
SILABUS MATA KULIAH UMUM BAHASA INDONESIA 

 

1. Identitas Mata Kuliah 

a. Nama Mata Kuliah  : Bahasa Indonesia 

b. Kode Mata Kuliah  :  

c. Beban/Jumlah SKS  : 2 SKS 

d. Penempatan/Semester  : 1 

e. Prasyarat   : - 

f. Jumlah minggu pertemuan : 16  pertemuan 

g. Nama Dosen   : Dra. Nuny Sulistiany Idris, M.Pd. 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan kepribadian bahasa Indonesia. 

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu (1) menggunakan 

bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam 

berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas (memenuhi syarat objektivitas, 

koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, dan komunikatif); (2) menyunting secara 

kritis berbagai karya ilmiah dan menyempurnakannya berdasarkan hasil suntingan; 

(3) memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk mengembangkan diri 

sepanjang hayat. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan komunikatif dan 

kontekstual melalui teknik diskusi, latihan, dan presentasi.  

 

3. Standar Kompetensi 

Mahasiswa mampu: 

1) menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap 

ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas (memenuhi syarat 

objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, dan komunikatif); 

2) menyunting secara kritis berbagai karya ilmiah dan menyempurnakannya 

berdasarkan hasil suntingan; 

3) memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk mengembangkan diri 

sepanjang hayat. 

 

4. Kompetensi Dasar 

Mahasiswa mampu: 

1) menunjukkan pengetahuan yang memadai tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi 

bahasa Indonesia serta menunjukkan kebanggaan mereka terhadap bahasa 

Indonesia; 

2) mengenali dan menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah serta 

memujudkannya dalam berbahasa secara tertulis dan lisan terutama dalam 

konteks kinerja akademik; 

3) membaca kritis berbagai ragam wacana untuk keperluan menulis ilmiah; 

4) menerapkan kriteria penulisan karya ilmiah dalam menyusun dan menyunting 

berbagai bentuk karya ilmiah — makalah, artikel, dan laporan ilmiah; 

5) menerapkan kinerja penulisan proposal proyek ilmiah untuk menghasilkan 

proposal yang bermutu, lengkap dengan perangkat administratifnya; 



6) menyajikan karya ilmiah yang ditulisnya di depan forum sesuai dengan kriteria 

presentasi yang baik; 

7) menyusun teks pidato dan menyampaikannya sesuai dengan kriteria teks dan 

berpidato yang baik. 

 

5. Evaluasi 

Evaluasi melalui UTS,UAS, dan portofolio. 

1) Prosedur : UTS 20 %, UAS 30%, Portofolio 50% 

2) Jenis  : tes tulis dan nontes 

3) Bentuk  : tes objektif, esai, dan portofolio 

4) Alat penilaian : soal isian, esai terbatas, mengarang, dan portofolio 
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7. Kegiatan Pembelajaran 

 

TM 

ke- 

Materi Pokok Metode 

1 Pengantar perkuliahan, penjelasan silabus, dan apersepsi 
materi perkuliahan. 

diskusi & 
presentasi individu 

2 Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. diskusi 

3 Ragam ilmiah: Pemilihan kata (diksi)  latihan 

4 Ragam ilmiah: Ejaan yang disempurnakan  

5 Ragam ilmiah: Kalimat efektif latihan 

6 Ragam ilmiah: Paragraf latihan & presentasi 

7 Ragam ilmiah: Jenis karangan latihan & presentasi 

8 Ragam ilmiah: Jenis karangan latihan 

9 Membaca kritis untuk menulis latihan 

10 Membaca kritis untuk menulis latihan  & diskusi 

11 Membaca kritis untuk menulis latihan, diskusi, presentasi 

12 Penulisan karya tulis ilmiah diskusi & latihan 

13 Penulisan karya tulis ilmiah diskusi & latihan 

14 Penulisan karya tulis ilmiah diskusi & latihan 

15 Pidato latihan & presentasi 

16 Pidato latihan & presentasi 

 

 


