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KATA	PENGANTAR	

	
Dalam	proses	pembelajaran,	kurikulum	merupakan	pilar	utama	dalam	mendirikan	

program	 studi.	 Prodi	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	 Indonesia	 pun	 demikian.	 Sebagai	
bagian	 prodi	 ilmu	 humaniora,	 Prodi	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	 Indonesia	 harus	
adaptif	dan	mengikuti	perkembangan	fenomena	sosial.	Dalam	masa	kini,	adaptasi	tersebut	
tidak	cukup	jika	tidak	diikuti	dengan	perubahan	kerangka	yang	kokoh	sebagai	landasan	
untuk	 berkembang	 dan	 lebih	 cakap	 dalam	 terlibat	 aktif	 memajukan	 pendidikan.	 Oleh	
karena	itu	sikap	adaptif	harus	diiringi	dengan	sikap	responsif.		
	

Kemajuan	 teknologi	 dan	 perkembangan	 peradaban	manusia	 memerlukan	 geliat	
ilmu	 bahasa,	 sastra,	 dan	 pembelajarannya	 dalam	 era	 super	 smart	 society	 untuk	
berkembang,	membuka	diri,	bergerak	bersama	dalam	menyukseskan	pendidikan.	Respon	
tersebut	 terwujud	dalam	reksontruksi	kurikulum	OBE	 ini.	Kurikulum	Berbasis	Capaian	
atau	Outcome	Based	Education	adalah	kurikulum	yang	futuristik	dengan	upaya	membekali	
tidak	 hanya	 luaran	 matakuliah	 (output),	 tetapi	 juga	 membekali	 dan	 memastikan	
keterampilan	dan	kecakapan	 lulusan	 (outcome).	Dengan	demikian,	 susunan	matakuliah	
yang	bersumber	dari	CPL,	CPMK,	dan	secara	spesifik	dinyatakan	dalam	Sub	CPMK	perlu	
ditelaah	dan	disusun	bahan	kajiannya	agar	memiliki	fondasi	yang	kuat	dalam	menentukan	
capaian	yang	dapat	diraih	oleh	lulusan.		
	

Kurikulum	Prodi	pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	 Indonesia	 (PS	PBSI)	 terdiri	 atas	
145	SKS.	Di	dalamnya	terdapat	mata	kuliah	universitas,	fakultas,	dan	prodi	yang	terdiri	
atas	 pembelajaran	dan	 inti	 prodi	 sesuai	 dengan	 ketetapan	 IKAPROBSI.	Dalam	148	 SKS	
terlah	 tercermin	 visi	 universitas,	 fakultas,	 dan	prodi	 yang	mengahsilkan	 ciri	 dukungan	
terhadap	 agroindustri	 yang	 diwujudkan	 dalam	 matakuliah	 wajib	 prodi	 dan	 pilihan.	
Matakuliah	pilihan	 tersebut	didasarkan	pada	 tiga	kelompok	 riset,	 yakni	 sastra,	 bahasa,	
dan	pembelajaran	bahasa	dan	sastra.	Di	samping	itu	penentuan	CPL	didasarkan	pada	KKNI	
serta	pengelolaan	Merdeka	Belajar-Kampus	Merdeka	(MBKM).		
	

Harapan	kami,	kurikulum	ini	 layak	digunakan	sebagai	dasar	pencapaian	kualitas	
lulusan	 yang	memiliki	 sikap	 atau	 karakter	 unggul,	 berpengetahuan	 luas,	 dan	 terampil	
dalam	 profesinya.	 Semua	 itu	 perlu	 diawali	 dengan	 proses	 pembelajaran	 yang	 optimal.	
Semoga	tujuan	PS	PBSI,	FKIP,	Univeristas	Jember	dapat	tercapai.		

	
Jember,	28	September	2022	
	
Koorprodi	PS	PBSI,	FKIP,	Universitas	Jember	
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1.	LANDASAN	KURIKULUM	
	

1.1	LANDASAN	FILOSOFIS	
UNEJ	didirikan	dan	dibangun	atas	dasar	komitmen	masyarakat	Jember	
yang	 kuat	 untuk	 meningkatkan	 Pendidikan	 masarakat	 yang	 menjadi	
bagian	 dalam	 mencerdaskan	 bangsa.	 Ikhtiar	 masyarakat	 diwujudkan	
dengan	 mengembangkan	 institusi	 pendidikan	 tinggi	 sebagai	 wadah	
mengantarkan	 masyarakat	 menuju	 kesejahteraan	 lahir	 bathin,	
memandirikan	 dan	 memanusiakan	 seutuhnya	 segenap	 warga	 dalam	
naungan	 Tuhan	 yang	Maha	 Esa.	 	 Proses	 pendidikan	 difokuskan	 pada	
pengembangan	potensi	peserta	didik	berupa	potensi	 fisik,	 cipta,	 rasa,	
dan	karsa.	Sehingga	terbentuk	pribadi	yang	seimbang	dalam	kesatuan	
organis	 yang	 harmonis	 dan	 dinamis,	 sebagai	 bekal	 dan	 instrument	
dalam	menggapai	tujuan	hidup	manusia.	
	
Penyelenggaraan	 pendidikan	 berlandaskan	 pada	 cita-cita	 luhur	 oleh	
para	 pendiri	 “Karya	 Rinaras	 Ambuka	 Budi	 Gapura	Mangesti	 Aruming	
Bawana”.	 Segenap	 warga	 Universitas	 Jember	 bertekad	 dan	
berkomitmen	bekerja	keras,	selaras,	serasi	dan	seimbang	yang	dilandasi	
iman	 dan	 taqwa	 untuk	 menghasilkan	 lulusan	 sebagai	 manusia	
seutuhnya	dan	bermartabat	yang	pengabdiannya	di	masyarakat	selalu	
membawa	keharuman	bangsa	dan	negara,	kemakmuran,	kesejahteraan,	
dan	perdamaian	umat	manusia.			
	
1.2	LANDASAN	SOSIOLOGIS	
Sistem	pendidikan	nasional	yang	diamanatkan	oleh	pemerintah	adalah	
satu	sistem	yang	meningkatkan	keimanan	dan	ketakwaan	kepada	Tuhan	
Yang	 Maha	 Esa	 serta	 akhlak	 mulia	 dalam	 rangka	 mencerdaskan	
kehidupan	 bangsa.	 Secara	 sosiologis,	 kurikulum	 PBSI	 disusun	 unruk	
memenuhi	kebutuhn	masayarakat	pada	pendidikan	bahasa	dan	sastra	
Indonesia.	 Di	 samping	 itu,	 kurkulum	 ini	 juga	 melihat	 kebutuhan	
pembelajaran	bahasa	Indonesia	di	level	sekolah	menengah	dan	sekolah	
dasar.	 Oleh	 karena	 itu,	 terdapat	 beberapa	matakuliah	 yang	 dikaitkan	
dengan	 pemerolehan	 bahasa	 dan	 bahasa	 anak.	 Dalam	 konteks	
kehidupan,	 masyarakat	 juga	 membutuhkan	 pemecahan	 masalah	
perangkat	 pembelajaran,	 termasuk	media	 pembelajaran.	 Oleh	 karena	
itu,	PBSI	memberikan	kesempatan	pada	mahasiswa	untuk	menerapkan	
teknologi	 dalam	 pembelajaran,	 khususnya	 media	 pembelajaran	 agar	
dapat	meningkatkan	kualitas	proses	pembelajaran	dan	menyelesaikan	
masalah	pembelajaran	di	lapangan.	Sebagai	tambahan,	keberadaan	Ke-
Ris	 atau	 kelompok	 riset	 yang	 terepresentasi	 dalam	 matakuliah	
Kelompok	 Riset	 Sastralis_Inkrea,	 Basdaya_Inkrea,	 dan	 Inkrea_Bastra	
mempertimbangkan	 kebutuhan	 pengembangan	 bahasa,	 sastra,	 dan	
budaya	terkait	aspek	konteks	lingkungan	sosial,	budaya,	dan	pertanian	
industrial.		



 

2 
 

	
Hal	ini	diperlukan	dalam	rangka	menyelaraskan	kurikulum	dengan	visi,	
misi,	 dan	 tujuan	 universitas,	 fakultas,	 dan	 prodi	 dalam	 memenuhi	
kebutuhan	 masyarakat.	 Dalam	 pengembangannya,	 PBSI	 telah	
mempertimbangkan	kehadiran	masayarakat	sebagai	pengguna	dengan	
diskusi	 dan	 sosiolisasi	 dengan	 MGMP	 dan	 sekolah-sekolah	 mitri	 dan	
seklah-sekolah	 lokasi	 BKP	MBKM,	 khsusunya	 pada	 program	 asistensi	
mengajar.				
	
1.3	LANDASAN	HUKUM	(YURIDIS)	
	
1)	 Undang-Undang	Republik	Indonesia	Nomor	14	Tahun	2005	tentang	

Guru	dan	Dosen	(Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	Tahun	2005	
Nomor	 157,	 Tambahan	 Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	
Nomor	4586);	

2)	 Undang-Undang	Republik	Indonesia	Nomor	12	Tahun	2012	tentang	
Pendidikan	 Tinggi	 (Lembaran	 Negara	 Republik	 Indonesia	 Tahun	
2012	Nomor	158,	Tambahan	Lembaran	Negara	Republik	Indonesia	
Nomor	5336);	

3)	 Peraturan	 Presiden	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 8	 Tahun	 2012,	
Tentang	Kerangka	Kualifikasi	Nasional	Indonesia	(KKNI);	

4)	 Peraturan	Menteri	Pendidikan	dan	Kebudayaan	Republik	Indonesia	
Nomor	73	Tahun	2013,	Tentang	Penerapan	KKNI	Bidang	Perguruan	
Tinggi;	

5)	 Peraturan	 Menteri	 Riset,	 Teknologi,	 dan	 Pendidikan	 Tinggi	
Republik	 Indonesia	 Nomor	 73	 Tahun	 2015,	 Tentang	 Standar	
Nasional	Pendidikan	Tinggi;	

6)	 Peraturan	Menteri	Pendidikan	dan	Kebudayaan	Republik	Indonesia	
Nomor	81	Tahun	2014,	Tentang	Ijazah,	Sertifikat	Kompetensi,	Dan	
Sertifikat	Profesi	Pendidikan	Tinggi;	

7)	 Peraturan	 Menteri	 Riset,	 Teknologi,	 dan	 Pendidikan	 Tinggi	
Republik	 Indonesia	 Nomor	 32	 Tahun	 2016,	 Tentang	 Akreditasi	
Program	Studi	dan	Perguruan	Tinggi;	

8)	 Peraturan	 Menteri	 Riset,	 Teknologi,	 dan	 Pendidikan	 Tinggi	
Republik	 Indonesia	 Nomor	 62	 Tahun	 2016	 Tentang	 Sistem	
Penjaminan	Mutu	Pendidikan	Tinggi;	

9)	 Peraturan	 Menteri	 Riset,	 Teknologi,	 dan	 Pendidikan	 Tinggi	
Republik	 Indonesia	 Nomor	 55	 Tahun	 2017	 Tentang	 Pendidikan	
Standar	Guru;	

10)	Peraturan	Menteri	Pendidikan	dan	Kebudayaan	Republik	Indonesia	
Nomor	3	Tahun	2020	Tentang	Standar	Nasional	Pendidikan	Tinggi;	

11)	Surat	 Keputusan	 Rektor	 No	 10902/UN25/KP/2013	 mengenai	
pedoman	 penyusunan	 kurikulum	 di	 Lingkungan	 Universitas	
Jember;	
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12)	Surat	 Keputusan	 Rektor	 No	 17527/UN25/KP/2017	 mengenai	
pedoman	 penyusunan	 kurikulum	 di	 Lingkungan	 Universitas	
Jember;	

13)	Surat	 Keputusan	 Rektor	 No	 12609/UN25/KP/2018	 mengenai	
Pedoman	Perencanaan,	Pelaksanaan,	dan	Penilaian	Pembelajaran	di	
Lingkungan	Universitas	Jember.	

14)	Peraturan	 Rektor	 No	 13532/UN25/EP/2020	 tentang	 Merdeka	
Belajar	di	Universitas	Jember.	

	
1.4	Landasan	Historis	
	
Program	 Studi	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	 Indonesia	 didirikan	
berdasarkan	 SK	 No.	 287/DIKTI/Kep/1993,	 tertanggal	 10	 Mei	 1993.		
Pejabat	 penandatangan	 SK	 Pendirian	 tersebut	 ialah	 Sukadji	
Ranuwihardjo.	 Penyelenggaraan	 PS	 PBSI	 dimulai	 pada	 Juli	 1993	 dan	
penyelenggaraan	 secara	 operasional	 PS	 PBSI	 merujuk	 pada	 Surat	
Keputusan	Rektor	No.	157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013.	
	
		Sejalan	dengan	perubahan	yang	terjadi	dalam	kehidupan	masyarakat,	
Kurikulum	PS-PBSI	FKIP	Universitas	Jember	selalu	ditinjau	ulang	agar	
dapat	 memenuhi	 kebutuhan	 masyarakat.	 Hal	 ini	 tertuang	 dalam	
Peraturan	Rektor	UNEJ	Nomor	11918/UN	25/EP/2016	tentang	Sistem	
Penyelenggaraan	 Pendidikan.	 Peninjauan	 ulang	 kurikulum	 PS	 PBSI	
semenjak	 tahun	 akademik	 2013/2014	 hingga	 tahun	 akademik	
2016/2017	 telah	 menghasilkan	 beberapa	 perubahan	 sebagaimana	
dikemukakan	berikut.	
	
		Pada	 tahun	 2013/2014	 dilakukan	 peninjauan	 terhadap	mata	 kuliah	
paket	 pilihan.	 Mata	 kuliah	 paket	 pilihan	 yang	 berlaku	 pada	 saat	 itu	
meliputi	mata	kuliah	paket	“Kepenyiaran”	paket	“Komputer”,	dan	paket	
“Multimedia”.	Masing-masing	paket	memiliki	beban	14	sks.	Peninjauan	
terhadap	mata	 kuliah	 paket	 dilakukan	 atas	 dasar	masukan	 reviewer	
BAN	PT	pada	saat	visitasi	akreditasi	program	studi.	Beban	14	sks	untuk	
masing-masing	 paket	 dinilai	 terlalu	 besar.	 Sebagai	 tindak	 lanjut	 dari	
masukan	 tersebut,	 diadakan	 rapat	 program	 studi	 yang	 diikuti	 oleh	
ketua	 dan	 dosen	 PS	 PBSI.Dari	 peninjauan	 ini	 diperoleh	 hasil	 sebagai	
berikut:	 (1)	 kurikulum	 yang	 sebelumnya	 menyajikan	 mata	 kuliah	
pilihan	 dalam	 bentuk	 paket	 dihapus,	 kemudian	 diganti	 dengan	 dua	
mata	 kuliah,	 yaitu	 “Pengembangan	 Media	 Pembelajaran	
BerbasisTeknologi	 Informasi	 (TI)”	 	 dan	 “Keterampilan	 Kepenyiaran”,	
masing-masing	dengan	beban	4	sks.		
	
	Pada	 tahun	 akademik	 2014/2015	 dilakukan	 peninjauan	 kurikulum	
dengan	 mengakomodasi	 KKNI.	 Peninjauan	 ini	 dilakukan	 atas	 dasar	
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ketentuan	 dari	 fakultas	 dan	 universitas	 untuk	 menindaklanjuti	
ketentuan	 yang	 terdapat	 dalam	 Peraturan	 Presiden	 Nomor	 08/2012	
tentang	 KKNI.	 Mekanisme	 perninjauan	 ini	 dilakukan	 melalui	 rapat	
pimpinan	 di	 lingkungan	 fakultas	 yang	 dihadiri	 dekan,	 wakil	 dekan,	
ketua	jurusan,	ketua	program	studi,	ketua	unit,	dan	GPM.	Selanjutnya,	
kaprodi	bersama	dosen	PS	PBSI	mengadakan	rapat	untuk	membahhas	
hasil	rapat	pimpinan	fakultas	dengan	fokus	merencanakan	penyesuaian	
kurikulum	 dengan	 tuntutan	 KKNI	 serta	 peninjauan	 kesesuaian	
kurikulum	 dengan	 visi	 misi	 dan	 perkembangan	 serta	 kebutuhan	
stakeholder.	 Pembahasan	 berikutnya	 dilakukan	 oleh	 masing-masing	
research	 group	 kemudian	 hasilnya	 disampaikan	 dalam	 rapat	 prodi	
dengan	acuan	 subtansi	PP	NO.	08/2012.	Hasil	 yang	diperoleh	adalah		
(1)	 	penambahan	mata	kuliah	magang	1	(Pengembangan	Kompetensi	
Kependidikan)	 dan	 Magang	 2	 (Pengembangan	 Perangkat	
Pembelajaran)	dengan	bobot	masing-masing	1	sks;	(2)	Masuknya	mata	
kuliah	Stilistika	dengan	beban	sks	2;	(3)	perubahan	nama	mata	kuliah	
Penulisan	 Artikel	 Ilmiah	 menjadi	 Penulisan	 Karya	 Ilmiah	 dengan	
mempertimbangkan	cakupan	subtansi	kajian;	(4)	penambahan	beban	
sks	mata	kuliah	Pembelajaran	Bahasa	Indonesia	untuk	Penutur	Asing	
dari	2	menjadi	3;	(5)	pengurangan	jumlah	sks	mata	kuliah	“Pendidikan	
Agama”	dan	“Pendidikan	Kewarganegaraan”	dari	3	menjadi	2;	dan	(6)	
perubahan	 nama	 mata	 kuliah	 “Kuliah	 Kerja	 Program	 Pengalaman	
Lapangan	(KK	PPL)”	serta	pengurakan	beban	sksnya	dari	4	menjadi	3.	
	
	Pada	 tahun	 akademik	 2015/2016	 dilakukan	 peninjauan	 isi	 dan	
penataan	mata	 kuliah	wajib	 dan	 pilihan	 sesuai	 dengan	 visi	misi	 dan	
kompetensi	 lulusan	 PS	 PBSI,	 serta	 diselaraskan	 dengan	 ketentuan	
dalam	 Kurikulum	 Pendidikan	 Tinggi	 (KPT)	 dan	 Kerangka	 Kualifikasi	
Nasional	Indonesia	(KKNI).	Peninjauan	ini	dilakukan	melalui	workshop	
Pengembangan	 Deskripsi	 Mata	 Kuliah	 dan	 Perangkat	 Pembelajaran	
Berbasis	KKNI	yang	diikuti	oleh	dosen	dan	mahasiswa	PS	PBSI	dengan	
menghadirkan	narasumber	Prof.	Dr.	Sarwiji	Suwandi,	M.Pd.	Workshop	
ini	 	 difokuskan	 pada	 pembahasan	 struktur	 dan	 subtansi	mata	 kuliah	
oleh	narasumber	yang	sebelumnya	telah	menelaah	naskah	kurikulum	
PS	PBSI	yang	dikirimkan	melalui	email.	Berdasarkan	hasil	pembahasan	
oleh	narasumber,	selanjutnya	dilakukan	diskusi	oleh	dosen	dan	ketua	
program	 studi	 dengan	 target	 diperolehnya	 rumusan	 kurikulum	 yang	
lebih	representatif.	 	Hasil	yang	diperoleh	dari	kegiatan	 ini	adalah	(1)	
dihasilkan	 deskripsi	 baru	 untuk	 mata	 kuliah	 pilihan	 dan	 (2)	
pengurangan	 bobot	 sks	 mata	 kuliah	 Pengembangan	 Media	
Pembelajaran	 Berbasis	 TI	 dan	 Keterampilan	 Kepenyiaran	 dari	 4	
menjadi	3.	
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Sebelum	terdapat	peraturan	mengenai	OBE,	PS	OBSI	telah	melakukan	
perancangan	kurikulum	untuk	menunjang	KeRis	Prodi.	PS	PBSI,	pada	
2018	merancang	paket	mata	kuliah	pilihan	sesuai	bidang	KeRis,	yakni	
bahasa,	 sastra,	 dan	 pembelajaran	 bahasa	 dan	 sastra.	 Tetapi,	 belum	
terlaksana	 karena	 pertimbangan	 pendaftaran	 matakuliah	 yang	
membutuhkan	waktu	pengurusan	dan	isu	rekonstruksi	kurikulum	OBE.	
Pada	 saat	 ini,	 PS	 PBSI	 telah	 mengupayakan	 rekonstruksi	 kurikulum	
berdasarkan	 OBE,	 KKN,	 dan	 kesesuaian	 dengan	 rancangan	
pengetahuan	dalam	IKAPROBSI.	Kurikululum	Prodi	Pendidikan	Bahasa	
dan	 Sastra	 Indonesia	 FKIP	 Universitas	 Jember.	 Selain	 perubahan	
kemuculan	matakuliah	paket,	 terdapat	perubahan	 lain	 sesuai	dengan	
CPL.	 Perubahan	 tersebut	 yaitu	 pengurangan	 jumlah	 SKS	 pada	 mata	
kuliah	ketermapilan	berbahasa	agar	memberikan	keseimbangan	pada	
matakuliah	 paket	 yang	 telah	 dikaji,	 	 penghapusan	 matakuliah	
perpustakaan	 dengan	 pertimbangan	 CPL,	 kebutuhan	 pengetahuan	
perpusatakaan	yang	pada	masa	kini	membutuhkan	 tenaga	ahli	untuk	
bekal	 yang	 relevan	 dengan	 perkembangan	 TI,	 dan	 matakuliah	
tambahan	untuk	kesesuaian	dengan	penciri	prodi,	yakni	agroindustrial,	
dengan	 matakuliah	 wacana	 agroindustrial	 dan	 kajian	 sastra	 etno-
agroindustrial	 (sebagai	 matkul	 initi	 prodi)	 dan	 matakuliah	 pilihan	
sesuai	penciri	prodi	adalah	indusrtri	kreatif	bahasa.		
	

2.	VISI	DAN	MISI	
	
2.1	VISI	DAN	MISI	UNIVERSITAS	
	
	VISI	
	Visi	UNEJ	 adalah	menjadi	 universitas	 unggul	 dalam	pengembangan	 sains,	

teknologi,	 dan	 seni	 berwawasan	 lingkungan,	 bisnis,	 dan	 pertanian	
industrial.	

	
MISI	
1)	 Melaksanakan	 dan	mengembangkan	 pendidikan	 akademik	 dan	 vokasi	

dan	 profesi	 yang	 berkualitas,	 berwawasan	 entrepreneurship	 dan	
bereputasi	internasional;	

2)	 Melaksanakan	 dan	 mengembangkan	 sains,	 teknologi	 dan	 seni	 yang	
melalui	 proses	 pembelajaran,	 penelitian	 dan	 pengabdian	 kepada	
masyarakat	yang	kreatif,	inovatif	dan	bernilai;	

3)	 Mengembangkan	 sistem	 pengelolaan	 universitas	 yang	 transparan	 dan	
akuntabel;	

4)	 Mengembangkan		 	 jejaring		 	kerjasama		 	dengan		 	stakeholders		 	untuk	
meningkatkan	kapasitas	dan	kapabilitas	institusi.	
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2.2	VISI	DAN	MISI	FKIP		
	
VISI	
Visi	 FKIP	 UNEJ	 adalah	 menjadi	 lembaga	 pendidikan	 unggul	 dalam	

mengembangkan	 sains,	 teknologi	 dan	 seni	 bidang	 pendidikan,	
berwawasan	 lingkungan,	 bisnis,	 pertanian	 industrial,	 serta	 bereputasi	
internasional.	

	
MISI	
1)	 Menyelenggarakan	 dan	 mengembangkan	 pendidikan	 akademik	 dan	

profesi	untuk	menghasilkan	tenaga	pendidik	yang	kompeten.	
2)	 Melaksanakan	 penelitian	 yang	 mendukung	 program	 pendidikan	 dan	

pembelajaran	yang	kreatif	untuk	menghasilkan	inovasi	sains,	teknologi	
dan	 seni	 berwawasan	 lingkungan,	 bisnis,	 pertanian	 industrial,	 serta	
bereputasi	internasional.	

3)	 Mendiseminasikan	 hasil-hasil	 penelitian	 dan	 pembelajaran	 yang	
berwawasan	 lingkungan,	 bisnis,	 pertanian	 industrial,	 serta	 bereputasi	
internasional	dalam	forum	ilmiah	dan	pengabdian	kepada	masyarakat.	

4)	 Mengembangkan	jaringan	kerjasama	dengan	stakeholders	dan	lembaga	
dalam	dan	luar	negeri.	

5)	 Mengembangkan	 sistem	 pengelolaan	 lembaga	 bertaraf	 internasional	
yang	demokratis,	transparan,	dan	akuntabel	dengan	menjunjung	tinggi	
terwujudnya	WBK	(Wilayah	Bebas	Korupsi)/WBBM	(Wilayah	Birokrasi	
Bersih	Melayani).	

	
2.3	 VISI,	 MISI,	 DAN	 TUJUAN	 PROGRAM	 STUDI	 PENDIDIKAN	

PENDIDIKAN	BAHASA	DAN	SASTRA	INDONESIA		
	
VISI	
Pada	 tahun	 2026,	 menjadi	 Program	 Studi	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	
Indonesia	 yang	 unggul	 dalam	 pengembangan	 bahasa,	 sastra,	 dan	
pembelajarannya	berkonteks	kajian	ekologi	sosiokultural	untuk	memenuhi	
tantangan	global.	

	
MISI	
Untuk	memenuhi	visi	tersebut,	PS	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia	
mempunyai	empat	misi,	yaitu:	
1. Menyelenggarakan	 pendidikan	 yang	 berkualitas	 dalam	 menyiapkan	

sarjana	pendidikan	bahasa	dan	sastra		Indonesia	yang	cinta	tanah	air,	
mandiri,	 berkompeten	 dan	 responsif	 terhadap	 lingkungan	 ekologi	
sosiokultural	dalam	memenuhi	kebutuhan	global.	
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2. Mengembangkan	 kompetensi	 dosen	 dalam	 penelitian	 dan	 publikasi	
secara	 nasional	 dan	 internasional	 untuk	 meningkatkan	 kualitas	
pembelajaran	bahasa	dan	sastra	Indonesia	sehingga	tercipta	suasana	
pembelajaran	berbasis	penelitian.	

3. Mengembangkan	 kompetensi	 dosen	 dalam	 pengabdian	 kepada	
masyarakat	 dengan	 memanfaatkan	 hasil-hasil	 penelitian	 di	 bidang	
bahasa,	sastra,	dan	pembelajarannya.	

4. Mengembangkan	 kerja	 sama	 baik	 nasional	 maupun	 internasional	
bidang	 bahasa,	 sastra,	 dan	 pembelajarannya	 dengan	 integrasi	
pengembangan	 lingkungan	 ekologi	 sosiokultural	 untuk	 memenuhi	
kebutuhan	global.	

	
TUJUAN	PS	PENDIDIKAN	BAHASA	DAN	SASTRA	INDONESIA	
	
PS	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	 Indonesia	 adalah	menghasilkan	 sarjana	
pendidikan	bahasa	dan	sastra	Indonesia	yang	memiliki	karakteristik	berikut	
(diuraikan	dalam	tabel	Profil	Profesional	Mandiri	atau	PPM).	

Tabel	1.	Profil	Profesional	Mandiri	atau	PPM	
PPM	1	 Menguasai	 konsep	 bahasa,	 sastra	 Indonesia	 dan	

pembelajarannya	 sehingga	 mampu	 mendukung	 tugasnya	
sebagai	pendidik	bahasa	dan	sastra	Indonesia	khususnya	di	
sekolah	 menengah	 dan	 kejuruan	 dengan	 memanfaatkan	
khasanah	 lingkungan	 sosial-budaya,	 dan	 agroindustrial	
serta	adaptif	terhadap	perkembangan	TIK.			

PPM	2	 Memberikan	 kontribusi	 bagi	 pemecahan	 permasalahan	
bahasa,	sastra,	dan	pembelajarannya	dalam	konteks	sosial-
budaya,	 agroindustrial,	 dalam	 riset	 yang	 dapat	
dikembangkan	sesuai	era	global.		

PPM	3	 Memiliki	 kemampuan	 mengelola	 wirausaha	 bahasa	 yang	
mampu	mengembangkan	potensi	bahasa	dan	sastra	untuk	
menjadi	 peluang	 bisnis	 agar	 mampu	 meningkatan	
kreativitas,	 kelestarian,	 dan	 penyebarluasan	 bahasa	 dan	
sastra	 Indonesia	 serta	 pemanfaatannya	 dalam	
pembelajaran.	

	
4.	Rumusan	Standar	Kompetensi	Lulusan	(SKL)	yang	dinyatakan	dalam	
Capaian	Pembelajaran	Lulusan	(CPL)	–	CPL	terdiri	dari	aspek:	Sikap,	dan	
Keterampilan	 Umum	 minimal	 diadopsi	 dari	 SN-Dikti,	 serta	 aspek	
Pengetahuan,	 dan	 Keterampilan	 Khusus	 dirumuskan	 mengacu	 pada	
deskriptor	KKNI	sesuai	dengan	jenjangnya.	
	
Standar	Kompetensi	Lulusan	(SKL)	
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Kompetensi	lulusan	dirumuskan	dengan	mengacu	pada	Peraturan	Menteri	
Pendidikan	Nasional	No.	045/U/2002	tentang	Kurikulum	Inti	Perguruan	
Tinggi;	 Permenristekdikti	 RI	 Nomor	 44	 tahun	 2015	 Standar	 Nasional	
Pendidikan	Tinggi;	Peraturan	Presiden	Nomor	08/2012	tentang	KKNI;	dan	
rumusan	 capaian	 pembelajaran	 pendidikan	 bahasa	 Indonesia	 yang	
dikeluarkan	Ikatan	Program	Studi	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia	
(IKAPROBSI)	tahun	2022	serta	dengan	memperhatikan	visi-misi	program	
studi,	 fakultas,	 dan	 universitas	 juga	 Atribut	 Lulusan	 Universitas	 Jember	
sebagaimana	 tercantum	 dalam	 Buku	 Pedoman	 Akademik	 Universitas	
Jember	 Tahun	 2016/2017	 Bab	 IV	 tentang	 Penyelenggaraan	 Pendidikan,	
Sub	bab	4.1	Standar	Kompetensi	Lulusan	dan	Bab	VII	tentang	Kurikulum,	
Subbab	7.2	Profil	Lulusan	Universitas	Jember.	
	
Kompetensi	utama	 lulusan	Program	Studi	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	
Indonesia	 (PS	 PBSI)	 FKIP	 Universitas	 Jember	 yang	 diharapkan	 adalah	
menjadi	tenaga	pendidik	dengan	bidang	keahlian	Pendidikan	Bahasa	dan	
Sasta	Indonesia	dengan	deskripsi	kompetensi	sebagai	berikut.	

	
1) Bertakwa	 kepada	 Tuhan	 Yang	 Maha	 Esa	 dan	 mampu	 menunjukkan	

sikap	 religius,	 menjunjung	 tinggi	 nilai	 kemanusiaan	 dalam	
menjalankan	tugas	berdasarkan	agama,	moral,	dan	etika.		

2) Berperan	 sebagai	 warga	 negara	 yang	 bangga	 dan	 cinta	 tanah	 air,	
memiliki	 nasionalisme	 serta	 rasa	 tanggungjawab	 pada	 negara	 dan	
bangsa.	

3) Memiliki	 sikap	 logis,	 kritis,	 sistematis,	 mandiri,	 responsif	 terhadap	
lingkungan	 sosial	 dan	 budaya	 dalam	 meneliti	 dan	 menyelesaikan	
permasalahan	bidang	bahasa,	sastra	Indonesia	dan	pembelajarannya.		

4) Menguasai	 konsep-konsep	 dasar	 bahasa	 dan	 sastra	 Indonesia	 serta	
prinsip-prinsip	 pedagogi	 dan	 psikologi	 pendidikan	 untuk	 penelitian	
dan	pendidikan	bahasa	dan	sastra	Indonesia.	

5) Memiliki		kemampuan		dalam	merencanakan,		melaksanakan,		menilai	
pembelajaran	 	 dan	 	 menindaklanjuti	 	 hasil	 	 penilaian	 	 pembelajara		
bahasa	dan	sastra	Indonesia.				

6) Mampu	 berbahasa	 dan	 bersastra	 Indonesia,	 secara	 lisan	 dan	 tulis,	
dalam	konteks	sosial	dan	akademis.							
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3.	EVALUASI	KURIKULUM	DAN	TRACER	STUDY	
	
	Evaluasi	 Kurikulum	 dan	 Tracer	 Study	 –	 Menjelaskan	 hasil	 evaluasi	
pelaksanaan	 kurikulum	 yang	 telah	 dan	 sedang	 berjalan,	 dengan	
menyajikan	mekanisme	 hasil	 evaluasi	kurikulum.	 Analisis	 kebutuhan	
berdasarkan	kebutuhan	pemangku	kepentingan	dari	hasil	tracer	study.	
	
Sejalan	 dengan	 perubahan	 yang	 terjadi	 dalam	 kehidupan	 masyarakat,	
Kurikulum	 PS-PBSI	 FKIP	 Universitas	 Jember	 selalu	 ditinjau	 ulang	 agar	
dapat	memenuhi	kebutuhan	masyarakat.	Hal	ini	tertuang	dalam	Peraturan	
Rektor	 UNEJ	 Nomor	 11918/UN	 25/EP/2016	 tentang	 Sistem	
Penyelenggaraan	 Pendidikan.	 Peninjauan	 ulang	 kurikulum	 PS	 PBSI	
semenjak	tahun	akademik	2013/2014	hingga	tahun	akademik	2020/2021	
telah	menghasilkan	 beberapa	 perubahan.	 	 Perencanaan	dan	pengaturan	
kurikulum	 sebagai	 sebuah	 siklus	 kurikulum	memiliki	 beberapa	 tahapan	
dimulai	 dari	 analisis	 kebutuhan,	 perancangan,	 pengembangan,	
pelaksanaan,	 evaluasi,	 dan	 tindak	 lanjut	 perbaikan	 yang	 dilakukan	 oleh	
program	 studi	 (Ornstein	 &	 Hunkins,	 2014).	 Siklus	 kurikulum	 tersebut	
berjalan	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 lulusan	 	 	 sesuai	 dengan	 capaian	
pembelajaran	lulusan	program	studi	yang	telah	ditetapkan.		
	
Hal	penting	yang	perlu	diperhatikan	dalam	pengembangan,	pelaksanaan,	
evaluasi	 kurikulum	 berdasarkan	 SN-Dikti	 dinyatakan	 bahwasanya	
SKL/CPL	 merupakan	 acuan	 atau	 landasan	 utamanya.	 Dengan	 demikian	
Kurikulum	Pendidikan	Tinggi	yang	 telah	dikembangkan	berdasarkan	SN-
Dikti	 sesungguhnya	 telah	 menggunakan	 pendekatan	 Outcome	 Based	
Education	(OBE)	yang	berfokus	berfokus	pada	pencapaian	CPL.			
	
Perumusan	CPL	juga	didasari	oleh	hasil	evaluasi	kurikulum	program	studi	
melalui	 pengukuran	 ketercapaian	 CPL	 kurikulum	 yang	 sedang	 berjalan,	
tracer	 study,	 masukan	 masukan	 pengguna	 lulusan,	 alumni,	 dan	 ahli	 di	
bidangnya.	 Evaluasi	 kurikulum	 juga	 mengkaji	 perkembangan	 ilmu	
pengetahuan	dan	teknologi	di	bidang	yang	relevan,	kebutuhan	pasar	kerja,	
serta	visi	dan	nilai-	nilai	yang	dikembangkan	oleh	setiap	institusi.	
	
Berdasarkan	 hal	 tersebut	 di	 atas,	 Prodi	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	
Indonesia	 Unej	 melakukan	 evaluasi	 kurikulum	 2014	 berdasarkan	
ketercapaian	CPL	dan	hasil	tracer	studi,	masukan	dari	IKAPROBSI	(Ikatan	
Program	Studi	Pendidikan	Bahasa	dan	sastra	Indonesia)	dan	stakeholders,	
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visi	 misi	 universitas,	 perkembangan	 IPTEKS	 dan	 literasi	 baru,	 serta	
perubahan	kebijakan	pemerintah.	
	
Pada	 tahun	 2013,	 Rektor	 Universitas	 Jember	 mengeluarkan	 Pedoman	
Penyusunan	 Kurikulum	 baru	 yang	 berorientasi	 KKNI	 menggantikan	
Kurikulum	 2009	 yang	 berbasis	 kompetensi,	 melalui	 	 SK	 Rektor	 No	
10902/UN25/KP/2013.	 Pedoman	 Penyusunan	 Kurikulum	 baru	 tersebut	
mengikuti	Peraturan	Presiden	RI		Nomor	8	Tahun	2012,	tentang	Kerangka	
Kualifikasi	Nasional	Indonesia	(KKNI),	Undang-Undang	Republik	Indonesia	
nomor	 12	 Tahun	 2012	 tentang	 Pend.	 Tinggi	 (UU	 Dikti	 12/2012),	 dan	
Permendikbud	 Nomor	 73	 Tahun	 2013	 tentang	 Penerapan	 KKNI	 pada	
Kurikulum	Pend.	Tinggi.	Kurikulum	baru	ini	diimplementasikan	sejak	tahun	
2014	 untuk	 mahasiswa	 baru	 angkatan	 2014,	 sehingga	 disebut	 sebagai	
Kurikulum	2014.		
	
Evaluasi/Peninjauan	terhadap	Kurikulum	2014	menghasilkan	kesimpulan	
perlu	 adanya	 revisi	 kurikulum	 2014.	 Selain	 karena	 beberapa	 aspek	 dari	
proses	 dan	 hasil	 pengembangan	 kurikulum	 dalam	 kurikulum	 2014	 yang	
kurang	tepat,	juga	karena	diundangkannya	beberapa	regulasi	yang	sangat	
penting	 terkait	 dengan	 penyelenggaraan	 pendidikan	 tinggi,	 prodi	
kependidikan.	 Regulasi-regulasi	 baru	 ini	 antara	 lain	 adalah	
Permenristekdikti	 Nomor	 44	 Tahun	 2015	 tentang	 SN-Dikti,	
Permenristekdikti	Nomor	55	tahun	2017	tentang	Standar	Pendidikan	Guru	
(Standar	 Dikgu),	 dan	 Panduan	 Penyusunan	Kurikulum	Perguruan	 Tinggi	
2016	(KPT	2016).	
	
SN-Dikti	yang	ditetapan	pemerintah	melalui	Permenristekdikti	Nomor	44	
Tahun	 2015,	 telah	 secara	 tegas	 mengatur	 prinsip	 dan	 unsur-unsur	
kurikulum	yang	harus	diakomodasi.	Standar	kompetensi	 lulusan,	standar	
Isi,	 dan	 standar	 proses	 merupakan	 sebagian	 isi	 SN-Dikti	 yang	 harus	
diakomodasi	dalam	penyusunan	kurikulum	program	studi.	Bahkan	dalam	
lampiran	 SN-Dikti,	 juga	 terdapat	 unsur-unsur	 kompetensi	 (capaian	
pembelajaran)	yang	harus	diakomodasi	dalam	kurikulum	program	studi.		
	
Standar	Dikgu	yang	merupakan	regulasi	lebih	spesifik	dari	SN-Dikti	untuk	
Lembaga	 Pendidikan	 Tenaga	 Kependidikan	 (LPTK),	 mengandung	 unsur-
unsur	 yang	 juga	 harus	 diakomodasi	 dalam	 kurikulum	 Prodi	 Sarjana	
Pendidikan	 (PSP),	 termasuk	untuk	Prodi	 Sarjana	Pendidikan	Bahasa	dan	
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Sastra	Indonesia	.	Salah	satu	unsur	Standar	Dikgu	yang	perlu	diakomodasi	
dalam	kurikulum	Program	Studi	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia,	
adalah	 unsur/komponen	 capaian	 pembelajaran,	 yang	 dibedakan	 dengan	
komponen	capaian	pembelajaran	untuk	program	Pendidikan	Profesi	Guru	
(PPG).	

	
Peninjauan	 kurikulum	 dilakukan	 setelah	 satu	 siklus	 pelaksanaan	
kurikulum	 ditunjukkan	 dengan	 adanya	 lulusan	 yang	 menggunakan	
kurikulum	 tersebut.	 Pada	 tahun	2018	 sudah	 ada	mahasiswa	Prodi	 Pend.	
Bahasa	dan	Sastra	Indonesia,	Universitas	Jember	angkatan	2014	yang	lulus,	
juga	 ada	 beberapa	 regulasi	 baru	 yang	 perlu	 ditindaklanjuti	 dalam	
kurikulum,	 sehingga	 Evaluasi/Peninjauan	 Kurikulum	 2014	 mendesak	
untuk	dilakukan.		

	
Panduan	penyusunan	Kurikulum	Perguruan	Tinggi	(KPT)	2016	secara	detil	
menjelaskan	mengenai	tahapan	penyusunan	kurikulum,	yang	secara	umum	
dibagi	 ke	 dalam	 3	 tahap	 yaitu:	 tahap	 perancangan	 kurikulum,	
pembelajaran,	 dan	 evaluasi	 program	 pembelajaran.	 Buku	 panduan	 KPT	
2016	dilengkapi	dengan	contoh	RPS	(Rancangan	Pembelajaran	Semester),	
silabus,	 kontrak	 perkuliahan,	 rubrik	 penilaian,	 dan	 rencana	 tugas	
mahasiswa.	KPT	2016	menekankan	pentingnya	penyusunan	dan	penilaian	
Capaian	Pembelajaran	Lulusan.	
	
Pada	 tahun	 2018,	 Panduan	 penyusunan	 KPT	 2016	 kemudian	
disempurnakan	 kembali	 oleh	 Direktorat	 Pembelajaran	 Belmawa	
berdasarkan	 hasil	 evaluasi	 penerapan	 kurikulum	 diberbagai	 perguruan	
tinggi	 selama	 melaksanakan	 bimbingan	 teknis	 maupun	 sosialisasi	
penyusunan	 kurikulum	 yang	 mengacu	 kepada	 SN-DIKTI	 serta	 masukan	
dari	 berbagai	 pihak	 sehingga	memerlukan	 perbaikan	 dibeberapa	 bagian	
buku	pedoman	ini.	Pada	Panduan	KPT	2018	dimasukkan	unsur	yang	terkait	
dengan	Era	 Industri	4.0	dengan	 tujuan	agar	 lulusan	PT	siap	menghadapi	
dan	memiliki	peluang	memenangkan	tantangan	kehidupan	yang	semakin	
kompleks	 di	 abad	 ke-21	 ini,	 khususnya	 persaingan	 di	 era	 Masyarakat	
Ekonomi	ASEAN	(MEA).	
	
Hasil	 tracer	 study	 dan	 masukan	 dari	 stakeholder’s	 pada	 tahun	 2018	
menunjukkan	 perlu	 ada	 perbaikan	 khususnya	 pada	 aspek	 materi	
pendidikan	 dan	 pembelajaran,	 kemampuan	 berkomunikasi,	 kemampuan	
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berpikir	 logis,	 kritis,	 dan	 kreatif,	 keterampilan	 memecahkan	 masalah,	
keterampilan	 kepemimpinan,	 dan	 kemampuan	 bahasa	 Inggris.	 Dengan	
demikian,	dilakukanlah	beberapa	perubahan	berikut.		
	

					Pada	tahun	2013/2014	dilakukan	peninjauan	terhadap	mata	kuliah	paket	
pilihan.	 Mata	 kuliah	 paket	 pilihan	 yang	 berlaku	 pada	 saat	 itu	meliputi	
mata	 kuliah	 paket	 “Kepenyiaran”	 paket	 “Komputer”,	 dan	 paket	
“Multimedia”.	Masing-masing	 paket	memiliki	 beban	 14	 sks.	 Peninjauan	
terhadap	mata	kuliah	paket	dilakukan	atas	dasar	masukan	reviewer	BAN	
PT	 pada	 saat	 visitasi	 akreditasi	 program	 studi.	 Beban	 14	 sks	 untuk	
masing-masing	 paket	 dinilai	 terlalu	 besar.	 Sebagai	 tindak	 lanjut	 dari	
masukan	tersebut,	diadakan	rapat	program	studi	yang	diikuti	oleh	ketua	
dan	dosen	PS	PBSI.Dari	peninjauan	ini	diperoleh	hasil	sebagai	berikut:	(1)	
kurikulum	 yang	 sebelumnya	 menyajikan	 mata	 kuliah	 pilihan	 dalam	
bentuk	paket	dihapus,	kemudian	diganti	dengan	dua	mata	kuliah,	yaitu	
“Pengembangan	Media	Pembelajaran	BerbasisTeknologi	Informasi	(TI)”		
dan	“Keterampilan	Kepenyiaran”,	masing-masing	dengan	beban	4	sks.		

							
						Pada	 tahun	 akademik	 2014/2015	 dilakukan	 peninjauan	 kurikulum	

dengan	 mengakomodasi	 KKNI.	 Peninjauan	 ini	 dilakukan	 atas	 dasar	
ketentuan	dari	fakultas	dan	universitas	untuk	menindaklanjuti	ketentuan	
yang	terdapat	dalam	Peraturan	Presiden	Nomor	08/2012	tentang	KKNI.	
Mekanisme	 perninjauan	 ini	 dilakukan	 melalui	 rapat	 pimpinan	 di	
lingkungan	 fakultas	 yang	 dihadiri	 dekan,	 wakil	 dekan,	 ketua	 jurusan,	
ketua	program	studi,	ketua	unit,	dan	GPM.	Selanjutnya,	kaprodi	bersama	
dosen	PS	PBSI	mengadakan	rapat	untuk	membahhas	hasil	rapat	pimpinan	
fakultas	 dengan	 fokus	 merencanakan	 penyesuaian	 kurikulum	 dengan	
tuntutan	KKNI	serta	peninjauan	kesesuaian	kurikulum	dengan	visi	misi	
dan	 perkembangan	 serta	 kebutuhan	 stakeholder.	 Pembahasan	
berikutnya	 dilakukan	 oleh	 masing-masing	 research	 group	 kemudian	
hasilnya	disampaikan	dalam	rapat	prodi	dengan	acuan	subtansi	PP	NO.	
08/2012.	 Hasil	 yang	 diperoleh	 adalah	 	 (1)	 	 penambahan	 mata	 kuliah	
magang	 1	 (Pengembangan	 Kompetensi	 Kependidikan)	 dan	 Magang	 2	
(Pengembangan	Perangkat	Pembelajaran)	dengan	bobot	masing-masing	
1	 sks;	 (2)	 Masuknya	 mata	 kuliah	 Stilistika	 dengan	 beban	 sks	 2;	 (3)	
perubahan	nama	mata	kuliah	Penulisan	Artikel	Ilmiah	menjadi	Penulisan	
Karya	 Ilmiah	 dengan	mempertimbangkan	 cakupan	 subtansi	 kajian;	 (4)	
penambahan	 beban	 sks	 mata	 kuliah	 Pembelajaran	 Bahasa	 Indonesia	
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untuk	Penutur	Asing	dari	2	menjadi	3;	(5)	pengurangan	jumlah	sks	mata	
kuliah	 “Pendidikan	 Agama”	 dan	 “Pendidikan	 Kewarganegaraan”	 dari	 3	
menjadi	2;	dan	(6)	perubahan	nama	mata	kuliah	“Kuliah	Kerja	Program	
Pengalaman	Lapangan	(KK	PPL)”	serta	pengurakan	beban	sksnya	dari	4	
menjadi	3.	

						
						Pada	tahun	akademik	2015/2016	dilakukan	peninjauan	isi	dan	penataan	

mata	 kuliah	wajib	 dan	 pilihan	 sesuai	 dengan	 visi	misi	 dan	 kompetensi	
lulusan	PS	PBSI,	serta	diselaraskan	dengan	ketentuan	dalam	Kurikulum	
Pendidikan	 Tinggi	 (KPT)	 dan	 Kerangka	 Kualifikasi	 Nasional	 Indonesia	
(KKNI).	 Peninjauan	 ini	 dilakukan	 melalui	 workshop	 Pengembangan	
Deskripsi	Mata	Kuliah	dan	Perangkat	Pembelajaran	Berbasis	KKNI	yang	
diikuti	 oleh	 dosen	 dan	 mahasiswa	 PS	 PBSI	 dengan	 menghadirkan	
narasumber	Prof.	Dr.	 Sarwiji	 Suwandi,	M.Pd.	Workshop	 ini	 	 difokuskan	
pada	 pembahasan	 struktur	 dan	 subtansi	mata	 kuliah	 oleh	 narasumber	
yang	 sebelumnya	 telah	 menelaah	 naskah	 kurikulum	 PS	 PBSI	 yang	
dikirimkan	 melalui	 email.	 Berdasarkan	 hasil	 pembahasan	 oleh	
narasumber,	selanjutnya	dilakukan	diskusi	oleh	dosen	dan	ketua	program	
studi	 dengan	 target	 diperolehnya	 rumusan	 kurikulum	 yang	 lebih	
representatif.		Hasil	yang	diperoleh	dari	kegiatan	ini	adalah	(1)	dihasilkan	
deskripsi	baru	untuk	mata	kuliah	pilihan	dan	(2)	pengurangan	bobot	sks	
mata	 kuliah	 Pengembangan	 Media	 Pembelajaran	 Berbasis	 TI	 dan	
Keterampilan	Kepenyiaran	dari	4	menjadi	3.	
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4.	PROFESI	LULUSAN	DAN	RUMUSAN	CPL		
	4.1	PROFIL	LULUSAN	

Profesi	lulusan	diharapakan	sesuai	dengan	tujuan	program	studi	yang	telah	
dalam	PPM	di	atas.	Terdapat	tiga	profesi	pekerjaan	yang	dapat	dipilih	para	
lulusan	 program	 studi	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	 Indonesia,	 FKIP,	
Universitas	Jember	yaitu	sebagai:	
	
1) Pendidik	bahasa	dan	sastra	Indonesia	(PL	1)	
2) Peneliti	 bidang	 kependidikan	 dan	 keilmuan	 bahasa	 dan	 sasatra	

Indonesia	(PL2)	
3) Wirausahawan	bahasa	dan	sastra	Indonesia	(PL3)	

Tabel	2.	Profesi	Lulusan	PS	PBSI	

PL	1	 Pendidik	 Bahasa	 dan	 Sastra	 Indonesia	 yang	menguasai	
konsep	 bahasa,	 sastra	 Indonesia	 dan	 pembelajarannya	
sehingga	 mampu	 mendukung	 tugasnya	 sebagai	 pendidik	
bahasa	 dan	 sastra	 Indonesia	 khususnya	 di	 sekolah	
menengah	dan	kejuruan	 	 dengan	memanfaatkan	khasanah	
lingkungan	 sosial-budaya,	 dan	 agroindustrial	 serta	 adaptif	
terhadap	perkembangan	TIK.			

PL	2	 Peneliti	 bahasa,	 sastra,	 dan	 pembelajarannya	 yang	
memberikan	 kontribusi	 bagi	 pemecahan	 permasalahan	
bahasa,	sastra,	dan	pembelajarannya	dalam	konteks	sosial-
budaya,	 agroindustrial,	 dalam	 riset	 yang	 dapat	
dikembangkan	sesuai	era	global.		

PL	3		 Wirausahawan	 bahasa	 yang	 memiliki	 kemampuan	
mengelola	 khasanah	 bahasa	 dan	 sastra,	 mengembangkan	
potensi	 bahasa	 dan	 sastra	 untuk	 menjadi	 peluang	 bisnis	
yang	berdampak	pada	peningkatan	kreativitas,	kelestarian,	
dan	 penyebarluasan	 bahasa	 dan	 sastra	 Indonesia	 serta	
pemanfaatannya	dalam	pembelajaran.		

	
4.2	Capaian	Pembelajaran	Lulusan	(CPL)	

Penyusunan	CPL	PS	Pendidikan	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia,	
FKIP,	 Universitas	 Jember	 disesuaikan	 dengan	 Kerangka	 Kualifikasi	
Nasional	Indonesia	(KKNI)	Level	6,	yaitu:	
1) Mampu	 mengaplikasikan	 bidang	 keahliannya	 dan	 memanfaatkan	

IPTEKS	 pada	 bidangnya	 dalam	 penyelesaian	 masalah	 serta	 mampu	
beradaptasi	terhadap	situasi	yang	dihadapi.	

2) Menguasai	konsep	teoretis	bidang	pengetahuan	tertentu	secara	umum	
dan	konsep	teoretis	bagian	khusus	dalam	bidang	pengetahuan	tersebut	
secara	 mendalam,	 serta	 mampu	 memformulasikan	 penyelesaian	
masalah	prosedural.	
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3) Mampu	 mengambil	 keputusan	 yang	 tepat	 berdasarkan	 analisis	
informasi	dan	data	dan	mampu	memberikan	petunjuk	dalam	memilih	
berbagai	alternatif	solusi	secara	mandiri	dan	kelompok.	

4) Bertanggung-jawab	pada	pekerjaan	sendiri	dan	dapat	diberi	tanggung-
jawab	atas	pencapaian	hasil	kerja	organisasi.	

Selain	 mengacu	 pada	 KKNI	 Level	 6,	 CPL	 juga	 mengacu	 pada	 SN-Dikti,	
kompetensi	lulusan	dirumuskan	dengan	mengacu	pada	Peraturan	Menteri	
Pendidikan	 Nasional	 No.	 045/U/2002	 tentang	 Kurikulum	 Inti	 Perguruan	
Tinggi;	 Permenristekdikti	 RI	 Nomor	 44	 tahun	 2015	 Standar	 Nasional	
Pendidikan	Tinggi;	Peraturan	Presiden	Nomor	08/2012	tentang	KKNI;	dan	
rumusan	 capaian	 pembelajaran	 pendidikan	 bahasa	 Indonesia	 yang	
dikeluarkan	Ikatan	Program	Studi	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia	
(IKAPROBSI)	 tahun	 2022.	 Rumusan	 pengetahuan	 umam	 dan	 sikap	
disesuaikan	 dengan	 deskriptor	 KKNI,	 sedangkan	 untuk	 pengetahuan	 dan	
keterampilan	khusus	disesuaikan	dengan	asosiasi,	dalam	hal	ini	IKAPROBSI	
(Ikatan	 Program	 Studi	 Bahasa	 dan	 Sastra	 Indonesia)	 dan	 telah	
disosialisasikan	oleh	ADOBSI	(Asosiasi	Dosen	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia).		
Berdasarkan	hal	tersebut,	setiap	Lulusan	Program	Studi	Pendidikan	Bahasa	
dan	Sastra	Indonesia	memiliki	Capaian	Pembelajaran	sebagai	berikut.		

Tabel	3.		Capaian	Pembelajaran	Lulusan	(CPL)	Program	Studi	Bahasa	
Indonesia		

No	 CPL	 Kode	 Indikator	Kinerja		
SIKAP	
CPL-1	 Mampu	menginternalisasi	

sikap	religius.		

1a	

	

	

1b	

	

	

	

	

	

	

	

Menunjukkan	sikap	religius	dalam	
berinteraksi	sebagai	realisasi	sikap	

bertakwa	kepada	Tuhan	Yang	Maha	Esa	

Menunjukkan	sikap	peduli,	jujur,	
bersyukur,	bertanggung	jawab,	dan	

disiplin	sebagai	realisasi	pemahaman	

nilai-nilai	religius.	

CPL-2	 Mampu	menjunjung	tinggi	
nilai	kemanusiaan,	moral,	

dan	etika	sosial,	akademik	

serta	menerapkan	nilai-

nilai	nasionalisme	dan	taat	

hukum.	

2a	

	

	

	

	

2b	

Menunjukkan	sikap	apresiatif	terhadap	
bahasa,	sastra,	dan	budaya	sebagai	

realisasi		sikap	cinta	tanah	dan	

nasionalime	
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No	 CPL	 Kode	 Indikator	Kinerja		
Menunjukkan	sikap	taat	hukum,	
menjaga	etika,	nilai,	norma	sosial	dan	

akademik.	

	
CPL	-3	 Menerapkan	sikap	peduli	

lingkungan,	menerapkan	

hidup	sehat	untuk	menjaga	

diri	dan	lingkungan	sekitar.	

3a	

	

	

3b	

Menerapkan	sikap	menjaga	lingkungan	
dengan	menunjukkan	sikap	peduli	

lingkungan	alam,	sosial,	dan	budaya.	

Melakukan	aktivitas	menjaga	kesehatan	
diri	dan	lingkungan	sekitar.			

PENGETAHUAN		

CPL	-4	 Menguasai	konsep-konsep	

dasar	kebahasaan	dan	

keterampilan	bahasa.	

4a	 Mengetahui	konsep	dasar	kebahasaan	
dalam	penelitian	bahasa	

4b	 Mengetahui	konsep	dasar	keterampilan	
bahasa	dalam	penelitian	bahasa	

CPL-5	 Menguasi	konsep-konsep	

dasar	ilmu	sastra	dan	

keterampilan	bersastra	

5a	 Mengetahui	konsep	dasar	ilmu	sastra	
dalam	kajian	sastra	

5a	 Mengetahui	konsep	dasar	ilmu	sastra	
dalam	keterampilan	bersastra	

CPL-6	 Menguasai	dasar-dasar	

pendidikan,	strategi	

pembelajaran,	teori	belajar,	

psikologi	pendidikan,	dan	

perkembangan	peserta	

didik	untuk	pengembangan	

pembelajaran	bahasa	dan	

sastra	Indonesia	

6a	 Mendeskripsikan	dasar-dasar	
pendidikan	teori	belajar,	strategi	

pembelajaran,	psikologi	pendidikan,	dan	

perkembangan	peserta	didik	untuk	

pengembangan	pembelajaran	bahasa	dan	

sastra	Indonesia	

6b	 Memahami	dasar-dasar	penyelesaian	
masalah	pendidikan	berdasarkan	teori	

belajar,	strategi	pembelajaran,	psikologi	

pendidikan,	dan	perkembangan	peserta	

didik	untuk	pengembangan	pembelajaran	

bahasa	dan	sastra	Indonesia	
6c	 Memahami	dasar-dasar	psikologi	dan	

bahasa	dan	teori	khusus	pembelajaran	

bahasa,	perkembangan	koginitif,	afektif,	

dan	psikomotorik,	dalam	tahapan	

penguasaan	bahasa	dan	pembelajarannya		

CPL	-7	 Menguasai	konsep	dasar	

pengembangan	perangkat		

dan	asesmen	pembelajaran	

serta	aplikasinya	sesuai	

7a	 Mengetahui	dasar	pengembangan	
perangkat	pembelajaran	dan	penerapan	

perkembangan	teknologi	dalam	

pembelajaran	dan	pengembangan	

perangkat	pembelajaran.	
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No	 CPL	 Kode	 Indikator	Kinerja		
kemajuan	teknologi	

informasi.	

7b	 Memahami	dasar-dasar	perkembangan	
teknologi	dan	informasi	khususnya	dalam	

asesemen	pembelajaran	bahasa	dan	

sastra	Indonesia.	

CPL	-8	 Menguasai	konsep-konsep	

dasar	pengembangan	

literasi	dan	teknologi	

informasi	untuk	

memberikan	dukungan	

pada	kewirausahaan	dan	

pertanian	industrial.	

8a	 Mengetahui	dasar-dasar	pengembangan	
literasi	dan	pemanfaatan	teknologi	

informasi	

8b	 Mengetahui	dasar-dasar	manajemen	
kewirausahaan	umum,	pengembangan	

wirausaha	bahasa	dan	sastra	yang	

berbasis	lokalitas	pertanian	industrial.	

CPL-9	 Memahami	dasar-dasar	

kewirausahaan	dan	

manajemennya	dalam	

mengembangkan	industri	

kreatif	bahasa	

9a	 Mengetahui	dasar-dasar	kewirausahaan	
bahasa	dan	manajemen	industri	kreatif	

bahasa.	

9b	 Mengetahui	dasar-dasar	pengembangan	
kewirausahaan	bahasa	dan	manajemen	

industri	kreatif	bahasa.	
KETERAMPILAN	UMUM	

CPL-10	 Menerapkan	sikap	logis,	

kritis,	kreatif,	dan	inovatif	

dalam	konteks	

pengembangan	dan	

implementasi	ilmu	

pengetahuan	dan	teknologi	

dengan	menerapkan	nilai-

nilai	humaniora	dalam	

bidang	pendidikan	bahasa	

dan	sastra	Indonesia	

10a	

	

	

	

10b	

	

	

	

	

Merencanakan	penelitian	di	bidang	
linguistik,	sastra,	dan		pembelajaran	

bahasa	Indonesia	

	

Menerapkan	konsep	linguistik	dan	sastra	
dalam	penelitian	

	

	

10c	

	

Menghasilkan	karya	ilmiah	bidang	
kebahasaaan,	kesastraan,	dan	

pembelajarannya.	

	
CPL-11	 Mengimplementasikan		

kerja	secara	mandiri,	

berkolaborasi,	dengan	

menerapkan	keterampilan	

berkomunikasi	yang	

berkualitas.		

11a	

	

	

	

	

Menerapakn	sikap	positif	dalam	kerja	
mandiri	dan	atau	kolaboratif	dalam	

melakukan	pengembangan	keterampilan	

bahasa	dan	sastra	

	

11b	

	

Menunjukkan	kemampuan	
berkomunikasi	dengan	memperhatikan	

konteks	sosial-budaya	masyarakat	baik		

secara	lisan	dan	tulis.	
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No	 CPL	 Kode	 Indikator	Kinerja		
CPL-12	 Mampu	mengakaji	

implikasi	pengembangan	

atau	implementasi	

pengetahuan	dan	teknologi	

yang	memperhatikan	nilai-

nilai	humaniora	dalam	

pendidikan	bahasa	dan	

sastra	untuk	menghasilkan	

solusi,	gagasan,	desain,	dan	

kritik	seni,	menyusun	

deskripsi	saintifik	untuk	

tugas	akhir	serta	

mempublikasikannya.		

12a	 Melakukan	riset	bahasa	dan	
pembelajaran	bahasa	sesuai	kaidah	dan	

metode	penelitian	ilmu	bahasa	dan	

pembelajarannya.	

12b	 Melakukan	riset	sastra	dan	pembelajaran	
sastra	sesuai	kaidah	dan	metode	

penelitian	ilmu	sastra	dan	

pembelajarannya.	
12c	 Melakukan	pengembangan	wirausaha	

bahasa	dan	industri	reatif	bahasa	untuk	

memajukan	kearifan	lokal,	khususnya	

pertanian	industrial.	

12d	 Melakukan	pengembangan	perangkat	
pembelajaran	untuk	keperluan	BIPA	

sesuai	dengan	konteks	

perkembangannya.	

KETERAMPILAN	KHUSUS	

CPL-13	 Melakukan	aktivitas	

analisis	dan	

pengembangan	gagasan-

gagasan	filsafat	ilmu,	

ontologi,	epistimologi,	dan	

aksiologi	dan	sarana	

berpikir	ilmiah	sebagai	

dasar	mengambil	

keputusan	

	

13a	

	

Melaksanakan	penelitian	bahasa	dan	
atau	pembelajarannya	dengan	penggalian	

sumber	daya	bahasa	sesuai	dengan	isu	

globalitas	dan	perkembangan	teknologi	

dan	informasi	dengan	hasil	akhir	

publikasi	baik	nasional	mau	pun	

internasional.		

13b	 Melaksanakan	penelitian	sastra	dan	atau	
pembelajarannya	dengan	penggalian	

sumber	daya	bahasa	sesuai	dengan	isu	

globalitas	dan	perkembangan	teknologi	

dan	informasi	dengan	hasil	akhir	

publikasi	baik	nasional	mau	pun	

internasional.	

13c	 Melaksanakan	riset	perkembangan	
penguasaan	bahasa	dan	pembelajarannya	

sesuai	teori	bahasa	dan	perkembangan	

penguasaan	bahasa.		

CPL-14	 Mahir	berkomunikasi	

secara	lisan	dan	tulis	dalam	

konteks	umum	dan	

akademis,	komunikasi	

bidang	kerja,	membangun	

jejaring,	dan	mampu	

	

14a	

	
Mengomunikasikan		hasil	pemikiran	
secara	tulis	dan	lisan	sesuai	kaidah	

bahasa	Indonesia	yang	baik	dan	benar	

dengan	memperhatikan	aspek	

kontruktivisme	bahasa	pendidikan	dan	
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No	 CPL	 Kode	 Indikator	Kinerja		
menggunakan	salah	satu	

bahasa	asing		

	

untuk	keperluan	aktivitas	praktik	

pembelajaran.		

	

	
14b	 Menghasilkan	produk	keterampilan	

bahasa	dan	bersastra	untuk	keperluan	

interaksi	sosial,	pekerjaan,	dan	

membangun	jejaring	wirausaha	bahasa	

dengan	memanfaatkan	kemajuan	

teknologi	informasi.			
14c	 Mengomunikasikan	hasil	penelitian	

dalam	bahasa	Indonesia	ragam	ilmiah	

baik	secara	lisan	dan	tulis	

CPL-15	 Mampu	mengapresiasi,	

berekspresi,	dan	berkreasi	

dengan	memperhatikan	

ilmu	sastra	yang	

mendukung	kelestarian	

potensi	budaya	dan	

lokalitas	serta	

perkembangan	pendidikan	

bahasa	dan	sastra	

Indonesia	

15a	 Menganalisis	potensi	budaya	dan	
lokalitas	dari	aspek	kajian	ilmu	sastra	

untuk	keperluan	menyelesaikan	masalah	

sosial	dan	pembelajarannya	

15b	 Mengembangkan	hasil	analisis	potensi	
budaya	dan	lokalitas	dari	aspek	kajian	

ilmu	sastra	untuk	keperluan	

menyelesaikan	masalah	sosial	dan	

pembelajarannya	dalam	berbagai	wujud	

produk	ilmiah	

15c	 Menganalisis	potensi	bahasa	dan		budaya	
serta	lokalitas	dari	aspek	kajian	ilmu	

bahasa	untuk	keperluan	menyelesaikan	

masalah	sosial	dan	pembelajarannya	
15d	 Mengembangkan	hasil	analisis	potensi	

budaya	dan	lokalitas	dari	aspek	kajian	

ilmu	bahasa	untuk	keperluan	

menyelesaikan	masalah	sosial	dan	

pembelajarannya	dalam	berbagai	wujud	

produk	ilmiah	
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Berikut	adalah	pemetaan	CPL	PS	Pendidikan	Bahasa	dan	sastra	Indonesia	dan	

KKNI	Level	6.		

Tabel	4.		Uraian	CPL	dalam	KKNI	

KKNI		
Level	
6	

Capaian	Pembelajaran	PS	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	
Indonesia	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10		 11	 12	 13	 14	 15	
1	 √	 √	 √	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	 	 √	 √	 √	 	 √	 	 	 √	 	 	 √	 √	 √	
3	 	 	 	 	 	 √	 	 	 	 √	 √	 √	 	 	 	
4	 	 	 	 √	 	 	 √	 √	 √	 	 √	 √	 √	 √	 √	

Keterangan:		

1:	Sikap	dan	tata	nilai:	merupakan	perilaku	dan	tata	nilai	yang	merupakan	
karakter	atau	jati	diri	bangsa	dan	negara	Indonesia.	Sikap	dan	tata	nilai	ini	
terinternalisasi	selama	proses	belajar,	baik	terstruktur	maupun	tidak.	

2:	Kemampuan	 kerja:	 merupakan	 wujud	 akhir	 dari	 transformasi	 potensi	
yang	 ada	 dalam	 setiap	 individu	 pembelajar	 menjadi	 kompetensi	 atau	
kemampuan	yang	aplikatif	dan	bermanfaat.	

3:		Penguasaan	pengetahuan:	merupakan	informasi	yang	telah	diproses	dan	
diorganisasikan	 untuk	 memperoleh	 pemahaman,	 pengetahuan,	 dan	
pengalaman	yang	terakumulasi	untuk	memiliki	suatu	kemampuan.	

4:	 Wewenang	 dan	 tanggung	 Jawab:	 merupakan	 konsekuensi	 seorang	
pembelajar	yang	telah	yang	telah	memiliki	kemampuan	dan	pengetahuan	
pendukungnya	 untuk	 berperan	 dalam	 masyarakat	 secara	 benar	 dan	
beretika.	

	

Adapun	pemetaan	tujuan	PS	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia	dengan	

CPL	adalah	sebagai	berikut.	

Tabel	5.	Pemetaan	CPL	

PPM	
CPL	 1	 2	 3	

1	 √	 	 	
2	 √	 	 	
3	 	 √	 	
4	 √	 	 	
5	 √	 	 	
6	 √	 √	 	
7	 √	 √	 √	
8	 	 	 √	
9	 	 	 √	
10	 	 √	 	
11	 	 √	 √	
12	 	 √	 √	
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13	 	 √	 √	
14	 	 √	 √	
15	 	 √	 √	

	

Pemetaan	Profil	lulusan	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia	dengan	CPL	
adalah	sebagai	berikut	
	

Tabel	6.	Profesi	Lulusan	

Profil	
Lulusan	

Capaian	Pembelajaran	PS	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	
Indonesia	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10		 11	 12	 13	 14	 15	
1	 √	 √	 √	 	 	 √	 √	 √	 	 √	 	 √	 √	 √	 √	
2	 	 	 √	 √	 √	 	 	 √	 	 √	 	 	 √	 √	 √	
3	 	 √	 √	 	 	 √	 	 √	 √	 	 √	 	 	 √	 √	

	
	
	

	
Penciri	 Program	 Studi	 Pendidikan	 Pendidikan	 Bahasa	 Dan	 Sastra	

Indonesia	Universitas	Jember	

Penciri	Prodi	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia	disesuaikan	dengan	
konteks	 agroindustrial	 yang	 dalam	 perkembangannya	 membutuhkan	
kecakapan	 dan	 keterampilan	 bahasa	 untuk	 meningkatkan	 kualitas	
persuasif.	Di	samping	itu,	kajian	bahasa	pada	wacana	agroindustrial	sangat	
menarik	dan	unik	untuk	dikaji	karena	mengandung	unsur	etnolinguistik,	
ekolinguistik,	 ekologi	 sastra,	 	 sastra	 etno-agroindustrial,	 yang	 sesuai	
dengan	 	 lingkungan	 sosial-budaya	 Jember	 dengan	 varian	 masyarakat	
pengguna	bahasa	Indonesia	dengan	bahasa	pertama	Jawa	dan	Madura	serta	
potensi	 pertanian	 industrial	 yang	 dapat	 mengacu	 pada	 nilai-nilai	 sastra	
daerah	 dan	 budaya	 Jember	 sebagai	 wilayah	 pandalungan.	 Hal	 tersebut	
sangat	mendukung	 kajian	 dan	 pengembangan	 bahan	 ajar	 sesuai	 potensi	
pertanian	 industrial	 dan	 ekonomi	 kreatif	 yang	 juga	 mengacu	 pada	 visi	
universitas.	Berdasarkan	hal	tersebut,	penciri	Prodi	Pendidikan	Bahasa	dan	
Sastra	Indonesia	adalah	kajian	bahasa,	sastra,	dan	pembelajarannya	dengan	
dukungan	pada	agroindustrial	dan	perkembangan	global.		
	
Pemanfaatan	 khasanah	 lingkungan	 sosial	 dan	 budaya	 dimaknai	 dengan	
berbagai	 spektrum	 kajian	 penggunaan	 bahasa	 masyarakat,	 lingkungan	
pertanian	industrial,	penggalian	potensi	sastra	dan	budaya	sebagai	bagian	
penting	sastra	 lisan,	dan	pengembangan	perangkat	pembelajaran	dengan	
objek	 lingkungan	 pertanian	 industrial.	 	 Kajian	 penggunaan	 bahasa	
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masyarakat	 bermakna	 kajian	 terhadap	 penggunaan	 bahasa	 Indonesia	
sebagai	bahasa	kedua	guna	memperkaya	kajian	konteks	penelitian	bahasa	
masyarakat.	 	 Kajian	 bahasa	 dan	 sastra	 dengan	 pemanfaatan	 kontes	
pertanian	 industrial	 adalah	 kajian	 tentang	 peran	 bahasa	 dan	 sastra	 dan	
realisasi	 bahasa	 dan	 sastra	 sebagai	 fakta	 sosial	 dan	 fakta	 budaya	 dalam	
lingkungan	 pertaian	 industrial.	 Hal	 tersebut	 tentunya	 sangat	 bermanfaat	
bagi	peningkatan	kualitas	proses	dan	hasil	pembelajaran	Indonesia	karena	
sangat	 memperhatikan	 wawasan	 lingkungan.	 Oleh	 karena	 itu,	 untuk	
mendukung	visi	Universitas	Jember,	fakultas,	dan	program	studi,	hasil-hasil	
kajian	 tersebut	dapat	dimanfaatkan	dan	dikembangkan	dalam	perangkat	
atau	desain	pembelajaran	bahasa	Indonesia.	
	

5.	PENENTUAN	BAHAN	KAJIAN	
Penentuan	 Bahan	 Kajian	 –	 Berdasarkan	 CPL	 dan/atau	 menggunakan	
Body	 of	 Knowledge	 suatu	Program	Studi,	yang	kemudian	digunakan	
untuk	 pembentukan	 mata	 kuliah	 baru,	 dan	 evaluasi	 serta	 rekonstruksi	
terhadap	mata	kuliah	lama	atau	sedang	berjalan.	
	

5.1	Penentuan	Bahan		
Penentuan	bahan	kajian	mengacu	pada	kurikulum	nasional	Prodi	
Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia	sesuai	dengan	mengacu	pada	
Ikabrobsi	(Ikatan	prodi	bahasa	dan	sastra	Indonesia)	dan	pengembangan	
yang	disesuaikan	dengan	penciri	prodi.			Bahan	kajian	(BK)	dibagi	menjadi	
4	kelompok,	yaitu	
	

A:		Muatan	Matakuliah	Pengembangan	Kepribadian	Nasional	
B:	Muatan/	Bidang	Kajian	Inti	(Universal)		(Ilmu	Bahasa,	Ilmu	Sastra,	dan	
Pembelajaran	Bahasa	dan	Sastra	

C:		Muatan/	Bidang	Kajian	Khusus	Kreativitas	Bahasa	dan	Sastra	
D:	Muatan	Khusus	Institusi/	Wajib	institusi	

	
Lulusan	 Program	 Studi	 S1	 Pendidikan	 Bahasa	 Indonesia	 harus	 mampu	
mengkaji	 implikasi	 pengembangan	 atau	 implementasi	 ilmu	 pengetahuan	
teknologi	dengan	memperhatikan	dan	menerapkan	nilai	humaniora	sesuai	
dengan	keahliannya	berdasarkan	kaidah,	tata	cara	dan	etika	 ilmiah	dalam	
rangka	menghasilkan	 solusi,	 gagasan,	 desain,	 	 analisis,	 kritisi,	 dan	 kreasi,	
serta	 menyusun	 deskripsi	 saintifik	 hasil	 kajiannya	 utuk	 	 dipublikasikan.	
Untuk	 itu,	perlu	pengembangan	penelitian-penelitian	yang	mengikuti	 tren	
penelitian	 pendidikan	 terkini	 terkait	 inovasi	 pembelajaran	 Pendidikan	
Bahasa			Indonesia.	Di	samping	itu,	konteks	lingkungan	agroindustrial	perlu	
didukung	 untuk	 mengembangkan	 kekhasan	 penelitian	 dan	 mendidik	
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lulusan	 yang	 adaptif	 dan	 inovatif.	 Hal	 tersebut	 dibutuhkan	 agar	 ilmu	
pendidikan	bahasa	dan	sastra	Indonesia	dapat	berperan	dalam	mendukung	
kemajuan	 bangsa	 di	 segala	 bidang.	 Penentuan	 bahan	 kajian	 dan	 takaran	
minumum	 juga	 dilakukan	 berdasarkan	 bench	 marking	 pada	 beberapa	
universitas	negeri	dengan	prodi	yang	sama.		
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Berikut	ini	adalah	takaran	minimum	per	kelompok	bahan	kajian.	

	
Tabel	7.	Takaran	Minimum	Per	Kelompok	Bahan	Kajian	

Kode	 Kelompok	Bahan	
Kajian	

Materi	Kajian	 Takaran	SKS	

	
A	

	
		Pengembangan	
Kepribadian	

Agama,																																			
Pancasila,	Kewarganegaraan,																		
Bahasa	
Indonesia	dll.	

	
8	

B.1	 	
Inti	PBSI		

Ilmu	Bahasa	 50	
B.2.	 Ilmu	Sastra	 40	

B3	 Pembelajaran	Bahasa	dan	Sastra	
(Imu	Terapan	Bahasa	dan	Sastra)	

22	

C	 Kreativitas	Bahasa	dan	
Sastra	

Mata	Kuliah	Pilihan	sesuai	
Kelompok	Riset	(KeRis)	

12	

	
D	

Wajib	institusi	
	

	
Fakultas		

	
8	

	 	 	Universitas	 8	

	 Jumlah	 148	
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5.2	Deskripsi	Bahan	Kajian	

Keempat	bahan	Kajian	dideskripsikan	 standar	minimum	kurikulum	berdasarkan	kajian	matakuliah	dan	bench	marking	 pada	

diskusi	 nasional	 IKAPROBSI	 dan	 ADOBSI.	 Adapun	 standar	 minimum	 bahan	 kurikulum	 dipaparkan	 dalam	 dua	 aspek	 yakni	

penguasaan	pengetahuan	dan	keterampilan	khusus.		

5.2.1	Peta	Penentuan	Bahan	Kajian	

Berikut	ini	adalah	uraian	penentuan	bahan	kajian.	

Bahan	kajian	diturunkan	berdasarkan	Capaian	Pembelajaran	Lulusan	(CPL)	yang	telah	dirumuskan	pada	poin	4	di	atas.		

Dari	hasil	penyusunan	capaian	pembelajaran	lulusan	(CPL)	dan	analisis	body	of	knowledge	dapat	ditentukan	bahan	kajian	minimal	

yang	harus	dikuasai	oleh	lulusan	program	studi	Pendidikan	Bahasa	Indonesia.		

Body	of	knowledge	atau	keilmuan	dan	keahlian	yang	akan	diselenggarakan	oleh	Program	Studi	S1	Pendidikan	Bahasa	Indonesia	

FKIP,	Unej	mencakup	bidang	ilmu	bahasa,	ilmu	sastra,		bidang	pembelajaran	bahasa	dan	sastra,	pendidikan	karakter		religus	dan	

cinta	tanah	air.	Visi	prodi	yang	diderivasi	dari	visi	fakultas	dan	universitas	menentukan	terbentuknya	mata	kuliah	Ke-Riset	atau	

Research	Group	(RG)		

Untuk	 implikasi	 pengembangan	 atau	 implementasi	 ilmu	 pengetahuan	 teknologi	 yang	memperhatikan	 dan	menerapkan	 nilai	

humaniora	sesuai	dengan	keahliannya	berdasarkan	kaidah,	tata	cara	dan	etika	ilmiah	dalam	rangka	menghasilkan	solusi,	gagasan,	

pengangkatan	lokalitas	dan	lingkungan,	desain	pembelajaran	bahasa	dan	sastra	Indonesia	dengan	menyusun	deskripsi	saintifik	

hasil	kajiannya	serta	mempublikasikannya,	perlu	dikembangkan	penelitian-penelitian	yang	mengikuti	tren	penelitian	pendidikan	
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terkini,	termasuk	inovasi	pembelajaran	Pendidikan	Bahasa			Indonesia.	Tren			penelitian			tersebut			akan			dielaborasikan			dan			

dipadukan	dengan		tema-tema		penelitian		dosen	Prodi	sesuai	KeRis	atau	RG.	

Prosedur	Penurunan	Body	of	Knowledge	dalam	bahan	kajian	dengan	alur	berikut.		

	

Gambaran	Kelompok	Matakuliah	sesuai	BoK	dapat	diamati	pada	diagram	berikut.		

	

	 	

BoK CPL Bahan Kajian
Perangkat 

Pembelajaran 
OBE
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Berdasarkan	BoK	Prodi	tersususunlah	bahan	kajian	berikut		

	

Tabel	8.	Bahan	Kajian		Matakuliah	Inti	PBSI,	FKIP,	Unej	

STANDAR	MINIMUM	KURIKULUM	PENDIDIKAN	

	BAHASA	DAN	SASTRA	INDONESIA	

RUMUSAN	KKNI	 BAHAN	KAJIAN	MINIMUM	

PENGUASAAN	PENGETAHUAN	

Menguasai		konsep-konsep		dasar		
kebahasaan		dan		kesastraan,		
keterampilan		berbahasa		dan		bersastra.			

Ilmu	Bahasa	

Linguistik:	 Prinsip-prinsip	 linguistik,	 objek	 kajian	
linguistik	 dalam	 tataran	 linguistik	 (linguistik	 mikro)	
(BK1)	
Fonologi:	 fonetik,	 fonemik,	dan	karakteristik	 fonologi	
bahasa	 Indonesia	 dalam	 pembelajaran	 bahasa	
Indonesia	(BK2)	
Morfologi:	 proses	 morfologis	 bahasa	 dan	 konsep	
analisisnya	 untuk	 keperluan	 pembelajaran	 bahasa	
Indonesia	(BK3)	
Sintaksis:	konsep	kalimat,	analisis,	dan	analisis	kalimat	
bahasa	 Indonesia	 untuk	 keperluan	 pembelajaran	
bahasa	Indonesia	(BK4)	
Semantik:	 konsep	 dan	 jenis	 makna,	 dan	 analisisnya,	
serta	 penerapannya	 dalam	 pembekajaran	 bahasa	
Indonesia	(BK5)	
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Sosiolinguistik:	 Konsep	 konteks	 bahasa	 masyarakat,		
hubungan	 bahasa	 dan	 budaya,	 variasi	 bahasa,	 dan	
perannya	 dalam	 analisis	 (riset),	 dan	 pembelajaran	
bahasa	Indonesia	(BK	6)	
Pragmatik:	 Konsep	 tuturan,	 konnteks	 tutur,	 dan	
analisis	 tuturan,	 serta	 pengembagannya	 dalam	
pembelajaran	bahasa	Indonesia		(BK7)	
Analisis	wacana:	hakikat	
wacana,	referensi	dan	inferensi,	kohesi	dan	koherensi,	
jenis-jenis	 wacana,	 konteks	 wacana,	 dan	 penerapan	
analisis	wacana	bahasa	Indonesia.	(BK8)	
Analisis	 wacana	 Kritis:	 beragam	 konsep	 analisis	
wacana	kritis,	unsur-unsur	(BK9)	
analisis	 wacana	 kritis,	 berbagai	 pandangan	 tentang	
bahasa	 dan	 wacana,	 berbagai	 jenis	 analisis	 wacana	
kritis,	dan	aplikasi	pemanfaatan	analisis	wacana	kritis	
dalam	studi	bahasa.	
Psikolinguistik:	 penerapan	 teori	 psikologi	 dalam	
memahami	 penggunaan	 bahasa,	 proses	 pemerolehan	
dan	 pembelajaran	 bahasa,	 serta	 analisis	 penggunaan	
bahasa	berdasarkan	teori	psikologi	dan	bahasa	(BK10)	
Menyimak	:	prinsip,	konsep,	karakteristik,	dan	upaya	
teori	 mengembangkan	 keterampilan	 menyimak.	
(BK11)	
mempraktikkan	 berbagai	 jenis	 	 menyimak,	
menganalisis	sikap	penyimak	efektif,	mengembangkan	
menyimak	 terapeutik	 dalam	 pendidikan,	 	 dan	
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menyusun	 RPP	 Bahasa	 Indonesia	 dengan	 fokus	
menyimak.			
Membaca	 :	 prinsip,	 konsep,	 karakteristik,	 dan	 teori	
mengembangkan	keterampilan	membaca.	
mempraktikkan	berbagai	jenis	membaca,	menganalisis	
sikap	 membaca	 sesuai	 perkembangan	 teknologi	
informasi,	 dan	 menyusun	 RPP	 Bahasa	 Indonesia	
dengan	fokus	membaca.	(BK12)	
Berbicara	 :	 prinsip,	 konsep,	 karakteristik,	 dan	 teori	
mengembangkan	 keterampilan	 berbicara	 dalam	
pendidikan	bahasa	Indonesia.	(BK	13)	
praktik	 berbicara	 untuk	 keperluan	 fungsi	 akedik	 dan	
sosial,	serta		menyusun	RPP	Bahasa	Indonesia	dengan	
fokus	berbicara.	
Menulis	 :	 prinsip,	 konsep,	 karakteristik,	 dan	 teori	
mengembangkan	 keterampilan	 menulis	 dalam	
pendidikan	bahasa	Indonesia	
menulis	 berbagai	 jenis	 teks,	 menganalisis,	 dan	
mengevaluasi	 berbagai	 jenis	 teks	 dan	 perkembangan	
kebutuhan	 teknologi	 dan	 informasi,	 	 serta	menyusun	
RPP	Bahasa	Indonesia	dengan	fokus	menulis.	(BK	14)	
Teori	 Belajar	 Bahasa:	 teori	 belajar,	 bahasa,	 teori	
belajar	 bahasa,	 metode	 belajar	 bahasa,	 model	
pembelajaran	 yang	 sesuai	 untuk	 bahasa	 Indonesia,				
kompetensi	 belajar	 bahasa	 dan	 pengembangannya,	
serta	 praktik	 membuat	 rancangan	 pembelajaran	
berdasarkan	 teori,	 metode,	 atau	 model	 tertentu.	 (BK	
15)	
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Wacana	 Agroindustri:	 prinsip	 dan	 hakikat	 kajian	
wacana	 bidang	 agroindustri	 dari	 berbagai	 media,	
analisis,	dan	produksi	wacana	bidang	agroindustri.		(BK	
16)	
Leksikografi:	 hakikat	 leksikografi,	 kriteria	 kamus,	
struktur	 kamus,	 komponen	kamus,	 data	 kamus,	 lema,	
definisi	lema.	(BK	17)	
	
Ilmu	Sastra	
	
Teori	 Sastra:	 	 prinsip-prinsip,	 hukum,	 kategori,	
kriteria	karya	sastra	(BK	18)	
Sejarah	 Sastra:	 perkembangan	 sastra	 secara	
kronologis,		kajian	sastra	menggunakan	prinsip-prinsip	
karya	sastra.	(BK	19)	
Kritik	 Sastra:	 penilaian	 terhadap	 karya	 sastra	
berdasarkan	teori	sastra		(BK	20)	
Apresiasi	 Pusi	 :	 hakikat,	 prinsip,	 dan	 praktik	
pemahaman	isi	puisi,	pemberian	penghargaan	terhadap	
puisi	 dalam	 penyusunan	 karya	 kreatif	 apresiasi	 puisi	
(BK	21)	
Apresiasi	 Prosa	 :	 hakikat,	 prinsip,	 dan	 praktik	
pemahaman	 isi	 prosa,	 pemberian	 penghargaan	
terhadap	 prosa	 dalam	 penyusunan	 karya	 kreatif	
apresiasi	prosa.	(BK	22)	
Apresiasi	 Drama	 :	 hakikat,	 prinsip,	 dan	 praktik	
pemahaman	 isi	 drama,	 pemberian	 penghargaan	
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terhadap	 drama	 dalam	 penyusunan	 karya	 kreatif	
apresiasi	teatrikal	drama.	(BK	23)	
Sosiologi	 Sastra:	 hakikat	 sosiologi	 sastra,	
pertumbuhan	 dan	 perkembangan	 sosiologi	 sastra,	
sosiologi	 pengarang,	 karya	 sastra,	 dan	 pembaca,	
sosiologi	 penerbitan,	 dan	 distribusi	 karya	 sastra,	
berbagai	 aliran	 dan	 teori	 sosiologi	 sastra	 dan	
analisisnya.	(BK	24)	
Psikologi	 Sastra:	 pengertian	 psikologi	 sastra,	
hubungan	psikologi	dan	sastra,	objek/wilayah	psikologi	
sastra;	 psikologi	 pengarang,	 psikologi	 pembaca,	
psikologi	 karya	 sastra,	 metode	 penelitian	 sastra	 dan	
kajian	 psikologi	 sastra,	 penerapan	 kajian	 psikologi	
sastra	dalam	karya	sastra	Indonesia.	(BK	25)	
Sastra	 Lisan:	 konsep	 formula	 kelisanan,	 dimensi	
kelisanan	dalam	tradisi	lisan,	contoh	kelisanan	primer	
dan	 sekunder,	 ragam	 tradisi	 lisan,	 teks	 dan	 konteks,	
pelestrarian	tradisi	lisan,	kebijakan	kebudayaan	dalam	
tradisi	 lisan,	 konsep	 cetakan,	 (7)	 konsep	 media	
elektronik/maya/cyber,	 dan	 (8)	 pewarisan	 tradisi	
lisan.	(BK	26)	
Sastra	 Nusantara:	 hakikat	 sastra	 nusantara,	 lingkup	
kajian	 sastra	 nusantara,	 ragam	 bentuk	 sastra	
nusantara,	transmisi	dan	transformasi	dalam	khasanah	
sastra	 nusantara,	 konteks	 dalam	khasanah	nusantara,	
jenis-jenis	 sastra	 lisan	 dan	 tulisan,	 pengkajian	 sastra	
lisan	dan	tulisan	(BK	27)	
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Sastra	 Anak	 dan	 Populer:	 pengertian	 dan	 hakikat	
sastra	anak,	fungsi	dan	manfaat	sastra	anak,	ciri-ciri	dan	
genre	 sastra	 anak,	 tingkat	 apresiasi	 sastra	 anak,	
pembelajaran	apresiasi	sastra	anak,	pemilihan	bacaan	
sastra,	 penilaian	 sastra	 anak,	 	 tempat	 pemerolehan	
sastra	anak,	sastra	anak	di	usia	awal,	sastra	tradisional,	
cerita	 fiksi	 anak,	 puisi	 anak,	 bacaan	 non	 fiksi,	 anak,	
komik	 sastra	 anak.	Penyusunan	Rencana	Pelaksanaan	
Pembelajaran	apresiasi	anak.	(BK	28)	
Produksi	 Pertunjukan	 Sastra:	 analisis	 produksi	
pertunjukan,	 potensi	 produksi	 karya	 sastra,	
perkembangan	 produksi	 pertunjukan	 sastra,	
manajemen	produksi	pertunjukan	sastra,	perancangan	
produksi	 pertunjukan	 sastra	 dan	 aplikasi	
sederhananya.		(BK	29)	
Stilistika:	ruang	lingkup	stilistika,	kegunaan	stilistika,	
aplikasi	stilistika	dalam	kehidupan	sehari-hari,	
stilistika	dalam	karya	kreatif	dan	karya	ilmiah.		(BK	
30)	
	

Menguasai	 konsep	 pembelajaran	 	 bahasa	
dan		sastra,			penelitian		bahasa		dan		sastra,		
penelitian	 pendidikan	 bahasa	 dan	 sastra	
serta	 prinsip-prinsip	 pedagogi	 dan	
psikologi		pendidikan	

Keahlian	 Profesi	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	
Indonesia	(bagi	sarjana	bahasa	dan	sastra	Indonesia)	
Media	 Pembelajaran	 Bahasa:	 teori	 dan	
pengembangan	media	pembelajaran	sesuai	kebutuhan	
kurikulum	 dna	 analisis	 kasus	 serta	 kebutuhan	
pembelajaran	bahasa	di	sekolah	menengah	(BK	31)	
Evaluasi	 Hasil	 Belajar:	 hakikat	 evaluasi	 dan	
perannya	dalam	proses	belajar	mengajar		bahasa	(BK	
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32)	 Indonesia,	 pemahaman	 jenis	 dan	 karakteristik	
evaluasi	 sesuai	 dengan	 kurikulum,	 	 penyusunan	
instrumen	evaluasi,	analisis	hasil	evaluasi.		
Strategi	 Belajar-Mengajar	 BI:	 konsep	 dan	 prinsip	
desain	pembelajaran,	model,	metode,	yang	diterapkan	
dalam	 pencapaian	 kompetensi	 sesuai	 analisis	
kurikulum,	 konteks	 sekolah,	 dan	 konteks	 kebutuhan.		
(BK	33)	
Perencanaan	 Pembelajaran	 Bahasa	 dan	 Sastra	
Indonesia:	 konsep	 dan	 prinsip	 pengembangan	
perangkat	 pembelajaran,	 penyusuna	 dan	
pengembangan	 perangkat	 pembelajaran,	 analisis	
perangkat	pembelajaran.	(BK	34)	
Inovasi	 Pembelajaran	 Bahasa:	 karakteristik	 inovasi	
pembelajaran	 bahasa,	 strategi	 inovatif,	 inovasi	
kurikulum	 pendidikan	 bahasa,	 model-model	
pembelajaran	 inovatif,	 konsep	 inovasi	 dalam	
pengembangan	perangkat.(BK	35)	
Pembelajaran	 Bahasa	 Indonesia	 responsif	
Agroindustri:	model	 responsif	 dalam	 pengembangan	
bahan	 ajar,	 analisis	 konteks	 agroindustri	 sebagai	
penunjang	pembelajaran,	analisis	pemaknaan	konteks	
agrondustri,	 pengembangan	 bahan	 ajar	 dan	 media	
responsif	agroindustri.	(BK	36)	
Media	 Pembelajaran	 Berbasis	 TI:	 teori	 dan	
pengembangan	media	pembelajaran	dengan	penerapan	
teknologi	 informasi	 untuk	 pengembangan	 TPACK,	
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analisis	 media	 berbasis	 TI,	 pengembangan	 TI	 pada	
bahan	ajar,	media	pembelajaran,	e-LKPD,	dan	evaluasi.		
(BK37)	
DASAR-DASAR	 	 KEPENDIDIKAN	 (bagi	 Sarjana	
Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia	
Profesi	 Kependidikan:	 prinsip	 profesi	 guru,	 sesuai	
undang-undang	 guru	 dan	 dosen,	 	 aspek-aspek	 guru	
profesional,	dan	peran	guru	di	kelas.		(BK	38)	
Belajar	 dan	 Pembelajaran:	 teori	 belajar,	 	 hakikat	
belajar	mengajar,	 dan	 prinsip-prinsip	 pendidikan	 dan	
pembelajaran	(BK	39)	
Pengantar	Ilmu	Pendidikan:	 	 	 	hakikat	manusia	dan	
perkembangan,	 pengertian	 dan	 unsur	 pendidikan,	
landasan	 dan	 azas	 pendidikan,	 aliran	 pendidikan,	
permasalahan	 pendidikan,	 sisdiknas,	 pendidikan	 dan	
pembangunan.	(BK	40)	
Perkembangan	 Peserta	 Didik:	 konsep	
perkembangan,	 faktor	 yang	 memengaruhi	
perkembangan,	 karakteristik	 perkembangan	 psiko-
fisik	 peserta	 didik,	 permasalahan	 anak/	 remaja	 dan	
solusinya.		(BK	41)	
	

Mampu	 	 berbahasa	 	 dan	 	 bersastra		
Indonesia,	 	 secara	 	 lisan	 	 dan	 tulis	 dalam		
konteks	 	 keseharian/umum,	 	 akademis,		
dan	pekerjaan.			
	

Pranata	 Acara:	 kaidah	 penggunaan	 bahasa	 dan	
pelaksanaan	acara	(master	of	ceremony)	sebagai	bagian	
public	speaking.	(BK	42)	
Bahasa	 Bantu:	 fonologi,	 morfologi,	 sintaksis,	 dan	
wacana	 bahasa	 Jawa	 yang	 membantu	 perkembangan	
bahasa	Indonesia	(BK	43)	
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Retorika	 :	 penerapan	 seni	 berbicara,	 	 dialetika	
membuat	argumen	dalam	bahasa	sebagai	alat	di	bidang	
ilmu,		etika	penyampaian	secara	objektif	dan	persuasive	
(BK	44)	
Penyuntingan	Bahasa:	kaidah	bahasa	baik	dan	benar		
sesuai	 gramatika	 (kaidah)	 dan	 konteks,	 analisis	
kesalahan	berbahasa,	dan	rekonstruksi	kalimat	(BK	45)	
Penulisan	 Karya	 Ilmiah:	 konsep	 penulisan	 karya	
ilmiah	 baik	 hasil	 penelitian	 maupun	 nonpenelitian,	
etika	penulisan	karya	ilmiah,	sistematika,	dan	publikasi	
karya	ilmiah	(BK	46)	
Publikasi	 Ilmiah	 bidang	 bahasa,	 sastra,	 dan	
pembelajaran:	pengembangan	hasil	riset	dalam	artikel	
ilmiah	 (bahasa,	 sastra,	 dan	 pembelajarannya),	
penyajian	data	dalam	artikel	hasil	penelitian,	sitasi	dan	
manajemen	 sitasi	 (mendeley,	 zotero,	 dll),	 etika	
publikasi,	 berbagai	 jenis	 plagiasi,	 undang-undang	
publikasi,	 proses	 dan	 etika	 penggunaan	 menu	 OJS,	
metode	 review	 artikel,	 social	 networking	 service	
publikasi	ilmiah.		(BK	47)	
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6.	PEMBENTUKAN	MATA	KULIAH	DAN	PENENTUAN	BOBOT	SKS	
Pembentukan	Mata	Kuliah	(MK)	dan	Penentuan	Bobot	sks	–	Menjelaskan	mekanisme	pembentukan	mata	kuliah	berdasarkan	
CPL	(beserta	turunannya	di	level	MK)	dan	bahan	kajian,	serta	penetapan	bobot	sks	nya	
	 	

Mahasiswa	program	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia	diharuskan		memprogram	matakuliah	sejumlah	148	SKS.		Kurikulum	

ini	disusun	berbasis	riset	yang	diwujudkan	dalam	matakuliah	pilihan	dan	skripsi.	Matakuliah	pilihan	disusun	oleh	Research	Group	
(RG)	kemudian	ditawarkan	pada	mahasiswa.	Ada	tiga	RG	Prodi	PBSI	yang	sudah	disahkan	Dekan	FKIP,	yaitu:	1)	Kebahasaan;	2)	

Kesastraan;	3)	Pembelajaran	Bahasa	dan	sastra	Indonesia.		Adapun	rincian	kurikulum	adalah	sebagai	berikut.	

	
Tabel	8.	Bidang	Kajian	Matakuliah	

No	 Kelompok	Matakuliah	 Beban	SKS	
1. 	 Matakuliah	Umum	Wajib	Kurikulum	(MKWK)	 8	

2. 	 Matakuliah	Dasar	Kependidikan	Fakultas	
(MKDK)	

8	

3. 	 Matakuliah	Wajib	Universitas	(MWU)	 8	

4. 	 Matakuliah	Khusus	Pembelajaran	Program	
Studi	(MKPP)	

22	

5. 	 Matakuliah	Keahlian	Program	Studi	(MKPS)	 89	

6. 	 Matakuliah	Pilihan/	Bidang	kajian	Sesuai	
Research	Group	(MKBK)	

10	

Total	SKS	 145	
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	 6.1	Pembentukan	Matakuliah	

Dalam	 pembentukan	 matakuliah,	 digunakan	 dua	 model	 matriks	
penyusunan	mata	kuliah	yaitu	model	CPL	&	Bahan	Kajian-Mata	KuLiah	
dan	model	CPL-Mata	Kuliah-Bahan	Kajian.	
Bahan	 kajian	 dibuat	 oleh	 prodi	 (inti,	 matakuliah	 karakteristik,	 	 dan	
ketercapaian	yang	diharapkan	sesuai	IKAPROBSI.	Sampai	saat	ini,		tibelum	
ada	bahan	kajian	yang	dirumuskan	oleh	asosiasi	(ADOBSI	dan	IKAPROBSI).	
Oleh	karena	itu,	prodi	perlu	menyusun	bahan	kajian	secara	formal	dengan	
meminta	pertimbangan	dari	IKAPROBSI	dan	atau	ADOBSI.		
	
													I.1		Matriks	Model	CPL	&	Bahan	Kajian-Mata	Kuliah	
CPL	
BK	 1	 2	 	

3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

A	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
B1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
B2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
B3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
C	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
D	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Keterangan:		

Misalnya	Matakuliah	sosiolinguistik	dibentuk	berdasarkan	bahan	kajian	3	
	
Pada	matriks	model	pertama:	CPL	&	bahan	kajian-mata	kuliah	ditunjukkan	

bahwa	beberapa	butir	CPL	(3,4,	dan	12).		

PS	Pendidikan	menggunakan	sebagian	kurikulum	lama	yang	masih	relevan.	

Perubahan	kurikulum	dari	berbasis	kompetensi	ke	berorientasi	pada	KKNI	

dan	SN-Dikti,	dapat	dilakukan	dengan	meninjau	kompetensi	yang	telah	ada.	

Sebagian	mata	kuliah	dapat	dipertahankan	dengan	meninjau	dan	merevisi	

kompetensi	 mata	 kuliahnya.	 Capaian	 Pembelajaran	 Lulusan	 (CPL)	 yang	

bersesuaian	dapat	dibebankan	ke	 suatu	mata	kuliah	untuk	menggantikan	

kompetensi-kompetensi	 yang	 bersesuaian,	 untuk	 dikembangkan	 menjadi	

Capaian	Pembelajaran	Mata	Kuliah	(CPMK).		

	

I.2.	Matriks	model	CPL-Mata	Kuliah-Bahan	Kajian	(buat	centangan)	
No	 CPL	 Mata	Kuliah	 Bahan	Kajian	

1	 ........................................	 MK	01:...........................	 ...............................	

2	 3,4,12	 Sosiolinguistik	 		BK	6	

Sosiolinguistik 
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n	 ........................................	 .............................................	 ...............................	

n+1	 ........................................	 MK	n+1:	..........................	 ...............................	

Pada	 matriks	 model	 kedua	 ditunjukkan	 bahwa	 terdapat	 mata	 kuliah	

Sosiolinguistik.	 	 Ketua	 Program	 Studi	 (Kaprodi)	 bersama	 dengan	 forum	

dosen	Prodi,	memberikan	tugas/beban	beberapa	butir	CPL	(2,4,	dan	9)	dan	

menetapkan	BK	6	sebagai	materi	ajarnya.	Dengan	cara	yang	sama,	Kaprodi	

bersama	 dengan	 forum	 dosen	 Prodi,	 memberikan	 tugas/beban	 beberapa	

butir	CPL	dan	menetapkan	bahan	kajian	untuk	mata	kuliah-mata	kuliah	lain	

yang	masih	dapat	dipertahankan.	

	

6.2	PENETAPAN	BOBOT	SKS	
Mengacu	pada	takaran	sks	yang	telah	ditetapkan	dan	didiskusikan	dalam	

Ikaprobsi,	 diskusi	 dengan	 kurikulum	 yang	melibatkan	 alumni,	 dan	 stake	
holders	 selanjutnya	 koorprodi	 bersama	 dengan	 forum	 dosen	 prodi	
menetapkan	bobot	sks	pada	setiap	matakuliah.	Besarnya	bobot	sks	suatu	

mata	 kuliah	 dimaknai	 sebagai	 waktu	 yang	 dibutuhkan	 oleh	 mahasiswa	

untuk	 dapat	memiliki	kemampuan	 	 	 yang	 	 	 dirumuskan	 	 	 dalam	 	 	sebuah			

mata			kuliah	tersebut.	Unsur	penentu	perkiraan	besaran	bobot	sks		adalah,	

(1)	 tingkat	 kemampuan	 yang	 harus	 dicapai	 (CPL);	 (2)	 kedalaman	 dan	

keluasan	materi	pembelajaran	yang	harus	dikuasai	(bahan	kajian	minimal);	

(3)	 metode/strategi	 pembelajaran	 yang	 dipilih	 untuk	 mencapai	

kemampuan	tersebut.	

Sebagai	 contoh,	 sks	 matakuliah	 sosiolinguistik	 ditetapkan	 sebesar	 2	 sks	

yang	diperoleh	berdasarkan	perhitungan	sebagai	berikut.		

	

Tabel	9.	Contoh	Perhitungan	Mata	Kuliah		

Mata	Kuliah	 CPL/S
ub	

CPMK	
Bahan	Kajian	 Metode	

Pembelajara
n	

Jam	belajar	
mahasiswa

*	
TP	 P	

Sosiolinguistik	 2	 KU-1:	Mahasiswa	
mampu	meng-
integrasikan	
konsep		linguistik	
dan	kesastraan	
dalam	penelitian	
untuk	
memecahkan	
masalah	bahasa	

Tatap	muka,	
diskusi,	
presentasi,	
penugasan	
(project	
asessment)	

2	x	
50’/	
TM	
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dan	sastra	
Indonesia	

	 4	 (KK-4):	
Mahasiswa	
mampu	
mengaplikasikan	
temuan	inovatif	
dan	kreatif	bahasa	
dan	sastra	untuk	
meningkatkan	
mutu	pendidikan	
bahasa	dan	sastra	
Indonesia.	

Tatap	 muka,	
diskusi,	
presentasi,	
penugasan	
(project	
asessment)	

2	x	50’	 	

	 9	 (PP1):	
Mahasiswa	
mampu	meng-
analisis	konsep	
bahasa,	sastra,	dan	
pembelajarannya	
sesuai	pola	pikir	
kritis	dan	kreatif	
berbasis	konsep	
humaniora,	
pengembangan	
IPTEKS,	dan	
kecakapan	hidup	
(life	skills)	

Tugas	
mengerjakan	
analisis	
dalam	LKM	

1	x	50/	
TM	

	

*:	waktu	 belajar	 yang	 diperlukan	mahasiswa	 untuk	mencapai	 sub	 CPMK	

pada	 setiap	 tahapan	 belajar	 (ditentukan	 oleh	 tim	 dosen	 berdasarkan	

pengalaman	mengampu	MK	tsb)		

Teori	(tatap	muka)=	85	jam	x	1	sks/	(2,83	jam/mg	x	16	mg)=1,877~	2	sks	

Total	besarnya	sks=2	sks	tatap	muka	=	2	sks	

	

7.	ORGANISASI	MATA	KULIAH	PROGRAM	STUDI	
Organisasi	Mata	Kuliah	Program	Studi	-	Menggambarkan	organisasi	
mata	kuliah	atau	peta	kurikulum	dalam	struktur	yang	logis	dan	sistematis	

sesuai	dengan	Capaian	Pembelajaran	Lulusan	Program	Studi.	Distribusi	

mata	kuliah	disusun	dalam	rangkaian	semester	selama	masa	studi	lulusan	

Program	Studi.	

Mahasiswa	 program	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	 Indonesia	

diharuskan	 	memprogram	matakuliah	 sejumlah	 148	 SKS.	 	 Kurikulum	 ini	

disusun	 berbasis	 riset	 yang	 diwujudkan	 dalam	 matakuliah	 pilihan	 dan	

skripsi.	 Matakuliah	 pilihan	 disusun	 oleh	Research	 Group	 (RG)	 kemudian	
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ditawarkan	pada	mahasiswa.	Ada	tiga	RG	Prodi	PBSI	yang	sudah	disahkan	

Dekan	FKIP,	yaitu:	1)	Kebahasaan;	2)	Kesastraan;	3)	Pembelajaran	Bahasa	

dan	sastra	Indonesia.		Adapun	rincian	kurikulum	adalah	sebagai	berikut.	

	

7.1	MATAKULIAH	

Bidang	 Kajian	 matakuliah	 selanjutnya	 dalam	 tabel	 di	 bawah	 ini	 disebut	

rumpun	matakuliah.		

Tabel	10.	Klasifikasi	Rumpun	Matakuliah	PS	PBSI	

No	 Kelompok	Matakuliah	 Beban	SKS	
1. 	 Matakuliah	Umum	Universitas	(MKWK)	 8	
2. 	 Matakuliah	Dasar	Kependidikan	Fakultas	(MKDK)	 8	
3. 	 Matakuliah	Wajib	Universitas	(MKWU)	 8	
4. 	 Matakuliah	 Khusus	 Pembelajaran	 Program	 Studi	

(MKPP)	
22	

5. 	 Matakuliah	Keahlian	Program	Studi	(MKPS)	 89	
6. 	 Matakuliah	 Pilihan/	 Bidang	 kajian	 Sesuai	 Research	

Group	(MKBK)	
10	

Total	SKS	 145	
	

Tabel	11.	Rumpun	Matakuliah	Umum	Universitas	

No	 Kode	MK	 Mata	Kuliah	
SKS	 Klp	

MK	Inti	 Insts	 Total	

1	 MPK	9001	 Pendidikan	Agama	Islam*	 2	 		 2	 MKWK	

2	 MPK	9002	
Pendidikan	Agama	Kristen	
Protestan*	

2	 		 2	 MKWK	

3	 MPK	9003	
Pendidikan	Agama	Kristen	
Katolik*	

2	 		 2	 MKWK	

4	 MPK	9004	 Pendidikan	Agama	Hindu*	 2	 		 2	 MKWK	

5	 MPK	9005	 Pendidikan	Agama	Budha*		 2	 		 2	 MKWK	

6	 MPK	9006	
Pendidikan	
Kewarganegaraan	

2	 		 2	 MKWK	

7	 UNU	9001	 Pendidikan	Pancasila	 2	 		 2	 MKWK	

8	 MPK	9007	 Bahasa	Indonesia	 2	 	 2	 MKWK	

9	 UNU	9002	 Bahasa	Inggris	 		 2	 2	 MKWU	

10	 UNU	9003	
Pengantar	Teknologi	
Informasi	

		 2	 2	 MKWU	

11	 UNU	9004	
Pengantar	Manajemen	dan	
Kewirausahaan	

		 2	 2	 MKWU	
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12	 KPU	1005	
Pendidikan	Lingkungan	
Hidup	

	 2	 2	 MKWU	

Jumlah	SKS	 8	 8	 16	 		
	
Keterangan*:	memilih	salah	satu	sesuai	agama	masing-masing	
	
						Tabel	12.	Rumpun	Matakuliah	Dasar	Kependidikan	Fakultas		

No	 Kode	MK	 Mata	Kuliah	
SKS	 Klp	

MK	Inti	 Insts	 Total	

1	 KPU	1001	
Pengantar	Ilmu	
Pendidikan	

	 	2	 2	 MKDK	

2	 KPU	1002	
Perkembangan	
Peserta	Didik	

		 2	 2	 MKDK	

3	 KPU	1003	
Belajar	dan	
Pembelajaran	

	 	2	 2	 MKDK	

4	 KPU	1004	 Profesi	Kependidikan	 		 2	 2	 MKDK	

Jumlah	SKS	 	 8	 8	 		
	
	
	Tabel	13.	Rumpun	Matakuliah	Khusus	Pembelajaran	Program	Studi		
No	 Kode	MK	 Nama	MK	 SKS	 Distribusi	SKS	 Klp	MK	

Inti	 Insts	 Teori	 Prak	 Total	

1	 KPI	1529	 Strategi	
Belajar	
Mengajar	
Bidang	Studi	

3	 		 3	 		 3	 MKKPP	

2	 KP1	1419	 Media	
Pembelajaran	
Bidang	Studi	

2	 		 2	 		 2	 MKKPP	

3	 KPI	1425	 Pengembangan	
dan	Telaah	
Kurikulum	
Sekolah	

2	 		 2	 		 2	 MKKPP	

4	 KPI	1528	 Evaluasi	Hasil	
Belajar	BSI	

3	 		 3	 		 3	 MKKPP	

5	 KPI	1534	 Perencanaan	
Pembelajaran	
BSI	

3	 		 3	 		 3	 MKKPP	

6	 KPI	1408	 Statistik	
Pendidikan	

2	 		 2	 		 2	 MKKPP	
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7	 KPU4208	 Pengenalan	
Lingkungan	
Persekolahan	
(PLP)	

2	 		 1	 1	 2	 MKKPP	

8	 KPB	1601	 Pengajaran		
Mikro	

2	 		 		 2	 2	 MKKPP	

9	 	KPU	1721	 Kuliah	Kerja	
Pengenalan	
Lapangan	
Persekolahan	
(KK-PLP	2)	

3	 		 		 3	 3	 MKKPP	

Jumlah	SKS	 22	 		 16	 6	 22	 		

	
	
Tabel	14.	Rumpun	Matakuliah	Keahlian	Program	Studi		
No	 Kode	MK	 Nama	MK	 SKS	 Distribusi	SKS	 Klp	

MK	Inti	 Insts	 Teori	 Prak	 Total	

1	 KPI	1101	 Linguistik	umum	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

2	 KPI	1102	 Fonologi	bahasa	
Indonesia	

2	
		 2	 		 2	 MKPS	

3	 KPI	1103	 Menyimak		 3	 		 2	 1	 3	 MKPS	

4	 KPI	1104	 Teori	Sastra	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

5	 KPI	1206	 Morfologi	Bahasa	
Indonesia	

2	
		 2	 		 2	 MKPS	

6	 KPI	1208	 Sejarah	Sastra	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

7	 KPI	1209	 Bahasa	Bantu	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

10	 KPI1423	 Semantik	BI	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

11	 KPI1313	 Sintaksis	BI	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

12	 KPI	1316	 Apresiasi	Prosa	 3	 		 2	 1		 3	 MKPS	

13	 KPI1484	 Apresiasi	Drama	 3	 		 2	 1	 3	 MKPS	

14	 KPI	1315	 Apresiasi	Puisi	 3	 		 2	 1		 3	 MKPS	

15	 KPI	1421	 Retorika	 2	 		 2	 		 2	 MKBK	

16	 KPI	1049	 Skripsi	 6	 		 		 6	 6	 MKPS	

17	 KPI1628	 Penulisan	Karya	
Ilmiah	

2	
		 2	 		 2	 MKPS	

18	 KPI1426	 Analisis	Buku	
Teks	Sekolah	

2	
		 2	 		 2	 MKPS	

20	 KPI1210	 Pranata	Acara	
2	

	 2	 	 2	 MKPS	
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21	 KPI	1635	 Metode	Penelitian	
Bidang	Studi	

3	 		 2	 1	 3	 MKPS	

22	 KPI1640	 Bahasa	Indonesia	

untuk	Penutur	

Asing	

3	
		 2	 1		 3	 MKPS	

23	 KPI1642	 Penelitian	

Kualitatif	
2	 		 2	 		 2	 MKPS	

24	 KPI	1612	 Penyuntingan	
Bahasa	

2	 		 2	 		 2	 MKPS	

25	 KPI1536	 Wacana	Bahasa	

Indonesia	
2	 		 2	 		 2	 MKPS	

26	 KPI	1611	 Wacana	
Agroindustri	

2	 	 2	 	 2	 MKBK	

27	 KPI	1539	 Pemerolehan	
Bahasa	Anak	

2	 	 2	 	 2	 MKPS	

28	 KPI	1424	 Teori	Belajar	
Bahasa	

2	 	 2	 	 2	 MKPS	

29	 KPI1641	 Tradisi	Lisan	
Indonesia	

2	
		 2	 		 2	 MKPS	

30	 KPI1530	 Kritik	Sastra		 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

31	 KPI1532	 Sosiologi	Sastra	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

32	 KPI1533	 Psikologi	Sastra	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

33	 KPI1531	 Pragmatik	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

34	 KPI1317	 Stilistika	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

35	 KPI1645	 Sosiolinguistik	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

36	 KPI1425	 Psikolingustik	 2	 		 2	 		 2	 MKPS	

37	 KPI	1701	 Inovasi	
Pembelajaran	
Bahasa	dan	
Sastra	Indonesia	

2	

	 1	 1	 2	 MKPS	

38	 KPI	1304	 Menulis		 3	 	 2	 1	 3	 	

40	 KPI	1426	 Membaca		 3	 	 2	 1	 3	 	

42	 KPI	1428	 Berbicara		 3	 	 2	 1	 3	 	

43	 KPI	1421	 Pembinaan	
Majalah	Sekolah	

2	
	 2	 	 2	 	

Jumlah	SKS	 89	 		 73	 16	 89	
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Tabel	15.	Kelompok	Matakuliah	Pilihan	Sesuai	RG	1	(10	SKS)	

No	
Kode	
MK	

Nama	MK	
SKS	 Distribusi	SKS	 Klp	

MK	Inti	 Insts	 Teori	 Prak	 Total	
1	

KPI	1601	 Penulisan	Artikel	
Penelitian	Sastra	

3	 	 2	 1	 3	 MKBK	

2	 KPI	1602	 Sastra	Nusantara	 2	 	 2	 	 2	 MKBK	
3	

KPI	1603	 Sastra	Anak	dan	
Sastra	Populer	

2	 	 2	 	 2	 MKBK	

4	
KPI	1604	 Produksi	dan	

pertunjukan	sastra	
3	 	 2	 1	 3	 MKBK	

Jumlah	SKS	 10	 	 8	 2	 10	 	
	
Tabel	16.	Kelompok	Matakuliah	Pilihan	Sesuai	RG	2	(10	SKS)	

No	 Kode	MK	 Nama	MK	
SKS	 Distribusi	SKS	 Klp	

MK	Inti	 Insts	 Teori	 Prak	 Total	

1	 KPI	1605	 Penulisan	Artikel	
Penelitian	Bahasa	 3	 	 2	 1	 3	

MKBK	

2	 KPI	1632	 Leksikografi	 2	 	 2	 	 2	 MKBK	

3	 KPI	1606	 Industri	Kreatif	bahasa	 3	 	 2	 1	 3	 MKBK	

4	 KPI	1607	 Analisis	Wacana	Kritis	 2	 	 2	 	 2	 MKBK	

	 	 	 10	 	 8	 2	 10	 	
	
	
Tabel	17.	Kelompok	Matakuliah	Pilihan	Sesuai	RG	3	(10	SKS)	

No	 Kode	MK	 Nama	MK	
SKS	 Distribusi	SKS	

Klp	MK	
Inti	 Insts	 Teori	 Prak	 Total	

1	 KPI	1608	
Pembelajaran	Bahasa	
dan	Sastra	Indonesia	
Responsif	Agroindustri	 2	 	 2	 	 2	

MKBK	

2	 KPI	1630	 Penulisan	Buku	ajar	 3	 	 2	 1	 3	 MKBK	

3	 KPI	1609	 Media	Pembelajaran	
Berbasis	TI	

2	 	 1	 1	 2	 MKBK	

4	 KPI	1610	

Penulisan	Artikel	
Penelitian	Pembelajaran	
Bahasa	dan	Sastra	
Indonesia	

3	 	 2	 1	 2	 MKBK	

Jumlah	 10	 	 7	 3	 10	 	
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8.	DAFTAR	SEBARAN	MATA	KULIAH	TIAP	SEMESTER	
Tabel	18.	Daftar	Sebaran	Mata	Kuliah	tiap	Semester	

Smt	 No	 Kode	MK	 Nama	Mata	Kuliah*	 Bobot	
sks	

-1	 	 -2	 -3	 -4	
	 	 	

	
	

I				 1.	 MPK9006	 Pendidikan	Kewarganegaraan	 2	

			 2.	 UNU9002	 Bahasa	Inggris	 2	

		 3.	 KPU1001	 Pengantar	Ilmu	Pendidikan	 2	

		 4.	 KPU1002	 Perkembangan	Peserta	Didik	 2	

		 5.	 KPU1005	 Pendidikan	Lingkungan	Hidup	 2	

		 6.	 KPI1101	 Linguistik	Umum	 2	

		 7.	 KPI1102	 Fonologi	Bahasa	Indonesia	 2	

		 8.	 KPI1103	 Menyimak		 2	

		 9.	 KPI1104	 Teori	Sastra	 2	

		 10.	 MPK	9007	 Bahasa	Indonesia	 2	

		 11.	 KPI1210	 Membaca		 3	

	 	 	 	 23	
Per	mahasiswa	23	SKS	
II	 1.	 UNU9001	 Pendidikan	Pancasila	 2	

		 	

	

	

2	

MPK9001	 Pendidikan	Agama	Islam	

2	

		 MPK9002	 Pendidikan	Agama	Kristen	Protestan	

		 MPK9003	 Pendidikan	Agama	Kristen	Katolik	

		 MPK9004	 Pendidikan	Agama	Hindu	

		 MPK9005	 Pendidikan	Agama	Budha	

		 KPI1206	 Morfologi	Bahasa	Indonesia	 2	

		 3.	 KPI1208	 Sejarah	Sastra	 2	

		 4.	 KPI1209	 Bahasa	Bantu	 2	

		 5.	 KPU1004	 Profesi	Kependidikan	 2	

		 6.	 UNU9003	 Pengantar	Teknologi	Informasi	 2	

		 7.	 KPU1003	 Belajar	dan	pembelajaran	 2	

		 8.	 KPI	1428	 Berbicara		 3	

	 9.	 KPI	1421	 Pembinaan	Majalah	Sekolah	 2	

	 10.	 KP1	1419	 Media	Pembelajaran	Bidang	Studi	 2	

	 23	
Per	mahasiswa	23	SKS	 	
III	 1.	 UNU9007	 Pengantar	Manajemen	dan	Kewirausahaan	 2	

	 2	 	 Sintaksis	 2	

		
4.	

KPI	1644	
Penyuntingan	Bahasa	

	
2	

		 5.	 KPI1315	 Apresiasi	Puisi	 3	
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		 6.	 KPI1316	 Apresiasi	Prosa	 3	

		 7.	 KPI1408	 Statistik	Pendidikan	 2	

	 8.	 KPI1645	 Sosiolinguistik		 2	

	 9	 KPI	1425	 Psikolinguistik	 2	

	 10	 KPI	1701	 Inovasi	Pembelajaran	Bahasa	Indonesia	 2	

	 11	 KPI	1304	 Menulis	 3	

	 23	
Per	mahasiswa	23	SKS	 	
IV		 1.	 KPI1420	 Semantik	Bahasa	Indonesia	 2	

		 3.	 KPI1423	 Penulisan	Karya	Ilmiah	 3	

		 4.	 KPI1424	 Apresiasi	Drama		 3	

		
5.	

KPI1425	
Pengembangan	&	Telaah	Kurikulum	

Sekolah	
2	

		 6.	 KPI1426	 Analisis	Buku	Teks	Sekolah	 2	

	 8.	 KPI1550	 Pengenalan	Lingkungan	Persekolahan	 2	

	 9	 KPI1317	 Stilistika	 2	

	 10	 KPI	1421	 Retorika	 2	

	 11	 KPI	1539	 Pemerolehan	Bahasa	Anak	 2	

	 12	 KPI1536	 Wacana	Bahasa	Indonesia	 2	

	 13	 KPI	1424	 Teori	Belajar	Bahasa	 2	

	 	 	 	 	

	 24	
Per	mahasiswa	24	SKS	 	
V			 1.	 KPI1527	 Evaluasi	Hasil	Belajar	BSI	 3	

		 2.	 KPI1529	 Strategi	Belajar	Mengajar	BSI	 3	

		 3.	 KPI1532	 Sosiologi	Sastra		 2	

		 4.	 KPI1533	 Psikologi	Sastra		 2	

	 	 	 Kritik	sastra	 2	

		
	

5.	
KPI1534	

Perencanaan	Pembelajaran	BSI	
3	

		 6.	 KPI1641	 Tradisi	Lisan	Indonesia	 2	

		 8.	 KPI	1635	 Metode	Penelitian	Bidang	Studi	 3	

	 9	 KPI	1642	 Penelitian	Kualitatif	 2	

	 10	 KPU	4208	 PLP	 2	

	 24	
Per	mahasiswa	23	SKS	 	
VI	 1.	 KPI1637	 Pengajaran	Mikro	 2	

		 4.	 KPI1640	 Bahasa	Indonesia	untuk	Penutur	Asing	 3	

	 6	 KPI	1537	 Wacana	agroindustri	 2	

	 	 	 Pragmatik	 2	

	 	 	 *Sastra	Nusantara	 2	

	 	 	 **	Leksikografi	 2	
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	 	 	 ***Media	Pembelajaran	TI	 2	

	 	 KPI	1647	 *Penulisan	Artikel	Penelitian	Sastra	 3	

	 	 KPI	1652	 **	Penulisan	Artikel	Penelitian	Bahasa	 3	

	
	

KPI	1657	
***	Penulisan	Artikel	Penelitian	
Pembelajaran	Bahasa	dan	Sastra	 3	

	 	 KPI	1650	 *Produksi	Pertunjukan	Sastra	 3	

	 	 KPI	1653	 **	Industri	Kreatif	Bahasa	 3	

		 8.	 KPI1748	 ***Penulisan	Buku	Ajar	 3	

	 	 	 *	Sastra	Anak	dan	Sastra	Populer	 2	

	 	 	 **	Analisis	Wacana	Kritis	 2	

	

	

	
***Pembelajaran	Bahasa	dan	Sastra	
Indonesia	Responsif	Agroindustri	

2	

	 19	

Per	mahasiswa		15	 	
VII	 	

		
2.	

KPI1002	
Kuliah	Kerja	Mengajar	Terbimbing	

(KKPLP)	
3	

	 	

VIII	 1	 KPI1049	 Skripsi	 6	
	 9	

*:	Kelompok	Peminatam	Bahasa	

**:	Kelompok	Peminatan	Sastra	

***:	Kelompok	Peminatan	Pembelajaran	Bahasa	

	

	
9.	RENCANA	PEMBELAJARAN	SEMESTER	

Rencana	 Pembelajaran	 Semester	 (RPS)	 –	 RPS	 disusun	 dari	 hasil	
rancangan	 pembelajaran,	 dituliskan	 lengkap	 untuk	 semua	 mata	 kuliah	
pada	Program	Studi,	disertai	perangkat	pembelajaran	 lainnya	di	antara-	
nya:	 rencana	 tugas,	 instrumen	 penilaian	 dalam	 bentuk	 rubrik	 dan/atau	
portofolio,	bahan	ajar,	dan	lain-lain.	

	

RPS	disusun	dari	hasil	 rancangan	pembelajaran,	dituliskan	 lengkap	untuk	

semua	mata	 kuliah	pada	Program	Studi,	 disertai	 perangkat	pembelajaran	

lainnya	 di	 antaranya:	 rencana	 tugas,	 instrument	 penilaian	 dalam	 bentuk	

rubrik	dan/atau	portofolio,	bahan	ajar,	dan	 lain-lain.	 	Prinsip	penyusunan	

RPS:	

a) RPS	 atau	 istilah	 lain	 adalah	 dokumen	 program	 pembelajaran	 yang	
dirancang	 untuk	 menghasilkan	 lulusan	 yang	 memiliki	 kemampuan	

sesuai	CPL	yang	telah	ditetapkan,	sehingga	harus	dapat	dijalankan	oleh	

mahasiswa	pada	setiap	tahapan	belajar	pada	mata	kuliah	terkait.	
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b) RPS	 atau	 istilah	 lain	 dititik	 beratkan	 pada	 bagaimana	 memandu	
mahasiswa	untuk	belajar	agar	memiliki	kemampuan	sesuai	dengan	CPL	

lulusan	 yang	 dibebankan	 pada	mata	 kuliah,	 bukan	 pada	 	 kepentingan	

kegiatan	dosen	mengajar.	

c) Pembelajaran	 yang	 dirancang	 dalam	 RPS	 adalah	 pembelajaran	 yang	
berpusat	pada	mahasiswa	Student	Centered	Learning	(SCL).		

d) RPS	atau	istilah	lain,	wajib	ditinjau	dan	disesuaikan	secara	berkala	sesuai	
perkembangan	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi.	

	

RPS	atau	istilah	lain	menurut	SN-Dikti	Pasal	12,	paling	sedikit	memuat:	

a) nama	program	studi,	nama	dan	kode	mata	kuliah,	semester,	sks,	nama	
dosen	pengampu;	

b) capaian	pembelajaran	lulusan	yang	dibebankan	pada	mata	kuliah;	
c) kemampuan	 akhir	 yang	 direncanakan	 pada	 tiap	 tahap	 pembelajaran	

untuk	memenuhi	capaian	pembelajaran	lulusan;	

d) bahan	kajian	yang	terkait	dengan	kemampuan	yang	akan	dicapai;	
e) metode	pembelajaran;	
f) waktu	 yang	 disediakan	 untuk	mencapai	 kemampuan	 pada	 tiap	 tahap	

pembelajaran;	

g) pengalaman	belajar	mahasiswa	yang	diwujudkan	dalam	deskripsi	tugas	
yang	harus	dikerjakan	oleh	mahasiswa	selama	satu	semester;	

h) kriteria,	 indikator,	 dan	 bobot	 penilaian;	 dan	 daftar	 referensi	 yang	
digunakan.	

Contoh	 format	 RPS	 dan	 perangkat	 pembelajaran	 lainnya	 terdapat	 pada	

lampiran.	

	

10.	MODEL,	METODE	DAN	PENILAIAN	PEMBELAJARAN	
Dalam	 proses	 pembelajaran	 dosen	 pengampu	 mata	 kuliah	 pada	 PS	
Pendidikan	Bahasa	dan	 Sastra	 Indonesia	Universitas	 Jember	menerapkan	
metode	 Student	 Centered	 Learning	 (SCL).	 Model	 pembelajaran	 yang	
digunakan	dalam	SCL	tersebut	adalah	sebagai	berikut.	

Tabel	20.	Model,	Metode	dan	Penilaian	Pembelajaran	
N
o	

Model	
Pembelajara

n	

Penjelasan	 Cara	Penilaian	

1	 Problem	
Based	
Learning	

Model	 pembelajaran	 yang	
ditandai	dengan	penggunaan	
masalah	 yang	 ada	 di	 dunia	
nyata	 untuk	 melatih	

Penilaian	Tugas	
Penyelesaian	
masalah	(Analisis	
Kasus)	
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mahasiswa	berfikir	kritis	dan	
terampil	 memecahkan	
masalah,	 dan	 memperoleh	
pengetahuan	 tentang	konsep	
yang	 penting	 dari	 apa	 yang	
dipelajari.		

	

2	 Research	
Based	
Learning	

Pembelajaran	berbasis	
penelitian	merupakan	model	
pembelajaran	yang	dikaitkan	
dengan	kegiatan-kegiatan	
seperti	menganalisis,	
mensintesis,	dan	
mengevaluasi,	dan	
memungkinkan	mahasiswa	
dan	dosen	untuk	
meningkatkannya	asimilasi	
dan	penerapan	pengetahuan.		
Pembelajaran	berbasis	
penelitian	dilakukan	di	
bawah	konstruktivisme	yang	
mencakup	empat	aspek:	
pembelajaran	yang	
membangun	pemahaman,	
pembelajaran	melalui	
pengembangan	pengetahuan	
sebelumnya,	pembelajaran	
yang	melibatkan	proses	
interaksi	sosial,	dan	
pembelajaran	bermakna	
yang	dicapai	melalui	dunia	
nyata	pengalaman.	Penelitian	
merupakan	sarana	penting	
untuk	meningkatkan	kualitas	
pembelajaran.	Penelitian	
komponen	meliputi	latar	
belakang,	prosedur,	
implementasi,	hasil	
penelitian	dan	diskusi,	dan	
publikasi	hasil	penelitian	

Mengkaji	Fenomena	

dan	menyusun	Artikel	

Hasil	Penelitian	untuk	

disubmit	pada	jurna	

nasional/internasiona

l	

3	 Project	Based	
Learning	

Pembelajaran	berbasis	
proyek	merupakan	model	

Menyusun	
perangkat	
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pembelajaran	yang	berpusat	
pada	mahasiswa	untuk	
melakukan	suatu	investigasi	
yang	mendalam	terhadap	
suatu	topik.	Mahasiswa	
secara	konstruktif	
melakukan	pendalaman	
pembelajaran	dengan	
pendekatan	berbasis	riset	
terhadap	permasalahan	dan	
pertanyaan	yang	berbobot,	
nyata,	dan	relevan.	

pembelajaran,	
menyusun	buku	
ajar,	menyusun	e-
LKPD,	menggelar	
pertunjukan,	
mengkaji	karya	
sastra,	dan	
medramatisasi,	
menyusun	
musikalisasi	puisi,	
dll.		

4	 Discovery	 Model	pembelajaran	
penemuan	
(Discovery/Inquiry	Learning)	
adalah	memahami	konsep,	
arti,	dan	hubungan	melalui	
proses	intuitif	untuk	
akhirnya	sampai	kepada	
suatu	
kesimpulan.	Discovery		terjad
i	bila	individu	terlibat	
terutama	dalam	penggunaan	
proses	mentalnya	untuk	
menemukan	beberapa	
konsep	dan	
prinsip.		Discovery	dilakukan	
melalui	observasi,	klasifikasi,	
pengukuran,	prediksi,	
penentuan,	dan	inferensi.		

Mengkaji	Konsep,	
menemukan	Solusi	
dengan	dampak	
yang	nyata	pada	
pembelajaran	

6	 Field	Study	 Studi	lapangan		adalah	
suatu	model	
pembelajaran	dengan	
kegiatan	pembelajaran				
yang	 berupa	 kunjungan	 ke	
suatu	 tempat	 di	 luar	 kelas	
yang	 dilaksanakan	 sebagai	
bagian	 dari	 seluruh	 kegiatan	
akademis,	 terutama	 dalam	
rangka	 mencapai	
tujuan	pembelajaran.	

Kunjungan	Lapang,	
menyusun	laporan	
dari	hasil	
wawancara	dan	
observasi.		
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7	 Blended	
Learning	

Blended	learning	sebagai	
campuran	dari	teknologi	
elearning	dan	multimedia,	
seperti	video	streaming,	
virtual	class,	animasi	teks	
online	yang	dikombinasikan	
dengan	bentuk-bentuk	
tradisional	pelatihan	di	kelas.	
Blended	learning	secara	
lebih	sederhana	sebagai	
pembelajaran	yang	
mengkombinasikan	antara	
pembelajaran	online	dengan	
face-to-face	(pembelajaran	
tatap	muka).	

	

8	 Cooperative	
Learning	

Pembelajaran	cooperative	
dapat	diartikan	belajar	
bersamasama,	saling	
membantu	antara	satu	
dengan	yang	lain	dalam	
belajar	dan	memastikan	
bahwa	setiap	orang	dalam	
kelompok	mencapai	tujuan	
atau	tugas	yang	telah	
ditentukan	sebelumnya.	
Keberhasilanbelajar	dari	
kelompok	tergantung	pada	
kemampuan	dan	aktivitas	
anggota	kelompok,	baik	
secara	individual	maupun	
secara	kelompok.	
Pembelajaran	cooperative	
merupakan	serangkaian	
strategi	yang	khusus	
dirancang	untuk	member	
dorongan	keada	peserta	
didik	agar	bekerja	sama	
selama	berlangsungnya	
proses	pembelajaran.	

Penilaian	kinerja	
kelompok,	
merancang	aktivitas,	
dan	menyusun	
kegiatan	secara	
berkala	
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9	 Brain	Based	
Learning	

BBL	mewajibkan	dosen	
memahami	tentang	
bagaimana	otak	bekerja	
sehingga	guru	dapat	
mendesain	pembelajaran	
yang	dapat	memaksimalkan	
penggunaan	otak	siswa	saat	
belajar.	BBL	merupakan	
pembelajaran	yang	berpusat	
pada	siswa	yang	
menggunakan	semua	bagian	
otak	dan	mengakui	bahwa	
tidak	semua	siswa	belajar	
dengan	cara	yang	sama.	BBL	
juga	merupakan	
pembelajaran	aktif	yang	
membebaskan	siswa	
membangun	
pengetahuannya	sendiri	
terhadap	situasi	
pembelajaran	yang	beragam	
dan	kontekstual.	

Tanya	Jawab,	
pelatihan	menyusn	
mind	maping,	dsb	

	

Metode	 Pembelajaran	 yang	 Digunakan:	 Diskusi,	 Presentasi,	 Instruksi	

Terprogram,	Study	Assignment,	Tutorial,	Seminar,	dan	Demonstrasi.	
	

Dalam	 evaluasi	 hasil	 pembelajaran,	 PS	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	

Indonesia	menerapkan	metode	penilian	sesuai	OBE.	Metode	Penilaian	yang	

digunakan:	penilaian	kinerja,	penilaian	produk,	tes,	portofolio,	dan	penilaian	

sikap.	 Penilaian	 kinerja,	 didasarkan	 ketercapaian	 diskusi	 dan	 praktik,	

misalnya	 dalam	 pagelaran,	 kerja	 penemua	 data	 lapangan,	 dsb.	 Penilaian	

produk	dilakukan	dengan	mengevaluasi	produk	kerja	yang	dihasilkan.		Tes	

dilakukan	 dengan	 pertanyaan	 konseptual	 dan	 analisis	 kasus.	 	 Portofolio	

dilakukan	 dengan	 pengumpulan	 karya	 atau	 koleksi	 kerja	 lapangan,	

penilaian	sikap	dilkukan	dengan	observasi	sikap	selama	proses	perkuliahan.		

Tabel	21.	Evaluasi	Perkuliahan	
No	 CPL	 Nama	MK	dan	

Metode	
Pembelajaran	

Assessment	
Methods	
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1	 Mahasiswa	mampu	
menganalisis	prinsip-
prinsip	bahasa	dan	
sastra;	pengetahuan	
yang	relevan	dengan	
pembelajaran	bahasa	
dan	sastra	Indonesia	
dalam	konteks	sosial	
dan	budaya.		

Semua	matakuliah	
rumpun	bahasa	dan	
sastra	Indonesia.		
	
Metode	
pembelajaran	yang	
digunakan	adalah	
PBL,	PjBL,	Discovery	
learning,	dan	
blended	learning	
	

Tes		
Portofolio	
Performance	test	
	

2	 Mahasiswa	mampu	
menganalisis	teori	
pendidikan	dan	
psikologi	pendidikan	
untuk	keperluan	
pembelajaran	bahasa	
dan	sastra	Indonesia	

PPD,	PIP,	Belajar	dan	
Pembelajaran,	 dan	
semua	 matkul	
bidang	
pembelajaran	 prodi	
dan	fakultas.		
	
Metode	
pembelajaran	yang	
digunakan	yaitu	
presentasi,	
cooperative	
learning,	blended	
learning	

Presentasi	
Performance	test	
Tes		
Portofolio	
	

3	 Mahasiswa	mampu	
merancang		dan	
mempraktikkan	
pembelejaran	bahasa	
dan	sastra	Indonesia	

Pembelajaran	
mikro,	Perencanaan	
pembelajaran,	
media	
pembelajaran,	
media	pembelajaran	
berbasis	TI,	inovasi	
pendidikan,		
pembelajaran	BIPA,	
dll	
		
Metode	
pembelajaran	 yang	
digunakan	 yaitu	
laboratory	work	

Performance	test,	
portofolio	
	

4	 Mahasiswa	mampu	
menunjukkan	
prinsip-prinsip	
didaktik-pedagogis	
bidang	bahasa	dan	
sastra	Indonesia	

Perencanaan	
Pembelajaran	
bahasa	dan	sastra	
Indonesia,	Teori	
belajar	bahasa,		
Evaluasi	Hasil	
Belajar	Bahasa	

Performance	test	
Tes		
Portofolio	
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Indonesia,	Strategi	
Belajar	Mengajar	
Bahasa	dan	Sastra	
Indonesia	
	
Metode	
pembelajaran	yang	
digunakan	yaitu	
presentasi,	diskusi,	
blended	learning	

5	 Mahasiswa	mampu	
mengaplikasikan	
keterampilan	bahasa	
dan	sastra	dan	
pembelajarannya	
dalam	kegiatan	
kewirausahaan	baik	
secara	individu	
maupun	kelompok	

Pengantar	
Manajemen	 dan	
Kewirausahaan,	
industri	 kreatif	
bahasa		Indonesia	
	
Metode	
pembelajaran	 yang	
digunakan	 	 yaitu	
PBL,	 PjBL,	 blended	
learning	

Performance	test	
Penilaian	Produk	
Portofolio	
	

6	 Mahasiswa	mampu	
mengaplikasikan	
keterampilan	dan	
pengetahuan	bahasa	
dan	sastra	Indonesia	
untuk	menyelesaikan	
permasalahan	bahasa,	
sastr,	dan	
pembelajarannya	
dalam	lingkungan	
masyarakat.			

Analisis	kesalahan	
berbahasa,	sintaksis,	
fonologi,	morfologi,	
sosiolingistik,	semua	
matakuliah	
keterampilan	
bahasa,		dll	
	
Metode	
Pembelajaran	 yang	
digunakan	PBL,	PjBL,	
blended	learning	

Performance	test	
Tes		
Penilaian	produk	
Portofolio	
	

7	 Mahasiswa	mampu	
mengintegrasikan	
konsep	dan	prinsip	
teknologi	informasi	
dan	komunikasi	(TIK)	
dalam	pembelajaran	
untuk	mendukung		
penelitian	bahasa,	
sastra,	dan	
pembelajarannya.		

Pengantar	Teknologi	
Informasi,	metode		
penelitian	kuali	dan	
kuanti,	metode	
penelitian	
pendidikan,	
penulisan	artikel	
ilmiah	
	
Metode	
pembelajaran	yang	
digunakan	PBL,	
cooperative	learning,	
blended	learning	

Performance	test	
Tes		
Portofolio	
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8	 Mahasiswa	 mampu	
mengaplikasikan	
metodologi	 penelitian	
dalam	 mengkaji	 dan	
meneliti	 bidang	
bahasa,	 sastra,	 dan	
pembelajarannya	

Metode	Penelitian	
	
Metode	
pembelajaran	 yang	
digunakan	 PBL,	
blended	learning.	

Performance	test	
Tes		
Penilaian	makalah	
	

9	 Mahasiswa	mampu	
menunjukkan	
kemampuan	
berkolaborasi	dan	
berkomukasi	secara	
lisan	dan	tulisan	
dengan	baik	
	

Matakuliah-
matakuliah	
keterampilan	
berbahasa:	
menyimak,	
berbicara,	membaca,	
dan	menulis.		
	
Metode	
pembelajaran	yang	
digunakan	adalah	
presentasi,	diskusi,	
Cooperative	learning	
Blended	learning	

Performance	test	
Penilaian	
kolaborasi	
Penilaian	debat	
	
	
	

10	 Mahasiswa	 mampu	
menginternalisasi	
sikap	 takwa	 kepada	
Tuhan	 Yang	 Maha	 Esa	
dan	cinta	tanah	air	

Matakuliah-
matakuliah	umum		

Performance	test	
Penilaian	sikap	
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11.	IMPLEMENTASI	MBKM	DALAM	KURIKULUM	PRODI	
Rencana	 Implementasi	Hak	Belajar	Maksimum	3	Semester	di	Luar	
Prodi	 –	 Hal	 ini	 merupakan	 implementasi	 kebijakan	 “Merdeka	 Belajar–	
Kampus	Merdeka”	yang	dinyatakan	dalam	penetapan	1).	Belajar	di	 luar	
Prodi	di	PT	yang	sama,	2)	Belajar	di	Prodi	yang	sama	di	luar	PT,	3)	Belajar	
di	Prodi	yang	berbeda	di	luar	PT,	dan	4)	Belajar	di	luar	PT.	

	
	
Kebijakan	Merdeka	Belajar-Kampus	Merdeka	-	yang	selanjutnya	disingkat	
MBKM	 -	 dilandasi	 oleh	 Permendikbud	 Nomor	 3	 Tahun	 2020	 tentang	
Standar	 Nasional	 Pendidikan	 Tinggi	 pada	 Standar	 Proses	 Pembelajaran,	
khususnya	 pada	 pasal	 15	 s/d	 18.	 MBKM	 bertujuan	 untuk	 mendorong	
mahasiswa	memperoleh	pengalaman	belajar	dengan	berbagai	kompetensi	
tambahan	di	luar	program	studi	dan/atau	di	luar	kampus-nya.	Pemenuhan	
masa	dan	beban	belajar	bagi	mahasiswa	program	studi	Pendidikan	Bahasa	
dan	 Sastra	 Indonesia	 dapat	 dilaksanakan:	 1)	 mengikuti	 seluruh	 proses	
pembelajaran	dalam	program	studi	pada	perguruan	tinggi	sesuai	masa	dan	
beban	 belajar;	 dan	 2)	mengikuti	 proses	 pembelajaran	 di	 dalam	program	
studi	 untuk	 memenuhi	 sebagian	 masa	 dan	 beban	 belajar	 dan	 sisanya	
mengikuti	proses	pembelajaran	di	luar	program	studi	(Gambar	1)	
	

	
Gambar	1.	Hak	Belajar	Mahasiswa	Program	Sarjana	(S)		

	
Maksimum	3	Semester	dalam	Kebijakan	Merdeka	Belajar-Kampus	Merdeka	

Bentuk	kegiatan	pembelajaran	sesuai	dengan	Permendikbud	No	3	Tahun	2020	
Pasal	15	
ayat	1	dapat	dilakukan	di	dalam	Program	Studi	dan	di	luar	Program	Studi	
meliputi:	
a. Pertukaran	Pelajar	
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b. Magang/Praktik	Kerja	
c. Asistensi	Mengajar	di	Satuan	Pendidik	
d. Penelitian/Riset	
e. Proyek	Kemanusiaan	
f. Kegiatan	Kewirausahaan	
g. Studi/Proyek	Independen	
h. Membangun	Desa/Kuliah	Kerja	Nyata	Tematik	

	
Dalam	 program	 MBKM	 mahasiswa	 diberikan	 kebebasan	 mengambil	 SKS	 di	
program	 studi	 yang	 berbeda	 di	 perguruan	 tinggi	 yang	 sama	 sebanyak	 1	
semester	 atau	 setara	dengan	20	SKS,	dan	 	mengambil	 SKS	di	 luar	perguruan	
tinggi	paling	lama	2	semester	atau	setara	dengan	40	SKS.	

	
Pengambilan	mata	kuliah	di	luar	program	studi,	baik	di	dalam	maupun	diluar	
perguruan	 tinggi	 dapat	 untuk	memenuhi	 capaian	pembelajaran	 yang	 sudah	
tertuang	di	 dalam	 struktur	 kurikulum,	 ataupun	untuk	memperkaya	 capaian	
pembelajaran	 lulusan	 yang	 dapat	 berbentuk	mata	 kuliah	 pilihan.	Target	
program	studi	di	dalam	atau	di	luar	perguruan	tinggi	dalam	lingkup	nasional	
adalah	 dari	 program	 studi	 target	 yang	 telah	 terakreditasi	 oleh	 BAN-PT,	
sehingga	secara	langsung	nilai	SKS	mata	kuliah	mendapatkan	pengakuan.	
	
Adapun	program	MBKM	2	semester	di	luar	program	studi	bisa	dalam	bentuk	
kegiatan	belajar	pilihan	seperti	magang/	praktik	kerja	di	Industri	atau	tempat	
kerja	lainnya,	melaksanakan	proyek	pengabdian	kepada	masyarakat	di	desa,	
mengajar	di	satuan	pendidikan,	mengikuti	pertukaran	mahasiswa,	melakukan	
penelitian,	 melakukan	 kegiatan	 kewirausahaan,	 membuat	 studi/	 proyek	
independen,	dan/atau	mengikuti	program	kemanusiaan,	penentuan	bobot	sks	
adalah	 berdasarkan	 atas	 susunan	 capaian	 pembelajaran	 yang	 dapat	
dikategorikan	sebagai	penguasaan	pengetahuan,	 sikap,	keterampilan	Umum	
dan/atau	 Keterampilan	 Khusus,	 serta	 waktu	 yang	 dibutuhkan	membangun	
pengalaman	belajar	untuk	menginternalisasi	capaian	pembelajaran	tersebut.		
Satu	 SKS	 adalah	 setara	 dengan	 170	 menit/minggu/semester	 pengalaman	
belajar	mahasiswa	(berdasarkan	SN-Dikti).			 	
	
Prodi	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia	menyediakan	4	(empat)	bentuk	
kegiatan	pembelajaran	dari	8	(delapan)	kegiatan	tersebut,	yaitu	1)	Pertukaran	
pelajar;	 2)	 Asistensi	 mengajar	 di	 SMA/MA/SMK;	 3)	 Penelitian/riset;	 4)	
magang/praktik	kerja;		
	
Penyusunan	 capaian	pembelajaran	bentuk	 kegiatan	 	 pembelajaran	 	 di	 	 atas		
dan	 	 rasionalisasi	 	 bobot	 	 sks	 	 berdasarkan	 SN-Dikti,	 	 dilakukan	 	 oleh	 	 tim		
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kurikulum	 	 Prodi	 Pendidikan	 Bahasa	 dan	 Sastra	 Indonesia,	 	 	 	 selanjutnya		
disahkan	 oleh	 Fakultas.	 	 Berdasarkan	 susunan	 capaian	 pembelajaran	 yang	
telah	ditetapkan,	bentuk-bentuk	kegiatan	belajar	tersebut	dibuatkan	RPS	yang	
mengacu	pada	SN-Dikti,	selanjutnya	RPS	disahkan	oleh	Prodi/	Fakultas	untuk	
diimplementasikan.	 	 	 Dengan	 demikian,	 SKS	 dari	 bentuk-	 bentuk	 kegiatan	
belajar	 secara	 sah	 dan	mendapat	 pengakuan	 tercantum	 di	 dalam	 transkrip	
akademik.	Setelah	mendapat	pengakuan	dan	kesetaraan	dari	program	studi	
atas	 kegiatan	 pembelajaran	 MBKM	 yang	 dilakukan	 mahasiswa,	 Prodi	
Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	 Indonesia	melaporkan	pengakuan	SKS	dalam	
program	transfer	kredit	ke	Pangkalan	Data	Pendidikan	Tinggi	melalui	BAAK	
Universitas	 Jember.	 Selajutnya,	 pelaksanaan	 program	 MBKM	 diatur	 dalam	
panduan	dan	SOP	tersendiri.	
	
Peta	 Kurikulum	 dengan	 Implementasi	 Program	 MB-KM	 adalah	 sebagai	

berikut.		
	
	

	
	
		

Dalam	kegiatan	MBKM	Prodi	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia,	
terdapat	4	kegiatan	yang	dipilih	dari	8	kegiatan	MBKM.	Adapun	uaraian	untuk	
tiap	kegiatannya	diuraikan	sebagai	berikut.		
(1) Pertukaran	Pelajar	
Pertukaran	pelajar	atau	dikenal	dengan	dengan	Pertukaran	Mahasiswa	

Nerdeka	 atau	 bentuk	 pengembangannya	 dilakukan	 dengan	 tahapan	 sebagai	
berikut,	

1) Pelaksanaan	sosialisasi	Kegiatan	
2) Pembimbingan	Penentuan	Kampus	dan	Matakuliah	oleh	DPA	
3) Pelaksanaan	Registrasi	Mahasiswa	
4) Pelaporan	dan	Evaluasi	

	
(2) Mengajar	di	Sekolah	

MoU 
antaruniveristas/instansi

Penetuan matakulliah 
Konversi

Penetuan Dosen 
Pembimbing

Penentuan 
evaluasi/penilaian

Kegiatan MBKM Prodi



 

60 
 

BKP	kegiatan	mengajar	di	sekolah	dilakasanakan	pada	program	Kampus	
Mengajar	 (KM)	 dan	 Asistensi	 Mengajar	 atau	 Asjar.	 Tahapan	 KM	 adalah	
sosialisasi,	perencanaan	kegiatan	KM	sesuai	konversi	matakuliah	(kesepakatan	
DPA,	Korprodi,	dan	dipahami	oleh	mahasiswa),	pelaksanaan,	dan	pelaporan.	
Kebijakan	matakuliah	konversi	yaitu,		

1) matakuliah	Pembelajaran	Prodi	(MKPP)	
2) matakuliah	Inti	yang	bahan	kajiannya	berkaitan	dengan	pembelajaran	

bahasa	 (misalnya	 inovasi	 pembelajaran	 BI,	 pembelajaran	 BI	 SD,	
KKPLP,	PLP,	teori	belajar	bahasa,	dll)	

3) matakuliah	 Inti	 yang	 berkaitan	 dengan	 keterampilan	 komunikatif	
dengan	 ketentuan	 terdapat	 produk,	 misalnya	 matakuliah	 menulis	
lanjut	 	 atau	 menulis	 2	 dapat	 dibuktikan	 dengan	 karya	 tulis	
terpublikasi	atau	jenis	karya	tulis	lain.		

4) kegiatan	 ASJAR	 yang	 ditempuh	 semseter	 7	 saja	 yang	 dapat	
terkonversi	skripsi.	

Penilaian	 tersebut	 dilaksanakan	 berdasarkan	 laporan	 yang	 disusun	
mahasiswa,	 penilaian	 DPL	 kegiatan	 Kampus	 Mengajar/	 ASJAR.	 	 Kebijakan	
lainnya	akan	diatur	dan	didiskusikan	oleh	TIM	MBKM	Jurusan	dan	FKIP.		
(3) Penelitian	Riset	
Penelitian	atau	riset	akan	dilakukan	dengan	beberapa	prodi	yang	telah	

bekerja	sama	dalam	kegiatan	pertukaran	pelajar.	Penelitian	tersebut	
dirancang	dan	direncankan	akan	dalam	bentuk	riset	yang	terprogram	dalam	
kegiatan	DRPM	dan	sumber	pendanaan	lainnya.		
(4) Magang/	Praktik	Kerja	

Magang	atau	praktik	kerja	dirancang	denga	SPK	dengan	ketentuan	berkaitan	
dengan	matakuliah	dan	pengembangan	penelitian,	profesi,	dan	mendukung	
kemandirian	serta	wirausaha.		
(5) 	Magang	Independent	atau	Kredensial	Mikro	Mahasiswa	Indonesia	atau	

pengembangan	kegiatannya	
Dilakukan	dengan	merujuk	pada	Universitas	yang	memenuhi	kriteria	
melakukan	pelatihan,	pembimbingan	oleh	DPA	dan	Korprodi,	pelaksanaan,	
dan	Pelaporan.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Peta	Kurikulum	dengan	Implementasi	Program	MB-KM	
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SKS	 Program	Pembelajaran	Prodi	 Dalam	
PT	

PT	Lain	 Non-PT	

smt	1	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

smt		
2	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

smt	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 pertukaran	
pelajar	

	 	

smt	4		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pertukaran	
pelajar	

	

smt	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pertukaran	
pelajar	

Pertukaran	
pelajar	
Riset	
independen	

Magang	

smt	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pertukaran	
pelajar		

Magang		
dan	atau	
Asistensi	
mengajar	

smt	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Riset	
independen	

Magang		
dan	atau	
Asistensi	
mengajar	

Smt	8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Keterangan:		
	 MK	univ	
	 MK		
	 MK	Prodi	
	 MK	

Fakultas	
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Contoh RPS 

 UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

KODE DOKUMEN 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

MATAKULIAH (MK) KODE RUMPUN MK BOBOT (SKS) SEMESTER TGL 

PENYUSUNAN 

PSIKOLINGUISTIK KPI1425 Mata Kuliah Inti T= 2 SKS P= 0 SKS  4 21 FEBRUARI 

2022 

OTORISASI PENGESAHAN 

 

 

 

 

DOSEN PENGEMBANG RPS KOORDINATOR RMK KAPRODI 

 

 

Yoga Yolanda, M.Pd.  

 

 

Yoga Yolanda, M.Pd. 

 

Dr. Rusdhianti Wuryaningrum, 

M.Pd. 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

 

CPL – Prodi yang dibebankan pada MK 

CPL-04 Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan keterampilan bahasa. 

CPL-10 Menerapkan sikap logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 
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Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 

1 Menguasai konsep-konsep dasar Psikolinguistik 

3 Mengoperasikan ilmu linguistik dan sastra untuk mendukung pemahaman konsep Psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari 

 

5 Menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori psikolinguistik untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di 
lingkungannya melalui tugas proyek 

 

CPL CPMK Sub CPMK 

CPL-4 CPMK 1 1) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang psikolinguistik dan Perkembangannya melalui diskusi kelompok 

2) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa melalui diskusi 

kelompok 

3) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang persepsi dan produksi ujaran melalui diskusi kelompok 

4) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerolehan bahasa pertama melalui diskusi kelompok 

5) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua melalui diskusi kelompok 

CPL-10 

CPMK 3 6) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hubungan psikolinguistik dengan pengajaran bahasa melalui tugas 

proyek 

CPMK 5 7) Mahasiswa mampu mengoperasikan teori psikolinguistik untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di 

lingkungannya melalui tugas proyek 

8) Mahasiswa menghasilkan laporan penelitian yang mengaplikasikan teori Psikolinguistik 
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Deskripsi 

Singkat Mata 

Kuliah 

Pada mata kuliah ini, mahasiswa  belajar menjelaskan tentang psikolinguistik dan perkembangannya; hakikat bahasa dan fondasi biologis 

bahasa; persepsi dan produksi ujaran; dan pemerolehan bahasa pertama dan kedua melalui diskusi kelompok kecil. Lalu, menjelaskan 

tentang hubungan psikolinguistik dengan pengajaran bahasa melalui studi kasus. Kemudian, menghasilkan karya ilmiah dengan 

mengoperasikan psikolinguistik pada objek sosial media. 

 

 Relevansi & cakupan materi/bahan kajian sesuai dengan matakuliah ini dan sesuai dengan Sub-CPMK dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

1. CPMK-1:  Menguasai konsep-konsep dasar Psikolinguistik relevan dengan proses menjelaskan tentang psikolinguistik dan 

perkembangannya; hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa; persepsi dan produksi ujaran; serta pemerelohen bahasa pertama dan 

kedua. 

2. CPMK-3: Mengoperasikan ilmu linguistik dan sastra untuk mendukung pemahaman konsep Psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari 
 relevan dengan proses pembelajaran menjelaskan hubungan psikolinguistik dengan pengajaran melalui studi kasus 

3. CPMK-5: Menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori psikolinguistik untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di 
lingkungannya melalui tugas proyek relevan dengan proses menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori psikolinguistik 

untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar melalui tugas proyek. 
Materi 

Pembelajaran 

[1] Psikolinguistik dan Perkembangannya 

a. Pengertian dan bidang kajian psikolinguistik 

b. Sejarah perkembangan psikolinguistik 

[2] Hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa 

a. Pengertian, fungsi, dan ciri bahasa 
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Pokok 

Bahasan 

b. Fondasi biologis bahasa 

[3] Persepsi dan Produksi Ujaran 

a. Persepsi terhadap Ujaran 

b. Produksi Ujaran 

[4] Pemerolehan Bahasa Pertama 

a. Teori Pemerolehan Bahasa Pertama 

b. Perkembangan Bahasa pada Anak 

[5] Pemerolehan Bahasa Kedua 

a. Pengertian pemerolehan bahasa kedua 

b. Teori pemerolehan bahasa kedua 

[6] Hubungan psikolinguistik dengan Pengajaran Bahasa 

a. Komponen pembelajaran bahasa 

b. Sumbangan psikolinguistik pada pengembangan metode pembelajaran bahasa 

c. Manfaat Psikolinguistik dan masalah dalam pembelajaran keterampilan bahasa 

 

Metode 

Penilaian dan 

kaitan dengan 

CPMK 

Komponen/Metode Penilaian (per sub CPMK) 
Persentase 

(%) 

CPMK 

Media/rubrik 

2 7 21 26 

Tugas: Diskusi dan Presentasi (Sub-CPMK 1 s.d. 5) 20  v   RTM 1 

Tugas: Studi Kasus (Sub-CPMK 6) 20     LKM 1 

Tugas: Proyek (Sub-CPMK 7 dan 8) 50    V RTM 2 

Ceklis (Keaktifan dalam diskusi) 10 v v v v Rubrik Penilaian  

Keaktifan Mahasiswa 

 
Pustaka Utama :  
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1. Suhartono, Shodiq, S., & Setiawati, L. 2016. Materi Pokok Psikolinguistik. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 

Pendukung :  

2. Suharti, S, Khusnah, W. D., Ningsih, S., Shiddiq, J., Saputra, N., Kuswoyo, H., … , Purba, J. E. 2021. Kajian Psikolinguistik. Pidie: Yayasan 

Penerbitn Muhammad Zaini. 

3. Damayanti, R. & Suryandari, S. 2016. Psikolinguistik: Tinjauan Bahasa Alay dan Cyber bullying. Kresna Bina Insan Prima. 

4. Dardjowidjojo, Soenjono. 2000.  Echa;  Kisah Pemerolehan Bahasa.  Jakarta:  Gramedia Widyasarana Indonesia. 

5. Dardjowidjojo, Soenjono. 2003.  Psikolinguistik.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. 

6. Dardjowidjojo, Soenjono. 2012.  Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. 

7. Subyakto, Sri Utari.  1992.  Psikolinguistik:  Suatu Pengantar.  Jakarta:  Gramedia. 

Dan artikel jurnal lain yang relevan 

Media 

Pembelajaran 

Software Hardware 

MMP, Zoom Cloud Meetings, google drive/youtube, google 

formulir 

Buku 

Team 

Teaching 

Dr. Arju Muti’ah, M.Pd. 

Matakuliah 

Prasarat 

- 

CPMK Sub CPMK  

(sebagai kemampuan akhir 

yang diharapkan) 

Metode Penilaian 

Bentuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan; 

[Estimasi Waktu] 

Materi 

Pembelajaran; 

Pengampu MK 



 

68 

 

Indikator Komponen 
Bobot 

(%) 

Luring Daring [Pustaka] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Minggu ke-1  

CPMK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa dapat 

menunjukkan sikap peduli, 

kreatif, inovatif, dan 

apresiatif terhadap ilmu 

psikolinguistik melalui 

seluruh pokok bahasan 

 

 

* Menunjukkan sikap 

peduli, kreatif, inovatif, 

dan apresiatif dalam 

memahami kontrak 

perkuliahan 

 

 

 

 

*Rubrik Penilaian 

Keaktifan 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

TM:  

2X50 menit 

 

Small Group 

Discussion 

 

 

Pustaka [1], 

[2], [3], [4], [5], 

[6], [7], [8], [9] 
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Minggu ke-2 dan ke-3 

CPMK-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub CPMK-1 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

psikolinguistik dan 

Perkembangannya melalui 

diskusi kelompok 

  

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan pengertian 

dan bidang kajian 

psikolinguistik dengan 

tepat (Minggu ke-2) 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan Sejarah 

perkembangan 

psikolinguistik 

secara tepat. (Minggu 

ke-3) 

 

 

• Rubrik 

penilaian 

keaktifan 

• RTM 1 
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TM 

2X50 menit 

 

Small Group 

Discussion 

 

 

Pustaka [1], 

[2], [3], [4], [7], 

[8], [9] 

Minggu ke-4 dan 5 

CPMK 1 

 

Sub CPMK-2: 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang hakikat 

bahasa dan fondasi biologis 

* Mahasiswa menjelaskan 

tentang pengertian, fungsi, 

dan ciri bahasa melalui 

* Rubrik 

Penilaian 

Keaktifan 

5 

 

TM: 

2x50 menit 

 Pustaka [1], 

[2], [3], [4], [7], 

[8], [9] 
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bahasa melalui diskusi 

kelompok 

 

diskusi kelompok secara 

tepat (minggu ke-4) 

 

*Mahasiswa menjelaskan 

tentang fondasi biologis 

bahasa dengan tepat 

(minggu ke-5) 

 

 

• RTM 1 

Small Group 

Discussion 

Minggu ke-6 dan 7 

CPMK 1 Sub CPMK-3: 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

persepsi dan produksi ujaran 

melalui diskusi kelompok 

* Mahasiswa menjelaskan 

tentang persepsi terhadap 

ujaran dengan tepat 

(minggu ke-6) 

*Mahasiswa menjelaskan 

tentang produksi ujaran 

secara tepat (minggu ke-7) 

* Rubrik 

Penilaian 

Keaktifan 

 

RTM 1 

 

 

 

5 

 

TM 

2x50 menit 

 

Small Group 

Discussion 

 Pustaka [1], 

[2], [3], [4], [5], 

[6], [7], [8], [9 

Minggu ke-8 dan 9 

CPMK 1 

 

Sub CPMK-4: 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

* Mahasiswa menjelaskan 

tentang teori pemerolehan 

bahasa pertama dengan 

tepat (minggu ke-8). 

* Rubrik 

Penilaian 

Keaktifan 

5 

 

TM 

2x50 Menit 

 Pustaka [1], 

[2], [3], [4], [7], 

[8], [9] 
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pemerolehan bahasa 

pertama melalui diskusi 

kelompok  

*Mahasiswa menjelaskan 

tentang perkembangan 

bahasa pada anak dengan 

tepat (minggu ke-9). 

 

• RTM 1 

 

Small Group 

Discussion 

Minggu ke-10 dan 11 

CPMK 1 Sub CPMK 5: 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

pemerolehan bahasa kedua 

melalui diskusi kelompok 

* Mahasiswa menjelaskan 

mengenai pengertian 

pemerolehan bahasa 

kedua dengan tepat 

(minggu ke-10) 

* Mahasiswa menjelaskan 

mengenai teori 

pemerolehan bahasa 

kedua secara tepat 

(minggu ke-11) 

*Rubrik Penilaian 

Keaktifan 

 

 

• RTM 1 

5 TM: 

2x50 Menit 

 

Small Group 

Discussion 

 

 

 

Pustaka [1], 

[2], [3], [4], [5], 

[6], [7], [8], [9] 

Minggu ke-12, 13, dan 14 

CPMK 3 Sub CPMK 6: 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

hubungan psikolinguistik 

dengan pengajaran bahasa 

melalui studi kasus  

*Mahasiswa menjelaskan 

mengenai sumbangan 

psikolinguistik pada 

pengembangan metode 

pembelajaran bahasa serta 

menelaskan tentang 

manfaat psikolinguistik 

dan masalah dalam 

pembelajaran bahasa 

dengan tepat 

• Mahasiswa secara 

bekelompok telah 

* Rubrik 

Penilaian 

Keaktifan 

 

 

• LKM 1 

 

5 

 

TM:  

2x50 menit 

 

Small Group 

Discussion 

 Pustaka [2], 

[4], [6], [8] 
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menentukan judul dan 

masalah yang akan 

diteliti (minggu ke-14) 

Minggu ke-15 dan 16 

CPMK 5 Sub CPMK 7: 

Mahasiswa mampu 

menghasilkan karya ilmiah 

dengan mengoperasikan 

teori psikolinguistik untuk 

menganalisis penggunaan 

bahasa di sosial media 

melalui tugas proyek 

• Mahasiswa secara 

berkelompok telah 

melakukan 

penyusunan laporan 

penelitian sesuai 

dengan judul dan 

masalah yang telah 

ditentukan 

sebelumnya dan telah 

melakukan konsultasi 

tentang laporan 

tersebut pada dosen 

(minggu ke-15)  

• Mahasiswa secara 

berkelompok 

mengumpulkan 

laporan 

penelitian/artikel 

ilmiah yang telah 

disusun dan 

mempresentasikannya 

(minggu ke-16) 

 

* Rubrik 

Penilaian 

Keaktifan 

 

 

• RTM 2 

 

 

5 

 

TM 

2x50 Menit 

 

Small Group 

Discussion 

 Pustaka [1], 

[2], [4], [5], [6], 

[7], [8] 

 

Catatan :    
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1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari 

sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik 

terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 

kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi 

kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria 

dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, 

Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian 

sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri 
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Lampiran 2. Contoh Silabus 

 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

KODE 
DOKUMEN 

 

F1.03.04 

SILABUS 

MATA 
KULIAH 

Nama Psikolinguistik 

Kode KPI1425 

Kredit 2 SKS 

Semester 4 (empat) 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Pada mata kuliah ini, mahasiswa  belajar menjelaskan tentang psikolinguistik dan 
perkembangannya; hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa; persepsi dan produksi ujaran; 
dan pemerolehan bahasa pertama dan kedua melalui diskusi kelompok kecil. Lalu, menjelaskan 
tentang hubungan psikolinguistik dengan pengajaran bahasa melalui studi kasus. Kemudian, 
menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan psikolinguistik pada objek sosial media. 
 

 Relevansi & cakupan materi/bahan kajian sesuai dengan matakuliah ini dan sesuai dengan Sub-
CPMK dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

4. CPMK-1:  Menguasai konsep-konsep dasar Psikolinguistik relevan dengan proses 
menjelaskan tentang psikolinguistik dan perkembangannya; hakikat bahasa dan fondasi 
biologis bahasa; persepsi dan produksi ujaran; serta pemerelohen bahasa pertama dan 
kedua. 

5. CPMK-3: Mengoperasikan ilmu linguistik dan sastra untuk mendukung pemahaman konsep 
Psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari 
 relevan dengan proses pembelajaran menjelaskan hubungan psikolinguistik dengan 
pengajaran melalui studi kasus 

6. CPMK-5: Menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori psikolinguistik untuk 
menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di lingkungannya melalui tugas proyek relevan 
dengan proses menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori psikolinguistik 
untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar melalui tugas 
proyek. 

 

CPL PRODI YANG DIBEBANKAN PADA MK 
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CPL-04 Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan keterampilan bahasa. 

CPL-10 Menerapkan sikap logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai 
humaniora dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK) 

1 Menguasai konsep-konsep dasar Psikolinguistik 

3 Mengoperasikan ilmu linguistik dan sastra untuk mendukung pemahaman konsep 
Psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari 

 
5 Menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori psikolinguistik untuk 

menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di lingkungannya melalui tugas proyek 

 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (Sub-CPMK) 

1 Mahasiswa dapat menunjukkan sikap peduli, kreatif, inovatif, dan apresiatif 
terhadap ilmu psikolinguistik melalui seluruh pokok bahasan 

2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang psikolinguistik dan Perkembangannya 
melalui diskusi kelompok 

3 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat bahasa dan fondasi biologis 
bahasa melalui diskusi kelompok 

4 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang persepsi dan produksi ujaran melalui 
diskusi kelompok 

5 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerolehan bahasa pertama melalui 
diskusi kelompok 

6 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua melalui 
diskusi kelompok 

7 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hubungan psikolinguistik dengan 
pengajaran bahasa melalui tugas proyek 

8 Mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori 
psikolinguistik untuk menganalisis penggunaan bahasa di sosial media melalui tugas 
proyek 

MATERI PEMBELAJARAN 

[7] Psikolinguistik dan Perkembangannya 
a. Pengertian dan bidang kajian psikolinguistik 
b. Sejarah perkembangan psikolinguistik 

[8] Hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa 
a. Pengertian, fungsi, dan ciri bahasa 
b. Fondasi biologis bahasa 

[9] Persepsi dan Produksi Ujaran 
a. Persepsi terhadap Ujaran 
b. Produksi Ujaran 
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[10] Pemerolehan Bahasa Pertama 
a. Teori Pemerolehan Bahasa Pertama 
b. Perkembangan Bahasa pada Anak 

[11] Pemerolehan Bahasa Kedua 
a. Pengertian pemerolehan bahasa kedua 
b. Teori pemerolehan bahasa kedua 

[12] Hubungan psikolinguistik dan Pengajaran Bahasa 
a. Komponen pembelajaran bahasa 
b. Sumbangan psikolinguistik pada pengembangan metode pembelajaran bahasa 
c. Manfaat Psikolinguistik dan masalah dalam pembelajaran keterampilan bahasa 

PUSTAKA UTAMA (5 tahun terakhir) 

8. Suhartono, Shodiq, S., & Setiawati, L. 2016. Materi Pokok Psikolinguistik. Tangerang 
Selatan: Universitas Terbuka 

PUSTAKA PENDUKUNG 

1. Suharti, S, Khusnah, W. D., Ningsih, S., Shiddiq, J., Saputra, N., Kuswoyo, H., … , Purba, J. 
E. 2021. Kajian Psikolinguistik. Pidie: Yayasan Penerbitn Muhammad Zaini. 

2. Damayanti, R. & Suryandari, S. 2016. Psikolinguistik: Tinjauan Bahasa Alay dan Cyber 
bullying. Kresna Bina Insan Prima. 

3. Dardjowidjojo, Soenjono. 2000.  Echa;  Kisah Pemerolehan Bahasa.  Jakarta:  Gramedia 
Widyasarana Indonesia. 

4. Dardjowidjojo, Soenjono. 2003.  Psikolinguistik.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. 
5. Dardjowidjojo, Soenjono. 2012.  Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia.  

Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. 
6. Subyakto, Sri Utari.  1992.  Psikolinguistik:  Suatu Pengantar.  Jakarta:  Gramedia. 
Dan artikel jurnal lain yang relevan 
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Lampiran 3. Contoh Kontrak Kuliah 

 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

KODE DOKUMEN 

 

FORM PP-03 

KONTRAK KULIAH 

MATA 
KULIAH 

Nama Psikolinguistik 

Kode KPI1425 

Kredit 2 SKS 

Semester 4 (empat) 

PENGAMPU MATAKULIAH 

Yoga Yolanda, M.Pd.; Dr. Arju Muti’ah 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Pada mata kuliah ini, mahasiswa  belajar menjelaskan tentang psikolinguistik dan 
perkembangannya; hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa; persepsi dan produksi ujaran; dan 
pemerolehan bahasa pertama dan kedua melalui diskusi kelompok kecil. Lalu, menjelaskan 
tentang hubungan psikolinguistik dengan pengajaran bahasa melalui studi kasus. Kemudian, 
menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan psikolinguistik pada objek sosial media. 
 

 Relevansi & cakupan materi/bahan kajian sesuai dengan matakuliah ini dan sesuai dengan Sub-
CPMK dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

7. CPMK-1:  Menguasai konsep-konsep dasar Psikolinguistik relevan dengan proses menjelaskan 
tentang psikolinguistik dan perkembangannya; hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa; 
persepsi dan produksi ujaran; serta pemerelohen bahasa pertama dan kedua. 

8. CPMK-3: Mengoperasikan ilmu linguistik dan sastra untuk mendukung pemahaman konsep 
Psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari 
 relevan dengan proses pembelajaran menjelaskan hubungan psikolinguistik dengan 
pengajaran melalui studi kasus 

9. CPMK-5: Menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori psikolinguistik untuk 
menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di lingkungannya melalui tugas proyek relevan 
dengan proses menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori psikolinguistik untuk 
menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar melalui tugas proyek. 
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CPL PRODI YANG DIBEBANKAN PADA MK 

CPL-04 Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan keterampilan bahasa. 

CPL-10 Menerapkan sikap logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai humaniora 
dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK) 

1 Menguasai konsep-konsep dasar Psikolinguistik 

3 Mengoperasikan ilmu linguistik dan sastra untuk mendukung pemahaman konsep 
Psikolinguistik dalam kehidupan sehari-hari 

 
5 Menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori psikolinguistik untuk menganalisis 

penggunaan bahasa Indonesia di lingkungannya melalui tugas proyek 

 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (Sub-CPMK) 

1 Mahasiswa dapat menunjukkan sikap peduli, kreatif, inovatif, dan apresiatif terhadap 
ilmu psikolinguistik melalui seluruh pokok bahasan 

2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang psikolinguistik dan Perkembangannya 
melalui diskusi kelompok 

3 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa 
melalui diskusi kelompok 

4 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang persepsi dan produksi ujaran melalui 
diskusi kelompok 

5 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerolehan bahasa pertama melalui 
diskusi kelompok 

6 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua melalui 
diskusi kelompok 

7 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hubungan psikolinguistik dengan 
pengajaran bahasa melalui tugas proyek 

8 Mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah dengan mengoperasikan teori 
psikolinguistik untuk menganalisis penggunaan bahasa di sosial media melalui tugas 
proyek 

MATERI PEMBELAJARAN 

[13] Psikolinguistik dan Perkembangannya 
a. Pengertian dan bidang kajian psikolinguistik 
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b. Sejarah perkembangan psikolinguistik 
[14] Hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa 

a. Pengertian, fungsi, dan ciri bahasa 
b. Fondasi biologis bahasa 

[15] Persepsi dan Produksi Ujaran 
a. Persepsi terhadap Ujaran 
b. Produksi Ujaran 

[16] Pemerolehan Bahasa Pertama 
a. Teori Pemerolehan Bahasa Pertama 
b. Perkembangan Bahasa pada Anak 

[17] Pemerolehan Bahasa Kedua 
a. Pengertian pemerolehan bahasa kedua 
b. Teori pemerolehan bahasa kedua 

[18] Hubungan psikolinguistik dan Pengajaran Bahasa 
a. Komponen pembelajaran bahasa 
b. Sumbangan psikolinguistik pada pengembangan metode pembelajaran bahasa 
c. Manfaat Psikolinguistik dan masalah dalam pembelajaran keterampilan bahasa 

PUSTAKA UTAMA 

9. Suhartono, Shodiq, S., & Setiawati, L. 2016. Materi Pokok Psikolinguistik. Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka. 

PUSTAKA PENDUKUNG 

10. Suharti, S, Khusnah, W. D., Ningsih, S., Shiddiq, J., Saputra, N., Kuswoyo, H., … , Purba, J. E. 
2021. Kajian Psikolinguistik. Pidie: Yayasan Penerbitn Muhammad Zaini. 

11. Damayanti, R. & Suryandari, S. 2016. Psikolinguistik: Tinjauan Bahasa Alay dan Cyber 
bullying. Kresna Bina Insan Prima. 

12. Dardjowidjojo, Soenjono. 2000.  Echa;  Kisah Pemerolehan Bahasa.  Jakarta:  Gramedia 
Widyasarana Indonesia. 

13. Dardjowidjojo, Soenjono. 2003.  Psikolinguistik.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. 
14. Dardjowidjojo, Soenjono. 2012.  Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia.  

Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. 
15. Subyakto, Sri Utari.  1992.  Psikolinguistik:  Suatu Pengantar.  Jakarta:  Gramedia. 

Dan artikel jurnal lain yang relevan 

PRASYARAT (Jika ada) 

- 

TUGAS 

1 Menyusun dan mempresentasikan makalah 

2 Studi Kasus 

3 Tugas Proyek berkelompok (menyusun artikel ilmiah) 

KRITERIA PENILAIAN 
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 Komponen/Metode 
Penilaian (per sub CPMK) 

Persentase 
(%) 

CPMK 
Media/rubrik 

2 7 21 26 

Tugas: Diskusi dan 
Presentasi (Sub-CPMK 1 
s.d. 5) 

20  v   RTM 1 

Tugas: Studi Kasus (Sub-
CPMK 6) 

20     LKM 1 

Tugas: Proyek (Sub-
CPMK 7 dan 8) 

50    V RTM 2 

Ceklis (Keaktifan dalam 
diskusi) 

10 v v v v Rubrik Penilaian  

Keaktifan 
Mahasiswa 

 

 

ATURAN DAN ETIKA PERKULIAHAN  

1 Hadir tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 10 menit 

2 Pada saat perkuliah daring berlangsung, video diaktifkan minimal pada saat 
awal, tengah, dan akhir perkuliahan 

3 Apabila berhalangan hadir karena sakit, jaringan bermasalah, atau hal lain yang 
bisa dipertanggungjawabkan harus segera menginformasikan kepada 
pengampu matakuliah atau melalui koordinator kelas pada saat jam perkuliahan 
berlangsung 

4 Koordinator kelas ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama 

5 Setiap hasil pekerjaan/tugas dicek dengan Turnitin oleh dosen. Toleransi 
kesamaan kalimat dalam tugas maksimal 30%, jika melebihi batas yang 
ditetapkan maka mahasiswa harus melakukan revisi berdasarkan kesepakatan 
dengan dosen. 

6 Remidi akan diberikan pada mahasiswa yang memenuhi syarat minimal 
kehadiran, remidi dilakukan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum masa 
penilaian berakhir 

JADWAL KULIAH 
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Minggu Ke Hari dan 
Jam 

Bahan Kajian  Dosen 
Pengampu 

1  Kontrak kuliah Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

2  Pengertian dan bidang kajian psikolinguistik Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

3  Sejarah perkembangan psikolinguistik Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

4  Pengertian, fungsi, dan ciri bahasa Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

5  Fondasi biologis bahasa Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

6  Persepsi terhadap ujaran Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

7  Produksi ujaran Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

8  Teori pemerolehan bahasa pertama Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

9  Perkembangan bahasa pada anak Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

10  Pengertian pemerolehan bahasa kedua Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

11  Teori pemerolehan bahasa kedua Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

12, 13, 14  Hubungan antara psikolinguistik dengan 
pengajaran bahasa; 

Melakukan penelitian psikolinguistik 

Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

14, 15  Penyusunan artikel ilmiah Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

16  Presentasi artikel ilmiah Yoga Yolanda, 
M.Pd. 

 

 



 

82 
 

Jember, ...........................................    

Dosen Pembina/Koordinator Matakuliah 

 

 

 

Yoga Yolanda, M.Pd. 

NIP 199005152020121002 

 

Perwakilan Mahasiswa 

 

 

 

………………………………………… 

NIM 

 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi  

 

 

 

Dr. Rusdhianti Wuryaningrum, M.Pd. 

NIP 197805062003122001 
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Lampiran 4. Contoh LKM 

 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA 

KODE 
DOKUMEN 

 

FORM PP-05 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 1 

Dosen Pengampu Mata kuliah :  Yoga Yolanda, M.Pd.; Dr. Arju Muti’ah, M.Pd. 

Pokok Bahasan                            : Psikolinguistik 

Model Pembelajaran                   : Studi Kasus 

  

IDENTITAS MAHASISWA 

Nama/NIM/Kelas  

Nama Anggota 
kelompok 

 

Pertemuan Ke  

Hari/Tanggal  

  

BAHAN DISKUSI 

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran bahasa, guru bahasa harus memberikan 
rangsangan sebanyak-banyaknya kepada siswa agar siswa memperoleh berbagai 
pengalaman yang dapat berdampak pada perubahan tingkah laku berbahasa siswa. 
Guru bahasa menyusun bahan pengajaran sedemikian rupa agar siswa aktif 
mengembangkan pengalamannya. rangsangan berupa bahan pengajaran harus 
diprogram secara baik agar perubahan tingkah laku berbahasa akan terjadi sesuai 
dengan tujuan yang hendak dicapai. Guru yang baik akan berusaha meningkatkan 
profesinya dengan bantuan ilmu yang relevan. la selalu mengoreksi dirinya, apakah 
bahan yang diajarkan dimengerti oleh siswa dan apakah bahan yang diajarkan 
bermakna dalam kehidupan siswa. 
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Psikolinguistik telah memberi sumbangan dalam pengembangan metode 
pembelajaran bahasa. Dalam Suhartono dan Sodiq (2016: 6.17) dikatakan bahwa 
terdapat tiga metode pengajaran bahasa yang disumbangkan psikolinguistik, yaitu 
metode alamiah, metode respons fisik total, dan metode sugestopedia. Tidak banyak 
guru bahasa Indonesia yang dapat memahami tiga metode tersebut sehingga 
ketiganya tidak diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Indonesia yang mereka 
selenggarakan. 

 

Diskusikan: 

1. Apakah kelompok Anda setuju bahwa ketiga metode pengajaran tersebut 
harus dikuasai guru bahasa Indonesia? Jelaskan alasan kelompok Anda! 

2. Jika semua pembelajaran bahasa harus menggunakan satu atau beberapa di 
antara tiga metode itu, metode apa yang tepat untuk pembelajaran menulis 
puisi? Jelaskan pendapat kelompok Anda! 

 

HASIL DISKUSI 

Tuliskan hasil diskusi di bagian ini! 

1. Latar Belakang Masalah 
 

 

2. Rumusan Masalah 
 

 

 

3. Solusi 
 

 

 

4. Simpulan 
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LAMPIRAN 5. Contoh RTM 1 dan Rubrik Penilaian 

 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA 

KODE 
DOKUMEN 

 

F1.03.06 

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA 1 

MATA KULIAH Psikolinguistik 

KODE KPI1245 SKS 2 SEMESTER 4 

DOSEN PENGAMPU Yoga Yolanda, M.Pd.; Fitri Nura Murti, M.Pd. 

BENTUK TUGAS 

Makalah 

JUDUL TUGAS 

Tugas: Menyusun makalah berdasarkan materi yang ditentukan. 

SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH 

Sub CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang psikolinguistik dan 
Perkembangannya melalui diskusi kelompok 

Sub CPMK 2: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat bahasa dan fondasi biologis 
bahasa melalui diskusi kelompok 

Sub CPMK 3: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang persepsi dan produksi ujaran 
melalui diskusi kelompok 

Sub CPMK 4: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerolehan bahasa pertama 
melalui diskusi kelompok 

Sub CPMK 5: Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua melalui 
diskusi kelompok 

DESKRIPSI TUGAS 

Menyusun makalah berdasarkan materi yang ditentukan, mempresentasikan, merevisi, membuat 
laporan hasil diskusi, dan mengunggah ke MMP. Materi yang disusun dalam makalah merupakan 
teori-teori yang menjadi dasar dalam proyek yang dijelaskan dalam RTM 2. 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Mahasiswa membentuk 10 kelompok (Minggu ke-1) 
2. Mahasiswa membagi materi perkuliahan pada masing-masing kelompok (Minggu ke-1) 
3. Masing-masing menyusun makalah berdasarkan materi yang ditentukan (Minggu ke-1) 
4. Masing-masing kelompok mengunggah makalah ke grup WA (Maksimal H-1 Presentasi) 
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5. Masing-masing kelompok mempresentasikan dan mendiskusikan makalah sesuai jadwal 
yang ada pada RPS (Minggu ke-2 sampai dengan ke-11) 

6. Masing-masing kelompok mengunggah hasil revisi makalah dan laporan hasil diskusi di grup 
WA maksimal 1 minggu setelah presentasi (Minggu ke-3 sampai dengan ke-12) 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

1. Objek Garapan: Materi perkuliahan Psikolinguistik yang terbagi dalam 10 pertemuan 
(Minggu Ke-2 hingga Ke-11). 

2. Bentuk Luaran:  
a. Makalah (Berbentuk softfile, diunggah ke Grup WA) dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 
a. Unsur: Sampul + Substansi (Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup) + Referensi. 
b. Ditulis menggunakan Ms. Word. 
c. Ukuran kertas A4. 
d. Margin 3, 3, 3, 3. 
e. Spasi 1,5 
f. Fontasi: Times New Romans 
g. Memakai sumber, minimal 3 dari artikel jurnal. 

b. Tayangan PowerPoint dari makalah. 

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN 

a. Penyusunan Makalah (40%)  

(Rubrik Peniliaian Penyusunan Makalah Kelompok) 

Aspek 

Bobot 

Skor % 4 (Sangat 

baik) 

3 (Baik) 2 (Cukup) 1 (Kurang) 

Substansi 40 Materi 
disajikan 
lengkap 
(uraian 
konsep, 
contoh, 
sumber) 

Keleng-
kapan 
80% 
sampai 
100% 

Keleng-
kapan 
50% 
sampai 
79% 

Keleng-
kapan 
<50% 

 

Sistematika 
Penulisan 
(termasuk 
penggunaan 
huruf, kata, 
bilangan, 
tanda baca, 
kalimat 
efektif) 

30 Jumlah 
kesalahan 
<=10  

Jumlah 
kesalahan 
di atas 10 
dan di 
bawah 20 

Jumlah 
kesalahan 
di atas 20 
dan di 
bawah 30 

Jumlah 
kesalahan 
di atas 30 

 

Penulisan 
dan 
penggunaan 

15 Penulisan 
tepat 
sesuai 
PUEBI dan 
memenuhi 

Terdapat 
<= 80% 
penulisan 

Terdapat 
50% <= 
79% 
penulisan 
sesuai 

Terdapat 
>50% 
penulisan 
sesuai 
PUEBI dan 
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b. Presentasi (bobot 40%)  
Penguasaan materi, kejelasan penyampaian, inovasi, kreasi. (Rubrik Penilaian Presentasi 
Kelompok). 

c. Tayangan PowerPoint makalah (20%)  

Kemenarikan tampilan,  kejelasan, keringkasan, inovasi. (Rubrik Penilaian Tayangan 
powerpoint) 
 

Sumber 
Referensi 

syarat 
minimal 
jumlah 
referensi 

sesuai 
PUEBI 

dan 
memenuhi 
syarat 
minimal 
jumlah 
referensi 

PUEBI dan 
memenuhi 
syarat 
minimal 
jumlah 
referensi 

memenuhi 
syarat 
minimal 
jumlah 
referensi 

Ketepatan 
waktu 
pengumpulan 

15 Dalam 
jangka 
waktu 
yang 
ditentukan 

- - Melebihi 
jangka 
waktu 
yang 
ditentukan 

 

JADWAL PELAKSANAAN 

Pengumpulan Makalah H-1 Presentasi 

Presentasi Makalah Minggu Ke-2 s/d Minggu Ke-11 

Tayangan Powerpoint 1 Jam sebelum presentasi 

Revisi dan laporan hasil diskusi 1 minggu setelah presentasi 

LAIN-LAIN 

Bobot penilaian tugas ini adalah 25% dari seluruh penilaian Mata Kuliah ini. 

DAFTAR RUJUKAN 

1. Suhartono, Shodiq, S., & Setiawati, L. 2016. Materi Pokok Psikolinguistik. Tangerang 
Selatan: Universitas Terbuka. 

2. Suharti, S, Khusnah, W. D., Ningsih, S., Shiddiq, J., Saputra, N., Kuswoyo, H., … , Purba, J. E. 
2021. Kajian Psikolinguistik. Pidie: Yayasan Penerbitn Muhammad Zaini. 

3. Damayanti, R. & Suryandari, S. 2016. Psikolinguistik: Tinjauan Bahasa Alay dan Cyber 
bullying. Kresna Bina Insan Prima. 

4. Dardjowidjojo, Soenjono. 2000.  Echa;  Kisah Pemerolehan Bahasa.  Jakarta:  Gramedia 
Widyasarana Indonesia. 

5. Dardjowidjojo, Soenjono. 2003.  Psikolinguistik.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. 
6. Dardjowidjojo, Soenjono. 2012.  Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia.  

Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. 
7. Subyakto, Sri Utari.  1992.  Psikolinguistik:  Suatu Pengantar.  Jakarta:  Gramedia. 
8. Dan artikel jurnal lain yang relevan 
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Lampiran 6. Contoh RTM 2 dan Rubrik penilaian 

 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA 

KODE 
DOKUMEN 

 

F1.03.06 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 2 

MATA KULIAH Psikolinguistik 

KODE KPI1245 SKS 2 SEMESTER 4 

DOSEN 
PENGAMPU 

Yoga Yolanda, M.Pd.; Dr. Arju Muti’ah, M.Pd. 

BENTUK TUGAS 

Menyusun Artikel Ilmiah dan Mempresentasikannya 

JUDUL TUGAS 

Menyusun dan Mempresentasikan Artikel Ilmiah  

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Sub CPMK 7: 

Mahasiswa mampu mengoperasikan teori psikolinguistik untuk menganalisis penggunaan 
bahasa Indonesia di lingkungannya melalui tugas proyek 
Sub CPMK 8: 
Mahasiswa menghasilkan laporan penelitian/artikel ilmiah yang mengaplikasikan teori 
Psikolinguistik 
DESKRIPSI TUGAS 

Mahasiswa secara berkelompok menyusun artikel ilmiah menggunakan salah satu 
materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Psikolinguistik. Objek penelitian adalah 
bahasa dalam media sosial. 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Seluruh mahasiswa membagi diri dalam 10 kelompok 
2. Mahasiswa bekerja secara berkelompok untuk menentukan judul dan masalah 

yang akan dikaji (Minggu ke-14) 
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3. Mahasiswa secara berkelompok melakukan penyusunan artikel ilmiah sesuai 
dengan judul dan masalah yang telah ditentukan sebelumnya (minggu ke-14, 
15) 

4. Mahasiswa secara berkelompok mempresentasikan artikel ilmiah yang telah 
disusun (minggu ke-16) 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

Objek garapan: bahasa dalam media sosial. 

Bentuk luaran: Artikel ilmiah 

1. Ketentuan Umum: 
a. Artikel dikerjakan secara berkelompok. 
b. Kelompok bebas menentukan sendiri objek yang diteliti. 
c. Artikel diunggah ke mmp paling lambat minggu ke-16. 

2. Ketentuan Khusus: 
a. Referensi yang digunakan minimal 3 artikel jurnal yang diterbitkan 10 

tahun terakhir. 
b. Sistematika penulisan: 

i. Unsur secara berurutan: Judul + nama dan NIM + kelas + 
abstrak + Pendahuluan + Pembahasan + Penutup + Daftar 
Pustaka. 

ii. Berisi 2.500—3.500 kata. 
iii. Ditulis menggunakan Ms. Word. 
iv. Ukuran kertas A4. 
v. Margin 3,3,3,3. 

vi. Spasi 1,5 
vii. Fontasi: Times New Romans ukuran 12 

 

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

Aspek 
Bobo

t 

Rentang Skor 
Sko

r 4 (Sangat 

baik) 

3 (Baik) 2 (Cukup) 1 (Kurang) 

Substansi isi 
(Originalitas/kebarua
n; ketepatan 
pemilihan dan jumlah 
referensi; kelogisan 
dan kekritisan dalam 
menyampaikan 
analisis). 

60% Originalitas
/ kebaruan 
tinggi; 
referensi 
sangat 
relevan dan 
berjumlah 
>=3 
sumber; 
kelogisan 
dan 
kekritisan 

Kebaruan 
cukup; 
referensi 
cukup 
relevan dan 
berjumlah 
>= 3 
sumber; 
kelogisan 
dan 
kekritisan 
tampak dan 

Ide/gagasan 
kurang 
original; 
referensi 
kurang 
relevan dan 
berjumlah ; 
kelogisan 
dan 
kekritisan 
tampak dan 

Ide/gagasan 
kurang 
original; 
referensi 
kurang 
relevan; 
kelogisan 
dan 
kekritisan 
tidak 
tersampaikan
. 

 



 

92 
 

 

tampak dan 
disampaika
n dengan 
baik. 

disampaika
n dengan 
baik. 

disampaikan
. 

Sistematika Penulisan 
(termasuk 
penggunaan huruf, 
kata, bilangan, tanda 
baca, kalimat efektif) 

30% Jumlah 
kesalahan 
<=10  

Jumlah 
kesalahan 
di atas 10 
dan di 
bawah 20 

Jumlah 
kesalahan di 
atas 20 dan 
di bawah 30 

Jumlah 
kesalahan di 
atas 30 

 

Ketepatan waktu 
pengumpulan 

10% Dalam 
jangka 
waktu yang 
ditentukan 

- - Melebihi 
jangka waktu 
yang 
ditentukan 

 

Nilai = Jumlah (Skor + Bobot)  x 100 = 

4 

JADWAL PELAKSANAAN 

Minggu ke-14, 15, dan 16 

LAIN-LAIN 

Bobot penilaian tugas ini adalah 40% dari seluruh penilaian Mata Kuliah ini. 

DAFTAR RUJUKAN 

16. Suhartono, Shodiq, S., & Setiawati, L. 2016. Materi Pokok Psikolinguistik. Tangerang 
Selatan: Universitas Terbuka. 

17. Suharti, S, Khusnah, W. D., Ningsih, S., Shiddiq, J., Saputra, N., Kuswoyo, H., … , Purba, 

J. E. 2021. Kajian Psikolinguistik. Pidie: Yayasan Penerbitn Muhammad Zaini. 

18. Damayanti, R. & Suryandari, S. 2016. Psikolinguistik: Tinjauan Bahasa Alay dan Cyber 

bullying. Kresna Bina Insan Prima. 

19. Dardjowidjojo, Soenjono. 2000.  Echa;  Kisah Pemerolehan Bahasa.  Jakarta:  Gramedia 

Widyasarana Indonesia. 

20. Dardjowidjojo, Soenjono. 2003.  Psikolinguistik.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. 

21. Dardjowidjojo, Soenjono. 2012.  Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa 

Manusia.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia. 

22. Subyakto, Sri Utari.  1992.  Psikolinguistik:  Suatu Pengantar.  Jakarta:  Gramedia. 

Dan artikel jurnal lain yang relevan 
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