.  keterampilan  

Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 60’ 

PPL 
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bertanya. evaluasi,  
36. keterampilan 

bertanya. 

evaluasi,  
keterampilan 

bertanya. 
6 mempraktikkan

/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
37. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

38.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

39. keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

40. keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,   

41.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

42.  keterampilan 
memberi 

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 
informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

33. keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

34.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

35. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

36. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

37.  keterampilan 
mengelola kelas,  

38.  keterampilan 
memberi 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 60’ 

Buku 
Pedoman 
PPL 
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mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

penguatan, 
43.  keterampilan 

mengajar 
bervariasi,  

44.  keterampilan  
evaluasi,  

45. keterampilan 
bertanya. 

penguatan, 
39.  keterampilan 

mengajar 
bervariasi,  

40.  keterampilan  
evaluasi,  

keterampilan 
bertanya. 

7 mempraktikkan
/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,  
keterampilan 

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
46. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

47.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

48. keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

49. keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,   

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 
informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

41. keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

42.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

43. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

44. keterampilan 
mengembangkan 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 60’ 

Buku 
Pedoman 
PPL 
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mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

50.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

51.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

52.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

53.  keterampilan  
evaluasi,  

54. keterampilan 
bertanya. 

masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

berpikir murid,   
45.  keterampilan 

mengelola kelas,  
46.  keterampilan 

memberi 
penguatan, 

47.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

48.  keterampilan  
evaluasi,  

keterampilan 
bertanya. 

8 UTS 
 

   Test 
Pilihan 
Bergand
a 

  Naskah 
Soal 
Bersama 

9 mempraktikkan
/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
55. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

56.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

57. keterampilan 

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

49. keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 

Buku 
Pedoman 
PPL 
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diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

58. keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,   

59.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

60.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

61.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

62.  keterampilan  
evaluasi,  

63. keterampilan 
bertanya. 

mengumpulkan dan 
mengolah  data 
informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

dipraktikan oleh 
kelompok guru, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

50.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

51. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

52. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

53.  keterampilan 
mengelola kelas,  

54.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

55.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

56.  keterampilan  
evaluasi,  

keterampilan 
bertanya. 

Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 60’ 

10 mempraktikkan
/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
64. keterampilan 

membuka dan 

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam

Buku 
Pedoman 
PPL 
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pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

menutup 
pembelajaran, 

65.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

66. keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

67. keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,   

68.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

69.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

70.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

71.  keterampilan  
evaluasi,  

72. keterampilan 
bertanya. 

berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 
informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

Mengorganisasikan: 
57. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

58.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

59. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

60. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

61.  keterampilan 
mengelola kelas,  

62.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

63.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

64.  keterampilan  
evaluasi,  

keterampilan 
bertanya. 

Tugas ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 60’ 
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11 mempraktikkan
/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
73. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

74.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

75. keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

76. keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,   

77.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

78.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

79.  keterampilan 
mengajar 

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 
informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

65. keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

66.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

67. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

68. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

69.  keterampilan 
mengelola kelas,  

70.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

71.  keterampilan 
mengajar 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 60’ 
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evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

bervariasi,  
80.  keterampilan  

evaluasi,  
81. keterampilan 

bertanya. 

bervariasi,  
72.  keterampilan  

evaluasi,  
keterampilan 

bertanya. 
12 mempraktikkan

/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
82. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

83.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

84. keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

85. keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,   

86.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 
informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

73. keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

74.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

75. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

76. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

77.  keterampilan 
mengelola kelas,  

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 60’ 

Buku 
Pedoman 
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penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

87.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

88.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

89.  keterampilan  
evaluasi,  

90. keterampilan 
bertanya. 

pengarahan   
Dosen. 

78.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

79.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

80.  keterampilan  
evaluasi,  

keterampilan 
bertanya. 

13 mempraktikkan
/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
91. keterampilan 

membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

92.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

93. keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

94. keterampilan 
mengembangka

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 
informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 
yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

81. keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

82.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

83. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
 Presentas
i : 60’ 
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murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

n berpikir 
murid,   

95.  keterampilan 
mengelola 
kelas,  

96.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

97.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

98.  keterampilan  
evaluasi,  

99. keterampilan 
bertanya. 

mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

84. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

85.  keterampilan 
mengelola kelas,  

86.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

87.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

88.  keterampilan  
evaluasi,  

keterampilan 
bertanya. 

14 mempraktikkan
/mendemonstra
sikan  keteram-
pilan membuka 
dan menutup 
pembelajaran,  
keteram-pilan 
menjelaskan, 
keterampilan 
memimpin 
diskusi 
kelompok 

Praktik 
keterampilan 
mengajar: 
100. keterampila

n membuka 
dan menutup 
pembelajaran, 

101.   keteram-
pilan 
menjelaskan,  

102. keterampila
n memimpin 

Perkuliahan bentuk 
Praktik mengajar, 
kelompok guru 
praktik mengajar, 
kelompok siswa 
berfungsi sebagai 
siswa, kelompok 
observer bertugas 
untuk mengamati 
dan mencatat  
mengumpulkan dan 
mengolah  data 

Melakukan kajian 
pustaka / referensi  
dan diskusi 
kelompok untuk 
mengambil 
keputusan dalam  
memecahkan 
masalah  
keterampilan 
mengajar yang 
dipraktikan oleh 
kelompok guru, 

Meningkatkan, 
Membentuk, 
Merumuskan, 
Memperbaiki, 
Membuat, 
Mengorganisasikan: 

89. keterampilan 
membuka dan 
menutup 
pembelajaran, 

90.   keteram-pilan 
menjelaskan,  

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

10 % Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 20’ 
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kecil, atau 
perorangan, 
keterampilan 
mengembangka
n berpikir 
murid,  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  keteram-
pilan  memberi 
penguata 
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  
keterampilan  
evaluasi, 
keterampilan 
bertanya. 

diskusi 
kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

103. keterampila
n 
mengembangka
n berpikir 
murid,   

104.  
keterampilan 
mengelola 
kelas,  

105.  
keterampilan 
memberi 
penguatan, 

106.  
keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

107.  
keterampilan  
evaluasi,  

108. keterampila
n bertanya. 

informasi 
keterampilan 
mengajar , 
menyimpulkannya, 
dan 
mempresentasikan  
dan pemecahan 
masalah  yang 
dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 

yang dipandu dan 
dibimbing, serta  
pengarahan   
Dosen. 
  

91. keterampilan 
memimpin 
diskusi kelompok 
kecil, atau 
perorangan,  

92. keterampilan 
mengembangkan 
berpikir murid,   

93.  keterampilan 
mengelola kelas,  

94.  keterampilan 
memberi 
penguatan, 

95.  keterampilan 
mengajar 
bervariasi,  

96.  keterampilan  
evaluasi,  

keterampilan 
bertanya. 

 Presentas
i : 60’ 

 



KONTRAK PERKULIAHAN 
 
Nama Mata Kuliah :  Microteaching 
Kode Mata Kuliah : II 143826 
SKS :  2 
Semester : 6/Genap 
Dosen Pengasuh Mata Kuliah :  Drs. Pontas Jamaluddin Sitorus, M.Pd. 
Jadwal Kuliah/jam  :  Jumat 08.00-09.50 
  Jumat  10.00-11.500 
        Jumat 14.00-15.30 
Tempat Kuliah :  Ruang I.4.1 
Kelas : A,B,C 
 
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL ) 

 

CPL Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia 

 

S 
 
 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menujukkan sekap religious. 

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

3. Menginternalisasikan 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, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila. 

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

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

9. Menginternalisasikan semangat kemandiarian, 
kejuangan, dan kewirausahaan. 

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

P 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistic. 
2. Menguasai teori-teori dalam bidang sastra. 
3. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang 

lingusitik dan sastra untuk mendaptkan kajian linguistik 
dan sastra yang mendalam dan komprehensif. 

4. Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang 
linguistic  dan /atau sastra untuk mendapatkan kajian 
linguistic da/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 lingusitik. 
7. Menguasai prinsip-prinsip dasar proses kreatif, 

penulisan berbagai masalah pendidikan, kebahasaan 
(lingusitik) dan genre-sastra. 

8. Menguasai teori-teori pendidikan, hakikat peserta didik, 
akikat 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 sasta Indonesia. 

10. Menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran dan 
mengaplikasikannya 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 
mengaplikaskannya dalam pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia. 

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

15. Menguasai teori-teori kuriklum, pengembangan 
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 mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam 
analisis kebahasaan. 

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

3. Mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar yang relevan 
dengan bidang linguistic dan sastra untuk mendapatkan 
kajian linguistic dan sastra yang mendalam dan 
komprehensif. 

4. Mampu mengaplikasikan teori-teori interdisipliner 
dengan bidang linguistic dan sastra untuk mendapatkan 
kajian linguistic dan sastra yang mendalam dan 
konprehensif. 

5. Mampu mengaplikasikan metodologi penelitian dalam 
bidang linguistic dan sastra dalam praktik penelitian dan 
pengkajian fenomena kebahasaan dan karya sastra. 

6. Mampu mengaplikasikan analisis bahasa dari berbagai 
aliran linguistic. 

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 dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

10. Mampu mengaplikasikan teori-teori belajar dan 
pembelajaran serta mengaplikasikannya 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 dan mengaplikasikannya dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

14. Mampu mengaplikasikan terori-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 keteampilan-keterampilan 
mengajar di kelas sesungguhnya.  

KK 1. Menguasai teori-teori dasar dalam bidang linguistik. 
2. Menguasai ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan bidang 

linguistic dan sastra untuk mendapatkan kajian sastra 
dan linguistic yang mendalam dan komprihensif. 

3. Menguasai teori-teori interdisipliner dengan bidang 
linguistik dan/ atau sastra untuk mendapatkan kajian 
linguistik dan/ atau sastra yang mendalam dan 
komprehensif (4)  

Capaian Pembelajaran CP (Learning Outcome)  
Matakuliah MICROTEACING 

 

           Sebagaimana diharapkan Standard Nasional Pendidikan 

Tinggi (SNPT) yang berorientasi KKNI  capaian pembelajaran 

mata kuliah Microteaching dapat dilihat dari 3(tiga) kriteria 

capaian, yaitu:  

(1)  aspek sikap dan tata nilai:  

(a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menujukkan sekap religious. 

(b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 



tugas berdasarkan pada agama, moral, dan etika. 
(c) Menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik. 
(d) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta 

tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung 
jawab pada Negara dan bangsa. 

(e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal 
orang lain.  

(f) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila. 

(g) Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

(h) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara. 

(i) Menginternalisasikan semangat kemandiarian, kejuangan, 
dan kewirausahaan. 

(j) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri. 

(k) Mempunyai ketulsan, komitmen, dan kesungguhan hati 
untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan 
peserta didik. 

(l) Mengedepankan aspirasi, pengembangan kepedulian, dan 
pengembangan kapabilitas bersama dengan prinsip asah, 
asih, asuh. 

(m) Memiliki kemampuan menjadi sumber belajar. 
(n) Patuh pada kaidah-kaidah keterampilan-keterampilan 

mengajar terbatas, 
(o) Sikap bertanggung jawab dalam merancang pembelajaran 

microteaching 
(2) Penguasaan pengetahuan/keilmuan:  

(a) Menguasai prinsip-prinsip MICROTEACHING dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusaia 

maupun yang relevan, serta metode standar untk analisis 

pembelajaran dan pengembangan pada bidang bahasa dan 

sastra Indonesia  serta pembalajarannya yang umum atau 

spesifik. 

(b) Memiliki pemahaman dan mampu memanfaatkan sumber 

daya manusia (SDM) melalui penerapan bidang pendidikan 

yang mendukung pengembangan proses pembelajaran 

lingkungan dalam lingkup optimasi, diversivikasi dan 

konservasi. 

(c) Menguasai keterampilan pedagogic melalui pendekatan 

pembelajaran metode pembelajaran, keterampilan berpikir 

secara kritis untuk memprediksi dan memberi solusi 



masalah bidang MICROTEACHING. 

(d) Menguasai berbagai keterampilan mengajar terbatas,  

(e) Dapat merancang program pembelajaran keterampilan-

keterampilan mengajar terbatas 

(2) Keterampilan Umum: 

(a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan 

inovatif dalam konteks pengembangan atau implemetasi 

ilmu pengetahuan dan pedagogic yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang sesai dengan bidang 

keahlian bahasa dan sastra Indonesia dan pembelajarannya 

sebagai pendidik. 

(b) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang Microteaching berdasarkan 

hasil informasi dan data. 

(c) Mampu berkomnikasi lisan dan tulis secara efektif dan 

empatik. 

(d) Mampu melakukan proses evaluasi diri, saling berbagi baik 

dalam kelompok mapun lingkungannya. 

(3) Keteampilan Khusus (Level 6) 

(a) Mampu menyajikan alternative solusi sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang tepat khususnya pengelolaan 

dan pemanfaatan keterampilan pedagogic dan lingkungan 

melalui penerapan pengetahuan, metode pembelajaran dan 

teknologi yang relevan sehingga dapat memecahkan 

masalah Microteaching. 

(b) Mampu mengembangkan kemanfaatan ilmu bidang 

Microteaching untuk diaplikasikan pada lingkup kehidupan 

sehati-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. 

(c) Mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi dan 

data yang akurat untuk memecahkan permasalahan di 

bidang Microteaching dan pendidikan secara 

komprehensif. 

(d) Mampu mendiagnosa masalah di bidang lingkungan 

bahasa dan sastra Indonesia dan pembelajarannya serta 

pendidikan dengan menggunakan teknologi secara teliti 



dan cermat sehingga dapat menghasilkan data yang akurat 

dan akuntabel. 

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
MICROTEACHING 

 

(1) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-

pilan membuka dan menutup pembelajaran. 

(2) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-

pilan menjelaskan, 

(3) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-

pilan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, atau 

perorangan 

(4) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-

pilan keterampilan mengembangkan berpikir murid 

(5) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-

pilan keterampilan mengelola kelas. 

(6) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-

pilan keterampilan memberi penguatan, 

(7) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-

pilan keterampilan mengajar bervariasi, 

(8) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-

pilan Keterampilan evaluasi 

(9) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-

pilan keterampilan bertanya. 

Deskripsi  Mata Kuliah 
 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk memperdalam 

pemahaman dan pelatihan keterampilan-keterampilan mengajar 

terbatas, yakni:  

(1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran,  

(2) keterampilan menjelaskan, 

(3) keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, atau 

perorangan 

(4) keterampilan mengembangkan berpikir murid 

(5) keterampilan mengelola kelas. 

(6) keterampilan memberi penguatan, 

(7) keterampilan mengajar bervariasi, 

(8) Keterampilan evaluasi 



(9) keterampilan bertanya,  

Bahan Kajian 
 

Untuk mencapai learning outcome mata kuliah 

MICROTEACHING maka bahan kajian dipilih meliputi: 

1. Kontrak mata kuliah dan Pengantar Microteaching. 

2. Mahasiswa memahami teori keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

memimpin diskusi kelompok kecil, atau perorangan, 

keterampilan mengembangkan berpikir murid, keterampilan 

mengelola kelas., keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan mengajar bervariasi, Keterampilan evaluasi, 

keterampilan bertanya, 

3. Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan 

membuka dan menutup pembelajaran. 

4. Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan 

menjelaskan, 

5. Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan 

keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, atau 

perorangan 

6. Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan 

keterampilan mengembangkan berpikir murid 

7. Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan 

keterampilan mengelola kelas. 

8. Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan 

keterampilan memberi penguatan, 

9. Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan 

keterampilan mengajar bervariasi, 

10. Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-pilan 

Keterampilan evaluasi 

(10) Mahasiswa mempraktikkan/mendemonstrasikan keteram-

pilan keterampilan bertanya,  

Pustaka 
 

 

 
 

 
 
 

AKTIVITAS PERKULIAHAN 



Pertemuan  DESKRIPSI PERTEMUAN  TR  CBR  CJR/  
CRR  

RI  MR  PR 
 NO WAKTU  

 1.  Jumat  
22-2-
2019 
08.00-
09.50 
 

1. Penjelasan keseluruhan 
capaian pembelajaran, 
proses, tugas, sumber bel-
ajar, dan seluruh proses 
penilaian dalam perku-
liahan  

2. Kontrak Perkuliahan 
3. Pengelompokan  

mahasiswa yang bertugas 
sebagai guru, sebagai 
murid, sebagai observaor. 

4. Pembagian mahasiswa 
melaksanakan kegiatan 
praktik mengajar. 

               

 2.  Jumat 
1-3-2019 
08.00-
09.50 
 

1. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

2. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

3. Mendiskusikan  
4. Menyimpulkan perbaikan. 

V               

3 Jumat  
8-3-2018 
08.00-
09.50 
 

1. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

2. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

3. Mendiskusikan 
4. Menyimpulkan perbaikan. 

V      

4 Jumat  
15-3-
2019 
08.00-
09.50 
 

1. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

2. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

3. Mendiskusikan 
4. Menyimpulkan perbaikan. 

V      

5 Jumat  
22-3-

1. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo

V      



2019 
08.00-
09.50 
 

nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

2. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

3. Mendiskusikan 
4. Menyimpulkan perbaikan. 

6 Jumat  
29-2-
2019 
08.00-
09.50 
 

1. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

2. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

3. Mendiskusikan 
4. Menyimpulkan perbaikan. 

V      

7 Jumat  
5-4-2019 
08.00-
09.50 

1. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

2. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

3. Mendiskusikan 
4. Menyimpulkan perbaikan. 

V V V V   

8 Kamis 
12-4-
2019 
 

UTS (Ujian Tengah 
Semester Bersama tingkat 
Fakultas) 

      

 19-4-
2019 

UTS (Ujian Tengah 
Semester Bersama tingkat 
Fakultas) 

      

9 Jumat  
26-4-
2019 
08.00-
09.50 
 

1. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

2. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

3. Mendiskusikan 
4. Menyimpulkan perbaikan. 

V      

10 Jumat  
3-5-2019 
08.00-

1. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 

V      



09.50 
 

mengajar selama 15 menit 
2. Observator memberikan 

tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

3. Mendiskusikan 
4. Menyimpulkan perbaikan. 

11 Jumat  
10-5-
2019 
08.00-
09.50 
 

5. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

6. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

7. Mendiskusikan  
Menyimpulkan perbaikan. 

V      

12 Jumat 
17-5-
2019 
08.00-
09.50 
 

8. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

9. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

10. Mendiskusikan  
Menyimpulkan perbaikan. 

V      

13 Jumat 
24-5-
2019 
08.00-
09.50 
 

11. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

12. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

13. Mendiskusikan  
Menyimpulkan perbaikan. 

V      

14 Jumat 
31-5-
2019 
08.00-
09.50 
 

14. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

15. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

16. Mendiskusikan  
Menyimpulkan perbaikan. 

V    V  



15 Kamis 
7-6-2019 
08.00-
109.50 

17. Mahasiswa 
mempraktikkan/mendemo
nstrasikan keterampilan 
mengajar selama 15 menit 

18. Observator memberikan 
tanggapan dan masukan 
untuk membangun 
keterampilan mengajar 
praktikan. 

19. Mendiskusikan  
Menyimpulkan perbaikan. 

V     V 

16 Jumat 
14-6-
2019 
08.00-
10.50 

UAS (Ujian Akhir Semester 
Bersama tingkat Fakultas) 

      

 13-6-
2019 
20-6-
2019 

UAS (Ujian Akhir Semester 
Bersama tingkat Fakultas) 

      

 
 
 
 
 
 

JADWAL PENGUMPULAN TUGAS 
 

Pertemuan  TR  CBR  CJR/CRR  RI  MR  PR  
 NO  WAKTU  

 1.  Kamis  
21-2-2019 
08.00-10.50 

                

 2.  Kamis  
28-2-2019 
08.00-10.50 

V                 

3. Kamis 
7-3-2018 
08.00-10.50 
(Libur akan 
dibuat jam 
pengganti) 

V                 

 4. Kamis 
14-3-2019 
08.00-10.50 

V              

5. Kamis 
21-3-2019 
08.00-10.50 

V      

6. Kamis 
28-2-2019 
08.00-10.50 

V      



 
7. Kamis 

4-4-2019 
V V V V   

8. Kamis 
11-4-2019 
 

      

9. Kamis 
25-4-2019 
08.00-10.50 

V      

10. Kamis 
2-5-2019 
08.00-10.50 
 

V      

11. Kamis 
9-5-2019 
08.00-10.50 
 

V      

12. Kamis 
16-5-2019 
08.00-10.50 
 

V      

13. Kamis 
23-5-2019 
08.00-10.50 
 

V      

14. Kamis  
30-5-2019 
08.00-10.50 
(Libur, dicari 
jam 
pengganti) 

V    V  

15. Kamis 
6-6-2019 
08.00-10.50 
(Libur, dicari 
jam 
pengganti) 

V     V 

16. Kamis 
13-6-2019 
08.00-10.50 
(Libur, dicari 
jam 
pengganti) 

      

 
SIKAP DAN ASPEK DESKRIPTORNYA 

 
No  Elemen Sikap  Aspek Deskriptor  Skor 
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  

5 
4 
3 
2 
1 



 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  

5 
4 
3 
2 
1 

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  

5 
4 
3 
2 
1 

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 
4 
3 
2 
1 

5.    Ketangguhan   Tetap pada pendirian jika sudah meyakini kebenaran  
 Aktif berusaha menyelesaikan setiap tugas yang 

diberikan oleh dosen  
 Pantang menyerah setiap menghadapi kesulitan  

5 
4 
3 
2 
1 

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  

5 
4 
3 
2 
1 

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  

5 
4 
3 
2 
1 

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  

5 
4 
3 
2 
1 



 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  

5 
4 
3 
2 
1 

10.   Keberinisiatifan   Kemampuan seseorang untuk memberikan suatu solusi 
yang unik dalam menyelesaikan suatu masalah (tugas 
perkuliahan)  

5 
4 
3 
2 
1 

 

PENGORGANISASIAN MATERI KULIAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluasi Microteaching 

Feed Back (Umpan Balik) 
 

Unsur-unsur Feed Back (Umpan Balik) 
 

Praktik Mengajar dengan Keterampilan Mengajar 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 

Komponen-komponen  Keterampilan Mengajar 
 

Penyelenggaraan Microtheacing 

Penggunaan Microtheacing 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PENDEKATAN/STRATEGI / METODE /MODEL PEMBELAJARAN. 

1. Model Pembelajaran yang diterapkan:  model pembelajaran Inquiry Training.  

2. Pendekatan yang digunakan: Pendekatan Scientific.  

3. Metode Pembelajaran yang digunakan: Ekspositori, penemuan, pemecahan masalah, 
diskusi, tanya jawab dan praktik. 

BAHAN BACAAN 
1. FKIP UHN. 2018. Buku Pedoman Microteaching Tahu. Medan: FKIP UHN 
2. George Brown (1991), Pengajaran Micro: Program Ketrampilan Mengajar, Terj. L. 

Kaluge & S. Belen, Surabaya: Airlangga University Press. 
3. Hasibuan & Sulthoni (2003), Kemampuan Dasar Mengajar: Bahan Sajian Akta 

Mengajar, Malang: FIP. Univ. Negeri Malang 
4. Zainal Asril (2010), Micro Teaching, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 
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: 
 

Prosedur Microtheacing 

Tujuan Microtheaching 

Pengertian Microteaching 



  
 
 
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 
 

a. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 1350 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. 

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

 



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 bilangan dengan menggunakan teorema yang baru 
saja dibahas dikombinasikan dengan teorema 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 diseraahkan 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,    Agustus  2017 
 

Dosen Pengampu Mata Kuliah                           Wakil Mahasiswa, 
 
  
 
 
(Drs. Pontas J. Sitorus, M.Pd.)            (......................................)     (.......................................) 
NIP.                                NIM.                                      NIM. 

 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN: 
LEMBAR KERJA MAHASISWA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 UNIVERSTAS HKBP NOMMENSEN 

 
Jurusan/Prodi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Mata Kuliah  : MICROTEACHING 
Semester  : GENAP 2018/2019   
Kelas   : A,B,C 
  

 
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 FISIKA DASAR I 
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 
penuli san 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 10 



Penutup berisi simpulan atas pembahasan dan  
      Saran.  
      Simpulan sesuai dengan pembahasan dan saran  
      terkait dengan peluang/celah yang bisa  
     ditindaklanjuti terkait 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  : MICROTEACHING 
Semester  : Genap 2018/2019  
Kelas   : A,B,C 
  

 
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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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 KAJIAN BAHASA DAN BUDAYA BATAK TOBA 
 

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, perkiraan data yang 
akan diperoleh, tempat pelaksanaan proyek, daftar 
pertanyaan atau format yang digunakan sesuai 
dengan tujuan. 

7,00 - 10 

Pengumpulan 1) Data/informasi tercatat dengan rapi, jelas dan 7,00 - 10 



data/informasi lengkap.  
2) Ketepatan menggunakan alat/bahan 

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 
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1. Mata Kuliah  : Microteaching 

2. Kode Mata Kuliah : II 143826 

3. Semester  : 6/Genap 

4. SKS   : 2 

 

Deskripsi Mata Kuliah 

 Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk memperdalam pemahaman dan pelatihan 

keterampilan-keterampilan mengajar terbatas, yakni keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengajar 

bervariasi, keterampilan memberi penguatan, keterampilan memimpin diskusi kelompok 

kecil, dan keterampilan mengelola kelas. 

 

Caapaian Pembelajaran (Learning Outcomes) 

  Sebagaimana diharapkan SNPT yang berorientasi KKNI  capaian pembelajaran mata 

kuliah Microteaching dapat dilihat dari 3(tiga) kriteria capaian, yaitu: (1) aspek sikap dan 

tata nilai, (2) penguasaan pengetahuan/keilmuan, dan (3) keterampilan. 

 

 

Capaian Pembelajaran yang Dikembangkan 

No. Parameter Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) 

1. Sikap dan tata nilai a. Patuh pada kaidah-kaidah keterampilan-

keterampilan mengajar terbatas 

b. Sikap bertanggung jawab dalam merancang 

pembelajaran microteaching 

2. Pengetahuan a. Menguasai berbagai keterampilan mengajar 

terbatas 

b. Dapat merancang program pembelajaran 

keterampilan-keterampilan mengajar terbatas 

3. Keterampilan a. Terampil bertanya 

b. Terampil memberi penguatan 

c. Terampil mengadakan variasi 

d. Terampil menjelaskan pelajaran 

e. Terampil membuka dan menutup pelajaran 

f. Terampil memimpin diskusi kelompok kecil 



g. Terampil mengelola kelas 
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KONTRAK PERKULIAHAN 
 
Nama Mata Kuliah :  Wacana 
Kode Mata Kuliah :  II 120736 
SKS :  2 
Semester : Genap 
Dosen Pengasuh Mata Kuliah :  Dr. Sarma Panggabean, S.Pd.,M.Si. 
Jadwal Kuliah/jam  :  Selasa/ Pukul 08.00-10.50 WIB (Grup A dan B) 
Tempat Kuliah :  L4-5  
 
 
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. Mahasiswa dapat menjelaskan Hakikat wacana 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan Hakikat wacana 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan pandangan Riffaterre dan 

Pratt terhadap teori Jakobson 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan Jenis Wacana 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan Koherensi dan kohesi 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan Koherensi dan kohesi. 
7. Mahasiswa dapat menjelaskan Koherensi dan kohesi 
8. Mahasiswa dapat menjelaskan Semua pokok bahasan 

yang sudah dibahas 
9. Mahasiswa dapat menjelaskan Konteks wacana 
10. Mahasiswa dapat menjelaskan Konteks wacana 
11. Mahasiswa dapat menjelaskan Analisis wacana 
12. Mahasiswa dapat menjelaskan Analisis wacana 
13. Mahasiswa dapat menjelaskan Analisis wacana 
14. Mahasiswa dapat menjelaskan Analisis wacana dan pengajaran 

bahasa 
15. Mahasiswa dapat menjelaskan Analisis wacana dan pengajaran 

bahasa 



 
 

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 karya ilmiah. 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya 
berdasarkan hasil analisis atau pengamatan 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. mahasiswa mengetahui dan memahami  perkembangan gaya 
sastra tradisional dan modern. Selain itu mahassiswa juga 
diharapkan mampu mengaitkan perkembangan gaya sastra 
pada masa kini. 



 
 

Keterampilan Khusus: 
 
1. Mahasiswa dapat mengaplikasikanHakikat wacana 
2. Mahasiswa dapat mengaplikasikanHakikat wacana 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan pandangan Riffaterre dan 

Pratt terhadap teori Jakobson 
4. Mahasiswa dapat mengaplikasikanJenis Wacana 
5. Mahasiswa dapat mengaplikasikanKoherensi dan kohesi 
6. Mahasiswa dapat mengaplikasikanKoherensi dan kohesi. 
7. Mahasiswa dapat mengaplikasikanKoherensi dan kohesi 
8. Mahasiswa dapat mengaplikasikanSemua pokok bahasan 

yang sudah dibahas 
9. Mahasiswa dapat mengaplikasikanKonteks wacana 
10. Mahasiswa dapat mengaplikasikanKonteks wacana 
11. Mahasiswa dapat mengaplikasikanAnalisis wacana 
12. Mahasiswa dapat mengaplikasikanAnalisis wacana 
13. Mahasiswa dapat mengaplikasikanAnalisis wacana 
14. Mahasiswa dapat mengaplikasikanAnalisis wacana dan 

pengajaran bahasa 
15. Mahasiswa dapat mengaplikasikanAnalisis wacana dan 

pengajaran bahasa 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian dan 
keterampilan yang mengkaji wacana 

Capaian Pmbelajaran 
Mata Kuliah (Learning 
Outcomes) 

Capaian pembelajaran mata kuliah ini 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 penggunaan wacana 

b. Sikap jujur untuk menuliskan kalimat 
wacana dalam bahasa dan sastra 

c. Sikap bertanggung jawab secara mandiri 
melakukan perkembangan wacana 

 
 

2. Pengetahuan a.Menguasai hakikat wacana 
b.Menguasai jenis wacana 
c. Menguasai pengetahuan yang berkaitan 

dengan wacana. 
 

3. Keterampilan Keterampilan analisis wacana dan 
pengajaran 

 
Bahan Kajian 1. Hakikat wacana 



 
 

2. Hakikat wacana 
3. pandangan Riffaterre dan Pratt terhadap teori Jakobson 
4. Jenis Wacana 
5. Koherensi dan kohesi 
6. Koherensi dan kohesi. 
7. Koherensi dan kohesi 
8. Semua pokok bahasanyang sudah dibahas 
9. Konteks wacana 
10. Konteks wacana 
11. Analisis wacana 
12. Analisis wacana 
13. Analisis wacana 
14. Analisis wacana dan pengajaran bahasa 
15. Analisis wacana dan pengajaran bahasa 
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AKTIVITAS PERKULIAHAN 
 

Pertemuan 
DESKRIPSI PERTEMUAN  TR CBR CJR/ 

CRR RI MR PR  NO  WAKTU  



 
 

 1.  Selasa, 25 
Februari 2020 

Hakikat wacana  V          

 2.  Kamis  Hakikat wacana V          

3 Selasa Jenis Wacana V      

4 Kamis Jenis Wacana V      

5 Selasa Koherensi dan kohesi V      

6 Kamis Koherensi dan kohesi  V     

7 Selasa Koherensi dan kohesi  V     

8  UJIAN TENGAH SEMESTER 

9 Selasa 
Semua pokok bahasan 

yang sudah dibahas 

    V  

10 Kamis Konteks wacana    V   

11 Selasa Konteks wacana V      

12 Kamis Analisis wacana      V 

13 Selasa Analisis wacana      V 

14 Kamis Analisis wacana      V 

15 Selasa 
Analisis wacana dan 

Pengajaran bahasa 

     V 

16  UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
 
 

JADWAL PENGUMPULAN TUGAS 
 

Pertemuan 
TR CBR CJR/ 

CRR RI MR PR  NO  WAKTU  

 1.  Selasa, 25 Peb 
2020 

 V          

 2.   V          

3  V      

4  V      

5  V      

6   V     

7   V     

8  UJIAN TENGAH SEMESTER 



 
 

9      V  

10     V   

11  V      

12       V 

13       V 

14       V 

15       V 

16  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)  

 

 

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. 
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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 

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

 



 
 

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 
 

a. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 10.00 WIB, toleransi keterlambatan 15 
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,   25  Februari 2020 
 

Dosen Pengampu Mata Kuliah  Wakil Mahasiswa, 
 
 
 
 
(Dr. Sarma Panggabean, S.Pd.,M.Si.(......................................) (......................................) 
      NPM.                                      NPM. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

LAMPIRAN: 
LEMBAR KERJA MAHASISWA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 UNIVERSTAS HKBP NOMMENSEN 

 
Jurusan/Prodi : Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia  Mata Kuliah : wacana 
Semester : Genap 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 
dalampengembangan produk. 

3. Simpulan 
Bagian ini memaparkan simpulan akhir kegiatan dari awal pengembangan sampai 
dengan terciptanya produk. 

 
RUBRIK PENILAIAN TUGAS REKAYASA IDE (MAKALAH) 

MATA KULIAH WACANA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
 

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 
dengan masalah yang bahas. 

10 

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 : wacana 
Semester : Genap 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 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 UNIVERSTAS HKBP NOMMENSEN 
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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 WACANA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
 

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, 
perkiraan data yang akan diperoleh, 
tempat pelaksanaan proyek, daftar 
pertanyaan atau format yang digunakan 
sesuai dengan tujuan. 

7,00 - 10 

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 

Medan,   25  Sseptember  2020 
 
Kaprodi Pend. Bahasa dan Sastra                               Dosen Pengampu Mata Kuliah 
Indonesia,    
 

 
Drs. Pontas J. Sitorus, M.Pd.                                       Dr. Sarma Panggabean, 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 Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, 
pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan 
sastra 

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 keahliannya 

KK Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, secara lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, 
akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan salah satu bahasa daerah 

CP Matakuliah  
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
     implementasi Analisis Kesalahan Berbahasa yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang 
      pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 
2.  Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang Analisis 
      Kesalahan Berbahasa Indonesia berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 
3. Mampu  merencanakan dan melakukan kajian analisis kesalahan berbahasa melalui 
     pendekatan secara terintegrasi. 

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia merupakan salah satu Mata Kuliah Bidang Studi 
(MKK) yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk 
mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus telah lulus mata kuliah Linguistik Umum, Fonologi Bahasa 
Indonesia, Morfologi Bahasa Indonesia, dan Sintaksis Bahasa Indonesia . Mata kuliah ini melatih 
mahasiswa menerapkan kaidah- kaidah kebahasaan untuk menganalisis kesalahan penggunaan bahasa 
Indonesia, yang meliputi: (1) Kesalahan dan Kekeliruan berbahasa; (2) Jenis- jenis kesalahan dan kekeliruan 
berbahasa; (3) Daerah dan sifat kesalahan; (4) Sumber dan penyebab kesalahan ; (5) Praktik analisis 
berbahasa. Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan kontekstual dalam bentuk tanya jawab, yakni 
untuk mengetahui pemahaman mahasiswa;inkuiri, yakni  penyelesaian  tugas penganalisisan kesalahan 

 



berbahasa; diskusi dalam bentuk masyarakat belajar; dan pemecahan masalah. Tahap penguasaan 
mahasiswa selain evaluasi melalui UTS dan UAS juga evaluasi terhadap tugas baik tugas mandiri maupun 
kelompok; latihan; dan diskusi. 

 Sub CP Mata Kuliah  
1. Sikap dan Tata Nilai 
a. Sikap mandiri untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan memahami kesasalahan berbahasa 

Indonesia.   
b. Sikap jujur untuk mendata kesalahan berbahasa Indonesia. 
c. Sikap bertanggung jawab secara mandiri perkembangan bahasa Indonesia 
   
2. Pengetahuan  
a. Memahami berbagai kesalahan berbahasa Indonesia 
b. Menguasai ragam bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku sebagai dasar mengetahui kesalahan berbahasa 

Indonesia. 
c. Mendata setiap kesalahan berbahasa Indonesia sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan  
    bahasa Indonesia.  
 
3. Keterampilan 
a.Keterampilan mendata kesalahan berbahasa Indonesia. 
 

Bahan Kajian 1. Konsep dasar analisis kesalahan 
berbahasa. 

2. Hakikat Kesalahan berbahasa 
a. Pengertian dan batasan analisis 

kesalahan. 
b. Tujuan dan metode analisis 

kesalahan. 
c. Lingkup analisis kesalahan. 

d.  Objek analisis kesalahan 
 

3. Hakikat kekeliruan berbahasa. 



a. Pengertian kekeliruan berbahasa. 
b. Perbedaan antara kesalahan dan kekeliruan. 

c. Sumber, sebab, dan signifikasi analisis kesalahan 
4. Jenis-jenis kesalahan dan kekeliruan berbahasa 

a. Kesalahan acuan. 
b. Kesalahan register 
c. Kesalahan sosial 
d. Kesalahan tekstual 
e. Kesalahan penerimaan. 
f. Kesalahan pengungkapan. 
g. Kesalahan perorangan. 
h. Kesalahan kelompok. 
i. Kesalahan menganalogi. 
j. Kesalahan transfer. 
k. Kesalahan guru. 
l. Kesalahan lokal. 

m. Kesalahan global 
5. Daerah dan sifat kesalahaan 

a. Daerah kesalahan fonologi. 
b. Daerah kesalahan morfologi. 
c. Daerah kesalahan sintaksis. 
d. Daerah kesalahan semantik. 

e. Kesalahan memfosil 
6. Sumber dan penyebab kesalahan 
a. Bahasa Ibu 
b. Lingkungan 
c. Kebiasaan 
d. Interlingual 
e. Interferensi 
 

7. Makna kata dan kalimat efektif: Denotasi, Konotasi, Sinonim, Antonim, dan 
Hiponim, Kata Baku dan Kata Nonbaku. 



8. Kalimat Efektif 
a. Kesepadanan dan Kesatuan 
b. Penekanan, Variasi, Kehematan dan Paralelisme, Kohesi dan Koherensi. 

9. Kesalahan Ejaan: Pemakaian tanda baca  
10. Penulisan kata: kata depan, kata berimbuhan, 
 11. Pemenggalan suku kata, 
12.  Penulisan kata ulang,  
13.Penulisan kata majemuk,  
14. Penulisan  unsur serapan 

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. Tarigan, H. G. & Tarigan, Djago 1995. Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. 
             Bandung: Angkasa. 
2. Pateda, Mansoer. 1987. Analisis Kesalahan. Ende: Nusa Indah. 
3. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. Tata Bahasa Baku Bahasa 

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 Referens
i  

  1 

1. Mampu 
    memahmi rencana 

perkuliahan dan 
sistem penilaian 
yang akan 

 1. Kontrak kuliah 
 2. Sumber belajar 
3. Konsep dasar 
analisis kesalahan 
berbahasa 

1. Perkuliahan 
tatap muka 
dengan 
memberi 
informasi 

1.  Mendengar 
penjelasan  
mengenai kontrak 
kuliah 

2.  Mencatat materi 

1.Menjelaskan 
konsep dasar 
analisis kesalahan 
berbahasa.LOTS 

2.Menyebutkan 

Oral Test  
 
Observasi  
 
Penilaian 

10% 100 menit Buku 
referensi 



digunakan dalam 
pembelajaran. 

2. Mampu 
     mehamai konsep 

dasar analisis 
kesalahan 
berbahasa. 
 

 tentang kontrak 
perkuliahan 
selama satu  
semester. 

2.Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulka
n dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulka
n materi 
konsep dasar 
analisis 
kesalahan 
berbahasa. 

 

kuliah 
3.  Mengadakan tanya 

jawab mengenai 
kontrak kuliah dan 
materi perkuliahan 

4. Memahami tujuan 
pembelajaran dan 
hal-hal umum 
seputar sejarah 
sastra Indonesia  

5. Memahami konsep 
dasar analisis 
kesalahan 
berbahasa. 

 

konsep dasar 
analisis kesalahan 
berbahasa. LOTS. 

3.Menunjukkan 
kesalahan 
berbahasa 
Indonesia. HOTS 

 
 

 

Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 

(TR) 

2 Menjelaskan 
hakikat kesalahan 

berbahasa  dasar analisis kesalahan berbahasa  dasar analisis kesalahan berbahasa 

2. Hakikat 
kesalahan 

berbahasa yang 
meliputi: 
pengertian, jenis-
jenis 

    Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan 
dan mengolah 
informasi, 
menyimpulkan 
materi Hakikat 
kesalahan 

berbahasa yang 

1. Memahami 
Hakikat kesalahan 

berbahasa yang 
meliputi: pengertian, 
jenis-jenis. 

1. Menjelaskan 
Hakikat kesalahan 
berbahasa yang 
meliputi: pengertian, 
jenis-jenis LOTS 
2. Menyebutkan jenis 
kesalahan.LOTS 

3. Menunjukkan 
kesalahan 
berbahasa. HOTS 

Oral Test  
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

10 % 2 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 

Buku 
referensi 
 



meliputi: 
pengertian, 
jenis-jenis 

 

Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

3 3. Mampu 
memahami Hakikat 
kekeliruan 
berbahasa. 

a. Pengertian 
kekeliruan 
berbahasa. 

b. Perbedaan antara 
kesalahan dan 
kekeliruan. 

c. Sumber, sebab, 
dan signifikasi 
analisis 
kesalahan 

 
 
 

 
 
 3.4 Mampu melakukan studi kasus terkait bahasa Arab dalam bahasa Indonesia  

1. Hakikat 
kekeliruan 
berbahasa. 
a. Pengertian 

kekeliruan 
berbahasa. 

b. Perbedaan 
antara 
kesalahan dan 
kekeliruan. 

c. Sumber, sebab, 
dan signifikasi 
analisis 
kesalahan 

 
 

1. Perkuliahan 
tatap muka 
dengan 
proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulk
an dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulk
an Hakikat 
kekeliruan 
berbahasa. 

a. Pengertian 
kekeliruan 
berbahasa. 

b. Perbedaan 
antara 
kesalahan 
dan 
kekeliruan. 

c. Sumber, 
sebab, dan 
signifikasi 
analisis 
kesalahan 
 

1. Memahami hakikat 
kekeliruan 

2. Memahami 
pengertian 
kekeliruan  

3.  Memahami 
sumber kekeliruan 
dan análisis 
kesalahannya 

1. Menjelaskan 
hakikat 
kekeliruan.LOTS 
2. Menyebutkan 
sumber kekeliruan. 
LOTS. 
3. Memeperbaiki 
kekeliruan. HOTS. 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

Buku 
referensi 



 
4 4. Menjelaskan 

Jenis-jenis 
kesalahan dan 
kekeliruan 
berbahasa 
a. Kesalahan 

acuan. 
b. Kesalahan 

register 
c. Kesalahan 

sosial 
d. Kesalahan 

tekstual 
e. Kesalahan 

penerimaan. 
f. Kesalahan 

pengungkapan. 
g. Kesalahan 

perorangan. 
h. Kesalahan 

kelompok. 
i. Kesalahan 

menganalogi. 
j. Kesalahan 

transfer. 
k. Kesalahan guru. 
l. Kesalahan lokal. 

m. Kesalahan 
global 

 

4. Jenis-jenis 
kesalahan dan 
kekeliruan 
berbahasa 

a. Kesalahan 
acuan. 

b. Kesalahan 
register 

c. Kesalahan 
sosial 

d. Kesalahan 
tekstual 

e. Kesalahan 
penerimaan. 

f. Kesalahan 
pengungkapan. 

g. Kesalahan 
perorangan. 

h. Kesalahan 
kelompok. 

i. Kesalahan 
menganalogi. 

j. Kesalahan 
transfer. 

k. Kesalahan 
guru. 

l. Kesalahan 
lokal. 

m. Kesalaha
n global 

 

1. Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan 
dan mengolah 
informasi, 
menyimpulkan 
sumber 
masalah dan 
perumusan 
masalah Jenis-
jenis kesalahan 
dan kekeliruan 
berbahasa 

a. Kesalahan 
acuan. 
b. Kesalahan 
register 
c. Kesalahan 
sosial 
d. Kesalahan 
tekstual 
e. Kesalahan 
penerimaan. 
f. Kesalahan 
pengungkapan. 
g. Kesalahan 
perorangan. 
h. Kesalahan 

1. Memahami 
Jenis-jenis 
kesalahan dan 
kekeliruan 
berbahasa 

 

1. Menjelaskan 
Jenis-jenis 
kesalahan dan 
kekeliruan 
berbahasa LOTS 
2. Menyebutkan 
Jenis-jenis 
kesalahan dan 
kekeliruan 
berbahasaLOTS 
3.  Menentukan 
Jenis-jenis 
kesalahan dan 
kekeliruan 
berbahasa LOTS 
4.Menunjukkan 
Jenis-jenis 
kesalahan dan 
kekeliruan 
berbahasa. LOTS 

 
 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

Buku 
referensi 



 kelompok. 
i. Kesalahan 
menganalogi. 
j. Kesalahan 
transfer. 
k. Kesalahan 
guru. 
l. Kesalahan 
lokal. 

m. Kesalahan 
global 

 
 

5. 1. Menjelaskan 
Daerah dan 
sifat kesalahaan 

a. Daerah 
kesalahan 
fonologi. 

b. Daerah 
kesalahan 
morfologi. 

c. Daerah 
kesalahan 
sintaksis. 

d. Daerah 
kesalahan 
semantik. 

e. Kesalahan 
memfosil 

 
 

5. Daerah dan 
sifat kesalahaan 

a. Daerah 
kesalahan 
fonologi. 

b. Daerah 
kesalahan 
morfologi. 

c. Daerah 
kesalahan 
sintaksis. 

d. Daerah 
kesalahan 
semantik. 

e. Kesalahan 
memfosil 

 
 
 

1. Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulka
n dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulka
n sumber 
masalah dan 
perumusan 
masalah 
Daerah dan 
sifat 
kesalahaan 

a. Daerah 
kesalahan 

1. Memahami 
Daerah dan sifat 
kesalahaan 
2. Memahami  
daerah-daerah 
kesalahan. 
3. Mamampu 
menentukan daerah 
kesalahan 
berbahasa. 
 

1.  

1. Menjelaskan 
Daerah dan sifat 
kesalahaan LOTS 
2. Menyebutkan 
Daerah dan sifat 
kesalahaan LOTS 
3. Menunjukan 
Daerah dan sifat 
kesalahaan HOTS 
4. Memperbaiki 
kesalahan Daerah 
dan sifat kesalahaan 
HOTS  
 
 
 

 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

Buku 
referensi 



fonologi. 
b. Daerah 

kesalahan 
morfologi. 

c. Daerah 
kesalahan 
sintaksis. 

d. Daerah 
kesalahan 
semantik. 

e. Kesalahan 
memfosil 

6 6. Menjelaskan 
Sumber dan 
penyebab kesalahan 
a. Bahasa Ibu 
b. Lingkungan 

 c. Kebiasaan 
d. Interlingual 
e. Interferensi 

 

Sumber dan 
penyebab 
kesalahan 
a. Bahasa Ibu 
b. Lingkungan 

 c. Kebiasaan 
d. Interlingual 
e. Interferensi 

 
 
 

Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan 
dan mengolah 
informasi, 
menyimpulkan 
sumber 
masalah dan 
perumusan 
masalah 
Sumber dan 
penyebab 
kesalahan 
a. Bahasa Ibu 
b. Lingkungan 

 c. Kebiasaan 
d. Interlingual 

Memahami  Sumber 
dan penyebab 
kesalahan 
a. Bahasa Ibu 
b. Lingkungan 

 c. Kebiasaan 
d. Interlingual 
e. Interferen 

1. Menjelaskan 
Sumber dan 
penyebab kesalahan. 
LOTS 
2. Menyebutkan 
Sumber dan 
penyebab 
kesalahanLOTS 
3. Menunjukkan 
Sumber dan 
penyebab 
kesalahanLOTS 
4. Memperbaiki 
kelasalahan akibat 
Bahasa IbuLOTS 
b. Lingkungan 

 c. Kebiasaan 
d. Interlingual 
e. Interferensi 
HOTS 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

Buku 
referensi 



e. Interferensi.  
7.  Menjelaskan Makna 

kata dan kalimat 
efektif: Denotasi, 
Konotasi, 
Sinonim, 
Antonim, dan 
Hiponim, Kata 
Baku dan Kata 
Nonbaku. 

 7.Makna kata dan 
kalimat efektif: 
Denotasi, 
Konotasi, 
Sinonim, 
Antonim, dan 
Hiponim, Kata 
Baku dan Kata 
Nonbaku. 

Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulka
n dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulka
n  Makna kata 
dan kalimat 
efektif: 
Denotasi, 
Konotasi, 
Sinonim, 
Antonim, dan 
Hiponim, 
Kata Baku 
dan Kata 
Nonbaku. 
 

1. Memahami 
makna kata 

2. Memahami 
berbagaimacam 
makna kata; 
Denotasi, 
Konotasi, 
Sinonim, 
Antonim, dan 
Hiponim, 

3. Memahami kata 
baku dan 
nonbaku. 

1. Menjelaskan 
makna kata LOTS 
2. Menyebutkan 
macam-macam 
makna kata. LOTS 
3.Menetukan makna 
kata.LOTS. 
4. Memperbaiki kata 
tidak baku menjadi 
baku.HOTS. 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

Buku 
Referensi 

8.  UTA Naskah soal    Test 
essay/Per
tanyan 

   

9 Menjelaskan 
Kesalahan Ejaan: 
Pemakaian tanda 
baca 

Kesalahan Ejaan: 
Pemakaian tanda 
baca 

Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulka

1. Memahmai 
Kesalahan Ejaan pada  
pemakaian tanda 
baca. 
2, Memahami 
pemakaian tanda 

1. Menjelaskan 
Kesalahan Ejaan: 
Pemakaian tanda 
baca LOTS 
2. Menjelaskan 
pemakaian tanda 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 

Buku 
Referensi 



n dan 
mengolah 
informasi, 
menyimpulka
n Kesalahan 
Ejaan: 
Pemakaian 
tanda baca 

tanda. tanda. LOTS 
3. Memperbaiki 
kesalahan pemakaian 
tanda baca. HOTS 

mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

10.  Menjelaskan Kalimat 
Efektif 

a. Kesepadanan 
dan Kesatuan 

b. Penekanan, 
Variasi, 
Kehematan dan 
Paralelisme, 
Kohesi dan 
Koherensi. 

 

Kalimat Efektif 

a. Kesepadanan 
dan Kesatuan 

b. Penekanan, 
Variasi, 
Kehematan dan 
Paralelisme, 
Kohesi dan 
Koherensi. 

 

Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan 
dan mengolah 
informasi, 
menyimpulka 
masalah Kalimat 
Efektif 

a. Kesepadanan 
dan 
Kesatuan 

b. Penekanan, 
Variasi, 
Kehematan 
dan 
Paralelisme, 
Kohesi dan 
Koherensi. 

 

1. Memahami Kalimat 
Efektif sehingga 
mampu melihat 
kalimat yang salah dan 
benar. 
2. Memahami kalimat 

yang berkesepadanan 
dan Kesatuan 
sehingga dapat 
memperbaiki kalimat 
yang salah 

3.Memahmi kalimat 
yang mengandung 
penekanan, Variasi, 
Kehematan dan 
Paralelisme, Kohesi 
dan Koherensi.  

1. Menjelaskan 
Kalimat Efektif. LOTS 
2. Menjelaskan kalimat 
sepadan dan kesatuan. 
3. Menjelaskan kalimat 
yang berpenekanan, 
bervariasi, 
berparalelisme,berkoh
esi, berkoherensi. 
LOTS 
4. Memperbaiki 
kalimat yang salah 
HOTS 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

Buku 
referensi 



 
11 Menjelaskan 

Penulisan kata: kata 
depan, kata 
berimbuhan 

11. Penulisan kata: 
kata depan, kata 
berimbuhan 

Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan 
dan mengolah 
informasi, 
menyimpulka 
masalah 
Penulisan kata: 
kata depan, kata 
berimbuhan 

1. Memahmai 
Penulisan kata kata 
depan. 
2. Memahami 
penulisan kata 
berimbuhan 

1. Menjelaskan 
Penulisan kata kata 
depan LOTS 
2. Menjelaskan 
penulisan kata 
berimbuhan LOTS 
3. Memperbaiki 
penulisan kata depan 
yang salah. HOTS 
4. Memperbaiki 
penulisan kata 
berimbuhan yang 
salah. HOTS. 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

Buku 
referensi 

12 Menjelaskan 

Pemenggalan suku 
kata 

Pemenggalan suku 
kata 

Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan 
dan mengolah 
informasi, 
menyimpulka 
masalah 
Pemenggalan 
suku kata 

1. Mamahami 
pemenggalan suku 
kata. 
2. Mengguakan 
pemenggalan kata 
atas suku kata dalam 
pergantian baris 
dalam tulisan ilmiah. 

1. Menjelaskan 
Pemenggalan suku 
kata.LOTS 
2. Menggunakan 
pemenggalan suku 
kata dalam pergantian 
baris dalam tulisan 
ilmiah. HOTS 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas

Buku 
referensi 



i : 20’ 
13 Menjelaskan 

Penulisan kata ulang 
12.  Penulisan kata 
ulang 

Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan 
dan mengolah 
informasi, 
menyimpulka 
masalah 
Penulisan kata 
ulang 

1. Memahmai 
Penulisan kata ulang. 
2. Dapat 
memperbaiki 
penulisan kata yang 
salah. 

1. Menjelaskan 
Penulisan kata ulang. 
LOTS. 
2. Memperbaiki 
penulisan kata ulang 
yang salah. HOTS 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

Buku 
referensi 

14 Menjelaskan 
Penulisan kata 
majemuk 

13.Penulisan kata 
majemuk 

Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan 
dan mengolah 
informasi, 
menyimpulka 
masalah 
Penulisan kata 
majemuk 

1. Memahami 
penulisan kata 
majemuk. 
2. Dapat 
memperbaiki 
penulisan kata 
majemuk yang salah.  

1. Menjelaskan 
penulisan kata 
majemuk LOTS 
2. Memperbaiki 
penulisan kata 
majemuk. HOTS 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas

Buku 
referensi 



i : 20’ 
15 Menjelaskan 

Penulisan  unsur 
serapan 

14. Penulisan  
unsur serapan 

Perkuliahan 
tatap muka 
dengan proses 
mengamati 
(membaca), 
mengumpulkan 
dan mengolah 
informasi, 
menyimpulka 
masalah 
Penulisan  unsur 
serapan 

1. Memahami 
penulisan unsur 
serapan. 
2. Dapat 
memperbaiki 
penulisan unsur 
serapan yang salah.  

1. Menjelaskan 
penulisan unsur 
serapan. LOTS 
2, Memperbaiki 
penulisan unsur 
serapan yang salah. 
HOTS. 

Oral Test 
 
Observasi  
 
Penilaian 
Tugas 
mind 
mapping 
(TR) 
 
Essay test 
(TR) 

 1 
Pertemuan  
Dengan 
masing-
masing : 
 
 Mengam
ati: 20’ 
 Mengum 
pulkan / 
Mengola
h 
Informasi 
: 160’ 
 Presentas
i : 20’ 

Buku 
referensi 

16 UAS     Test 
essay/Per
tanyaan 

  Naskah 
Soal 
Beresam
a 

 


