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1. Identitas 
 

Program Studi S1 – ILMU PEMERINTAHAN Semester IV 

Nama Mata Kuliah Bahasa Indonesia  Bobot SKS 2 

Kode Mata Kuliah IP-039 Dosen Pengampu Anik Sri Widawati, S.Sos, MM 

Detail Persentase 
Penilaian 

 Presensi   10 % 
 Ujian Tengah Semester 25 % 
 Ujian Akhir Semester 25 % 
 Tugas                30 % 
 Keaktifan                                   10 %                                     

Klasifikasi Nilai  81-100  : A 
 61-80 : B 
 41- 60 : C 
 21-40 : D 
 0-20  : E 

 

2. Gambaran Umum  
Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib Program Ilmu Pemerintahan. Bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi ejaan, diksi dan 
unsur serapan, tata kalimat, kalimat efektif, paragraf, penalaran dalam karangan, topik karya ilmiah, konvensi dan keplagiatan, dan kerangka karya ilmiah. 
Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester, yang terdiri dari 14 kali pertemuan teori dan 2 kali pertemuan yang 
dikhususkan untuk pelaksanaan UTS  (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). Kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran mata 
kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui proses penalaran ilmiah, khususnya dala mendasari pemilihan diksi yang tepat, pembuatan kalimat 
efektif, pembuatan paragraf, serta perencanaan karangan untuk menghasilkan karya ilmiah (makalah, tugas akhir, dan skripsi) secara baik dan benar. 
 
3. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah 
Profil – Akademisi dan Peneliti : 
1. Mahasiswa mampu menunjukkan kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup. 
2. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
3. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaaan di bidang keahliannya secara mandiri. 
 
Profil - Mengaplikasikan ilmunya sebagai konsultasi professional bidang pemerintahan : 
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam komunikasi untuk berbagai 
keperluan dalam tata kelola pemerintahan. 
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4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
1. Mahasiswa memahami secara umum sehingga mampu membuat karangan ilmiah dalam berbagai bentuk (makalah, tugas, dan skripsi);  
2. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam komunikasi untuk berbagai keperluan. 

 
5. Prasyarat dan Pengetahuan Awal (Prior Knowledge) 

 Tidak Ada 

 

6. Unit-Unit Pembelajaran secara Spesifik 
 

 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran 
Kriteria dan 

bentuk Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

1.  Mahasiswa memahami 
pentingnya belajar bahasa 
Indonesia untuk 
mendukung kegiatan 
perkuliahan  
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan menjelaskan 
tentang pentingnya 
Bahasa Indonesia untuk 
mendukung kegiatan 
perkuliahan 

Menjelaskan tentang :  
 Pentingnya keterampilan 

berbahasa Indonesia 
 Kesalahan umum 

berbahasa Indonesia 
 Bahasa baku dan 

fungsinya 
 

Kuliah 
Diskusi  

Ketepatan dan 
penguasaan 

5 

2 Mahasiswa terampil 
menerapkan ejaan dan 
menyusun definisi dengan 
tepat pada tulisan ragam 
ilmiah  
 
Soft Skills: 
Mahasiswa mampu 

Ketepatan menerapkan 
ejaan dan menyusun 
definisi dengan tepat 
pada tulisan ragam 
ilmiah.   

Ejaan  
 Pemakaian huruf, 

penulisan kata 
 Penulisan serapan dan 

tanda baca 
 Istilah dan definisi 
 Kesalahan umum 

berbahasa Indonesia 

Kuliah dan 
diskusi kelompok kecil 
 

Ketepatan dalam 
menerapkan ejaan 
dan menyusun 
definisi pada 
latihan di kelas 

10 
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 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran 
Kriteria dan 

bentuk Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

 Bahasa baku dan 
fungsinya 
 

3 Mahasiswa mampu memilih 
diksi atau pilihan kata 
berdasarkan topik karangan 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
memilih diksi atau 
pilihan kata berdasarkan 
topik karangan 

Diksi dan Unsur Serapan 
 Diksi 
 Kata Baku dan Tidak 

Baku 
 Makna Denotatif dan 

Konotatif 
 Ungkapan / Idiom 

 

Kuliah 
Diskusi 

Ketepatan dan 
penguasaan 

5 

4 Mahasiswa mampu 
menyusun tata kalimat 
dengan baik dan benar 
 
Soft Skills : 
Mampu berpikir logis dan 
kritis, serta mampu 
mempersuasi dan 
mengelola pendapat dalam 
diskusi 
 

Ketepatan dalam 
menyusun tata kalimat 

Tata Kalimat 

 Pengertian kalimat 

 Struktur kalimat 

 Susunan kalimat 

Kuliah, diskusi, dan 
latihan  

Ketepatan, 
penguasaan, dan 
sistematika  
 
Bentuk : 
Latihan menyusun 
tata kalimat yang 
benar 

10 

5  Mahasiswa mampu 
menyusun kalimat efektif, 
logis, dan sesuai kaidah 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 

Ketepatan dalam 
menyusun kalimat 
efektif, logis, dan sesuai 
kaidah 

Kalimat Efektif : 
 Syarat kalimat efektif 
 Kesalahan kalimat 
 Praktik menulis kalimat 

efektif 

Studi Kasus  

 Membaca sebuah 
artikel yang terdapat 
dalam majalah 
/surat kabar 

 Menemukan kalimat 

Ketepatan dan 
penguasaan 

5 
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 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran 
Kriteria dan 

bentuk Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

tidak efektif dalam 
majalah / surat 
kabar 

 

6 Mahasiswa mampu 
mengembangkan paragraf 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
mengembangkan 
paragraf 

Paragraf dalam Bahasa 
Indonesia: 

 Syarat paragraf efektif 

 Paragraf akademik 

 Pengembangan 
paragraph 

 

Kerja Kelompok dan 
Diskusi : 

 Membaca, 
merangkum menulis 
makalah, 
mempresentasikan, 
mendiskusikan 
tentang topik yang 
dibicarakan 

 Membuat paragraf 
akademik 

 

Ketepatan, 
penguasaan, dan 
sistematika  
 
 

10 

7 Mahasiswa mampu 
mengaplikasikan penalaran 
dalam mengorganisasikan 
karangan 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan 
mengaplikasikan 
penalaran dalam 
mengorganisasikan 
karangan 

Penalaran dalam Karangan: 
 Pengertian penalaran 
 Penalaran kuantitatif 

deduktif dan induktif 
 Penalaran kualitatif judul 

karya ilmiah 

Kerja Kelompok dan 
Diskusi : 

 Membaca, 
merangkum menulis 
makalah, 
mempresentasikan, 
mendiskusikan 
tentang topik yang 
dibicarakan 

 

Ketepatan, 
penguasaan, dan 
sistematika  
 

10 

8 UJIAN AKHIR 

9 Mahasiswa mampu memilih 
dan menyampaikan topik 

Ketepatan memilih dan 
menyampaikan topik 

Topik Karya ilmiah 

 Kriteria ilmiah 

Kuliah dan diskusi Ketepatan dan 
penguasaan 

5 
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 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran 
Kriteria dan 

bentuk Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

karya ilmiah dengan baik 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 
 

karya ilmiah dengan 
baik 

 Pemilihan topik 

 Penentuan tema 
 

10 Mahasiswa mampu 
menerapkan konvensi 
naskah karya tulis ilmiah 
dan mampu menghindari 
keplagiatan 
 
Soft Skills : 
Mampu berpikir logis dan 
kritis, serta mampu 
mempersuasi dan 
mengelola pendapat dalam 
diskusi 
 

Ketepatan dalam 
menyunting naskah 
ilmiah  

Konvensi naskah dan 
Keplagiatan : 

 Konvensi naskah 
(pengetikan, tipografi, 
pengutipan, daftar 
pustaka) 

 Keplagiatan (jenis, 
pencegahan, sanksi) 

  

Kerja Kelompok dan 
Diskusi : 

 Membaca, 
merangkum menulis 
makalah, 
mempresentasikan, 
mendiskusikan 
tentang topik yang 
dibicarakan 

 Menyunting naskah 
ilmiah yang 
diberikan dosen 

 

Ketepatan dalam 
menerapkan 
konvensi naskah 
karya tulis dan 
tidak melakukan 
plagiat 

10 

11 Mahasiswa mampu 
membuat kutipan dan 
daftar pustaka 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
membuat kutipan dan 
daftar pustaka 

Kutipan dan Daftar Pustaka 

 Teknik pengutipan 

 Daftar pustaka 
 

Kuliah dan diskusi Ketepatan dan 
penguasaan 
 
 

5 
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 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran 
Kriteria dan 

bentuk Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

12 Mahasiswa mampu 
membuat kerangka karya 
ilmiah sederhana 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
menyusun sebuah 
kerangka karya ilmiah 
sederhana 

Kerangka karya Ilmiah I : 

 Kerangka makalah 
ilmiah 

 Kerangka esai ilmiah 

Kerja Kelompok dan 
Diskusi : 

 Membaca, 
merangkum menulis 
makalah, 
mempresentasikan, 
mendiskusikan 
tentang topik yang 
dibicarakan 

 Menyusun sebuah 
kerangka karya 
ilmiah 

 

 Ketepatan 
penjelasan dan 
kelengkapan 
konsep 

 Partisipasi, 
kemampuan 
komunikasi, 
logika dan 
persuasi 

 Isi penjelasan 

10 

13 
& 
14 

Mahasiswa mampu 
membuat kerangka karya 
ilmiah sederhana 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
menyusun sebuah 
kerangka karya imiah 
sederhana 

Kerangka karya Ilmiah II : 

 Kerangka artikel ilmiah 

 Kerangka laporan 
penelitian 

Kerja Kelompok dan 
Diskusi : 

 Membaca, 
merangkum menulis 
makalah, 
mempresentasikan, 
mendiskusikan 
tentang topik yang 
dibicarakan 

 Menyusun sebuah 
kerangka karya 
ilmiah 

 

 Ketepatan 
penjelasan dan 
kelengkapan 
konsep 

 Partisipasi, 
kemampuan 
komunikasi, 
logika dan 
persuasi 

 Isi penjelasan 

10 

15 Mahasiswa mampu 
membuat surat resmi 
 

Ketepatan dalam 
membuat surat resmi 

Surat Resmi : 

 Bentuk-bentuk surat  

 Penulisan bagian-

Kuliah dan diskusi Ketepatan dan 
penguasaan 
 

5 
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 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran 
Kriteria dan 

bentuk Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

bagian surat (lampiran, 
hal, tanggal, alamat, 
tembusan) 

 

 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 

 
 

7. Referensi 
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8. Tugas/Akivitas Penilaian 
 

No. Tugas/Aktivitas Kemampuan Akhir yang Diharapkan atau Dievaluasi Waktu Bobot 

1 Menerapkan dan menyusun ejaan  Mahasiswa mampu menerapkan ejaan dan menyusun 
definisi dengan tepat pada tulisan ragam ilmiah  
 

Minggu ke-2 10% 

2 Menyusun tata kalimat yang baik dan benar Mahasiswa mampu menyusun tata kalimat dengan 
baik dan benar 
 

Minggu ke-4 10% 

3 Mendiskusikan dan mempresentasikan penalaran 
dalam karangan 

 

Mahasiswa mampu mengaplikasikan penalaran 
dalam mengorganisasikan karangan 

Minggu ke-7 10% 
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4 Menyunting naskah ilmiah yang diberikan dosen  
 

Mahasiswa mampu menerapkan konvensi naskah 
karya tulis ilmiah dan mampu menghindari 
keplagiatan 
 

Minggu ke-10 10% 

5 Menyusun, mendiskusikan, dan mempresentasikan 
sebuah kerangka karya makalah ilmiah dan esai 
ilmiah 

Mahasiswa mampu membuat kerangka karya 
makalah ilmiah dan esai ilmiah 
 
 

Minggu ke-12 25% 

6 Menyusun, mendiskusikan, dan mempresentasikan 
sebuah kerangka karya artikel ilmiah dan laporan 
penelitian 
 

Mahasiswa mampu membuat kerangka artikel ilmiah 
dan laporan penelitian 

Minggu ke-13 & 
14 

25% 

7 Membuat surat resmi dan curriculum vitae Mahasiswa mampu membuat surat resmi dan 
curriculum vitae 

Minggu ke-15 10% 

 
 

9. Rubrik Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                      . 
 

Jenis Penelitian Kriteria Bobot 
Nilai 

20 40 60 80 100 

Menyusun, 
mendiskusikan, dan 
mempresentasikan 
sebuah kerangka 
karya makalah 
ilmiah dan esai 
ilmiah 

Perorangan – 
keaktifan diskusi 

25% Tidak aktif dalam 
diskusi 

 Kurang aktif 
dalam diskusi 

 Sangat aktif 
dalam diskusi 

Perorangan - 
Sikap 

25% Penyampaian 
tidak keras, 
tanpa menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras, tanpa 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
menjelaskan 
maksud yang 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
mempersuasi 
dan mengelola 
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disampaikan perbedaan 
pendapat  

Kelompok -
organisasi 

25% Materi 
prensentasi 
tidak disiapkan 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
kurang 
visualisasi 

 Materi 
presentasi 
disiapkan 
secara runut 
dan menarik 
secara 
visualisasi 

Teamwork 25% Presentasi 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 
sekelompok 
orang dan 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, tetapi 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, serta 
jawaban antar 
kelompok saling 
mendukung 

Menyusun, 
mendiskusikan, dan 
mempresentasikan 
sebuah kerangka 
karya artikel ilmiah 
dan laporan 
penelitian 

Perorangan – 
keaktifan diskusi 

25% Tidak aktif dalam 
diskusi 

 Kurang aktif 
dalam diskusi 

 Sangat aktif 
dalam diskusi 

Perorangan - 
Sikap 

25% Penyampaian 
tidak keras, 
tanpa menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 

Penyampaian 
keras, tanpa 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
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 mendukung mendukung mendukung dengan sikap 
yang dapat 
menjelaskan 
maksud yang 
disampaikan 

dengan sikap 
yang dapat 
mempersuasi 
dan mengelola 
perbedaan 
pendapat  

Kelompok -
organisasi 

25% Materi 
prensentasi 
tidak disiapkan 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
kurang 
visualisasi 

 Materi 
presentasi 
disiapkan 
secara runut 
dan menarik 
secara 
visualisasi 

Teamwork 25% Presentasi 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 
sekelompok 
orang dan 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, tetapi 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, serta 
jawaban antar 
kelompok saling 
mendukung 

 


