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1. Arti Penting Mata Kuliah 

 
Mata Kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah dasar umum 

yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa pada setiap program studi di 

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar.  Tujuan mata kuliah bahasa 

Indonesia adalah membentuk kemampuan mahasiswa menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupun tulisan. 

Penguasaan bahasa Indonesia adalah salah satu indikator nasionalisme 

seseorang, selain itu bahasa Indonesia memiliki landasan yurisdiksi yang 

termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Th 2009.  

Sejalan dengan visi, misi serta tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institusi Agama Islam DDI Polewali Mandar, mata kuliah Bahasa 

Indonesia dapat menunjang terwujudnya visi tersebut melalui peningkatan 

kompetensi kemampuan berbahasa Indonesia. 

 
2. Kompetensi Mata Kuliah 

 
a. Capaian Lulusan 

Setelah mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, mahasiswa program 

studi diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar sesuai kaidah berbahasa secara lisan mapun tulisan dengan fokus 
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penguasaan empat keterampilan berbahasa yaitu menyimak, membaca, 

menulis dan berbicara. 

Kemampuan berbahasa lisan dilakukan dengan cara mampu berbicara 

di depan umum. Kemampuan berbahasa Indonesia secara tertulis diukur 

melalui kemampuan menulis karya ilmiah berupa surat resmi dan tidak 

resmi serta artikel minimal 13 halaman. 

 

b. Kemampuan Akhir Tahap Pembelajaran 

 
1) Mampu memahami berbagai informasi baik secara tertulis dan non tulis. 

2) Mampu menuliskan berbagai bentuk karya ilmiah, seperti proposal 

perencaan, artike Ilmiah pada blog atau website. 

3) Mampu berbicara di depan umum dengan keterampilan berbahasa Indonesia 

yang baik dan benar melalui kegiatan berpidato dan ceramah. 

 

3. Desain Materi 
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5. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
 

Pendekatan mata kuliah ini adalah pendekatan keterampilan proses. 

Mahasiswa lebih diutamakan dan ditekankan mengikuti proses perkuliahan 

ini sejak pengenalan teoritis, pengalaman mengamati langsung tulisan-tulisan 

yang telah ada, pengalaman melakukan klasifikasi-klasifikasi atas tulisan 

yang ada, pengalaman melakukan verifikasi atas tulisan-tulisan yang ada, 

dan pengalaman langsung berbicara dan menulis. Pengalaman langsung 

menulis ini sebagai muara perkuliahan ini. 

Metode pembelajaran lebih dititikberatkan pada metode langsung dan 

metode menulis terbimbing. Artinya, mahasiswa langsung melakukan 

pengamatan, penelitian, verifikasi dan menulis secara langsung di bawah 

bimbingan dosen baik di dalam kelas (luring)  maupun diluar kelas (daring) 

yang dibantu oleh google class room. Teknik yang digunakan berupa tanya 



jawab, diskusi dan latihan melalui penugasan. Teknik tanya jawab dan 

diskusi digunakan berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teoretis. 

Sementara teknik latihan digunakan untuk melakukan simulasi berbicara dan 

verifikasi serta menulis secara langsung berbagai hal yang dipelajari. 

Media pembelajaran mata kuliah ini berupa tulisan-tulisan yang tersebar 

dalam bentuk artikel pada koran, majalah, dan jurnal. Selain itu, berupa 

tulisan-tulisan resmi seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Demikian 

pula, tulisan dalam bentuk berbagai buku.  

Sumber pembelajaran ini berupa berbagai perpustakaan yang tersedia. 

Perspustakaan tersebut bisa berupa perpustakaan umum atau perpustakaan-

perpustakaan yang spesifik.  

 
6. Alokasi Waktu (Time Line) 

 

Pertemuan Topik Mata Kuliah 

1 
Kontrak Belajar dan Penyampaian rencana pembelajaran selama 
1 semester 

2 Sejarah Bahasa Indonesia, Kedudukan Bahasa Indonesia 

3 
Ragam bahasa, penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah 
dalam menulis dan presentasi ilmiah 

4 
Tata tulis (ejaan), tata pembentukan kalimat, tata pilihan kata, 
tata penulisan kalimat efektif, 

5 Mengembangkan paragraf karya ilmiah 

6-7 Pra menulis dan kerangka karangan serta metode berbicara 

8 Naskah bebas (Mid Tes) 

9-10 Menulis, perencanaan karya ilmiah 

11 Menuliskan kutipan dan daftar pustaka 

12-13 Menulis makalah ilmiah 

14-15 Menulis artikel ilmiah 

16 Tes tertulis (Final Tes) 

 



7. Evaluasi Proses dan Produk belajar 
 

No Asigments Bobot Due time 

1 Tatap muka  10 % Setiap pertemuan 

2 
Partisipasi kelas: pertanyaan dan 
atau komentar 

15 % Setiap pertemuan 

3 Performance Pidato / Ceramah  50 % Seminggu sebelum UAS 

4 
1 Tugas kelompok dalam bentuk 
makalah 

15 % Setiap Presentasi 

5 
Masing-masing 1 tugas individu 
dalam bentuk artikel dan 
proposal. 

10 % 
2 minggu setelah 
pelaksanaan UTS 

  100%  
 
 

8. Deskripsi Tugas Tugas 

a. Tatap muka adalah kegiatan belajar mengajar berupa proses interaksi 

antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas (luring) maupu  di luar kelas 

(daring). 

b. Partisipasi kelas adalah bentuk partisipasi mahasiswa dalam kegiatan 

belajar mengajar yang berupa komentar, pertanyaan, dengan prinsip 

terbuka, jujur, serta bertanggung jawab. 

c. Performance adalah latihan pengusaan keterampilan berbicara dalam 

bentuk pidato / ceramah. 

d. Tugas kelompok dalam bentuk makalah sebagai dokumentasi arsip materi 

kegiatan belajar mengajar  dalam bentuk hardfile dan softfile yang 

diunggah melalui google class room. 

e. Tugas individu dalam bentuk artikel adalah hasil belajar mahasiswa yang 

diunggah melalui google class room. 

 

 



9. Standar Proses 

Untuk mencapai kompetensi utama dalam matakuliah ini digunakan 

dua target yaitu ; 1) Produk: Pembuatan makalah, produk pembuatan artikel, 

produk video pidato/ceramah. 2) Proses: Interaksi belajar mengajar di dalam 

kelas (luring) dan luar kelas (daring) yang menekankan partisipasi belajar. 

 

10. Format dan Sistematika Makalah 

a. Format makalah 

Penyusunan makalah dibatasi minimal 10 halaman dan  maksimal 

sebanyak 15 halaman. Makalah ditulis dengan menggunakan font Book 

Antiqua no 12, dan disusun dengan menggunakan spasi 1.5. 

b. Sistematika Penulisan 

 Halaman sampul makalah 

 Kata Pengantar 

 BAB I Pendahuluan 

- Latar Belakang 

- Batasan Masalah 

- Tujuan  

- Manfaat 

 BAB II Pembahasan 

- Berisi tentang topik materi pembahasan 

 BAB III Penutup 

- Kesimpulan dan Saran 

 

11. Standar dan Kriteria Penilain Tugas Makalah 

No NILAI UNSUR dan KRITERIA 

 
 
 
1 

(15 %) 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Pendahuluan  

 
Menyatakan  jelas tesis atau pokok masalah, teori yang digunakan 
dan latar tesis. 
Lebih lemah dari versi 5 
Pendahuluan terlalu panjang. Kerangka fikir diungkapkan tetapi 
tidak jelas 



Lebih lemah dari versi 3 
Sedikit atau tidak ada usaha deskripsi kerangka fikir dalam 
pendahuluan atau deskripsi. 
 

 
 
 
2 

(50 %) 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 

Kualitas Argumen 

 
Mengembangkan argumen logis, ide yang relevan dengan bukti 
yang jelas.  

Lebih lemah dari versi 5 
Beberapa aspek argumen dan penggunaan bukti-bukti lemah 
Lebih lemah dari versi 3 
Kelemahan terbesar dalam argumen dan penggunaan bukti atau 
tidak ada argumen. 
 

 
 
 
3 

(20 %) 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Penggunaan Bukti-Bukti  

 
Menggunakan bukti-bukti. Memperlihatkan hubungan antara 
bukti dan kerangka fikir 
Lebih lemah dari versi 5 
Beberapa pencantuman materi yang tidak relevan. 
Lebih lemah dari versi 3 
Kebanyakan materi tidak relevan 
 

 
 
 
4 

(5 %) 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Presentasi  

 
Penggunaan bahasa yang efektif dan benar. Referensi tepat. Jelas  
Lebih lemah dari versi 5 
Beberapa kesalahan kecil dalam tatabahasa, sintaksis dan 
pengacuan. Cukup jelas 
Lebih lemah dari versi 3 
Banyak kesalahan. Tidak jelas 
 

 
 
 
 
5 

(10 %) 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Kesimpulan 

 
Menggambarkan uraian argumen. yang koheren terhadap 
pertanyaan  
Lebih lemah dari versi 5 
Kesimpulan jelas berdasarkan argumen dan bukti-bukti yang 
disajikan 
Lebih lemah dari versi 3 
Sedikit/tidak ada kesimpulan/tidak berdasarkan argumen dan 
bukti dalam makalah 
 

 

 


