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Peralihan status kelembagaan UIN Mataram dari 

institut menjadi Universitas mengusung paradigma horizon 

ilmu dengan maksud mengintegrasikan antara aspek fisik 

(bangunan), tradisi akademik, unsur lokalitas, semangat 

keislaman dan juga kebangsaan Universitas yang cendekia, 

terbuka, dan unggul secara menyeluruh dan sistemik. 

Dalam aspek kurikulum pun perubahan dilakukan untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. 

Perubahan kurikulum di Perguruan Tinggi merupakan 

aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan 

terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal 

need), serta kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder 

need). Permasalahan yang sering timbul di kalangan 

akademisi adalah pemahaman tentang bagaimana 

melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang 

masih sangat beragam baik antar Program Studi sejenis 

maupun antar Perguruan Tinggi.  

Cita-cita besar yang UIN Mataram sebagai lembaga 

pendidikan yang cendekia, terbuka, dan unggul dapat 
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dicapai dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan 

pada berbagai aspek misalnya sarana dan prasarana, 

Sumber Daya Manusia, dan proses pendidikan. Salah satu 

wujud nyata untuk menuju ke arah perbaikan ini adalah 

disusunnya Buku Panduan Pengembangan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS). Buku panduan ini accesable 

bagi para dosen sehingga diharapkan bermanfaat sebagai 

acuan dalam mengembangkan dan menyusun RPS sebagai 

persiapan pembelajaran. 

Terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada 

segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan 

buku pedoman ini. Hanya kepada Allah SWT kami 

mohonkan balasan kebaikan atas budi baiknya. Akhirul 

kalam, semoga buku pedoman ini bermanfaat untuk kita 

semua. Aamiin. 

 
Mataram, Mei 2019 

Ketua LPM UIN Mataram 

 
 
 

Dr. M. Sobry, M.Pd. 
NIP. 197710092006041002 

 
  



 

VII 

 
KATA PENGANTAR .................................................................................. V 

DAFTAR ISI ............................................................................................... VII 

PEDOMAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN 

SEMESTER (RPS) ....................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ............................................................................ 1 

B. Landasan Hukum....................................................................... 4 

C. Tujuan .............................................................................................. 4 

D. Pengertian RPS ........................................................................... 5 

E. Komponen RPS ........................................................................... 6 

F. Penjelasan Komponen RPS ................................................. 8 

G. Implementasi pengembangan dan  

        penyusunan RPS..................................................................... 13 

H. Penutup ........................................................................................ 14 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ....................................................................... 17 

Lampiran Format RPS ......................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

 

 

 



 

1 

 
A. Latar Belakang   

Acuan penyusunan Pedoman Rencana 

Pembelajar Sememster (RPS) ini adalah Undang-

undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang 

Standar Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014, 

Standar Nasional Dikti Permenristekdikti Nomor 44 

Tahun 2015. Peraturan Pemerintah tersebut 

merupakan peraturan penyempurnaan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Perencanaan 

pembelajaran merupakan penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan 

pembelajaran. 

Perencanaan tersebut memuat perencanaan 

proses pembelajaran yang disajikan dalam bentuk 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS disusun 

oleh dosen secara mandiri atau dalam konsorsium 
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Program Studi. RPS disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 

2014. Faktor-faktor yang terkait dalam capaian 

pembelajaran adalah materi yang dikaji, sumber belajar, 

penilaian proses, dan hasil belajar. Hal ini dituangkan 

dalam bentuk dokumen kurikulum dan 

diimplementasikan dalam pembelajaran. 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 35 

ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Setiap Program Studi mengembangkan keilmuan, 

akhlak, dan keterampilan. Sedangkan dalam 

Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN–DIKTI) pasal 1, yang 

menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan bahan kajian, proses, dan 

penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan Program Studi Kurikulum Pendidikan 

Tinggi yang merupakan amanat Institusi yang harus 

senantiasa  diperbaharui  sesuai  dengan  perkembangan 
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kebutuhan dan iptek yang dituangkan dalam capaian 

pembelajaran. 

Dokumen yang berisi kurikulum berisi rincian 

komponen kurikulum yang dulu dikenal dengan nama 

SAP dan Silabus, sedangkan saat ini digunakan istilah 

RPS (Rencana Pembelajaran Semester). Implementasi 

kurikulum nya adalah bentuk pembelajaran yang 

dilakukan berdasarkan RPS yang ada. Sehingga apabila 

terdapat perubahan dalam dokumen kurikulum maka 

terjadi perubahan pada implementasinya. Seringkali 

sebuah kurikulum perubahan hanya pada dokumen 

saja tetapi pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan 

tidak berubah. Kurikulum harus selalu berorientasi 

pada learning outcomes yang berisi kompetensi yang 

dibutuhkan. Perubahan kurikulum merupakan 

penyempurnaan dari sistem pembelajaran untuk setiap 

mata kuliah. Untuk itulah perlu adanya pedoman 

sebagai acuan bagi pengembangan pembelajaran. 

Dalam suatu sistem pendidikan tinggi ada 4 

komponen pokok yang mempengaruhi lulusan yang 

berkualitas, antara lain: Input, Proses, Output, dan 

Outcome. Faktor-faktor terkait capaian pembelajaran 
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dalam proses adalah materi yang dikaji, sumber belajar, 

penilaian proses, dan hasil belajar. Hal ini dituangkan 

dalam bentuk dokumen kurikulum dan 

diimplementasikan dalam pembelajaran. 

 
B. Landasan Hukum   

Pedoman Pengembangan RPS mengacu pada: 

1. Peraturan presiden No 8 tahun 2012 tentang 

Kerangka kualifikasi nasional KKNI. 

2. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Sandar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

3. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

4. (SN DIKTI). 

5. Buku Panduan Penyusun Kurikulum Pendidikan 

Tinggi tahun 2016 Direktorat Jenderal 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian 

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

 
C. Tujuan  

Secara umum pedoman ini ditujukan untuk 

memberikan acuan dalam mengembangkan dan 

menyusun perangkat pembelajaran berupa RPS sebagai 
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dokumen kurikulum yang wajib disusun oleh dosen 

atau tim pengampu mata kuliah yang ditawarkan di 

setiap program studi. 

Secara khusus, pedoman ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Fungsi Preventif agar dosen terhindar dari 

rumusan-rumusan yang menyimpang dari filosofi, 

kurikulum yang berorientasi learning outcomes 

dalam pengembangan perangkat pembelajaran. 

2. Fungsi Korektif agar dosen melakukan penyesuian 

dalam rumusan perangkat. 

3. Pembelajaran dan secara bertahap meninggalkan 

mindset lama tentang pengembangan perangkat 

pembelajaran. 

4. Fungsi Konstruktif agar dosen mengakomodasi 

ragam inovasi dalam kurikulum pada. 

5. Tataran praktis dan bagaimana menyusun 

perangkat pembelajaran yang sejalan dengan 

orientasi kurikulum pada learning outcomes. 

 
D. Pengertian RPS 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dapat 

didefinisikan dengan merujuk pada Panduan 
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Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang 

menyatakan bahwa: (1) Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) adalah dokumen program 

pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CP (capaian 

pembelajaran) lulusan yang ditetapkan, sehingga harus 

dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan 

konsep kurikulum nya. (2) Rancangan dititikberatkan 

pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar 

memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang 

ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan 

kegiatan dosen mengajar. (3) Pembelajaran yang 

dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa (student center learning disingkat SCL). (4) 

RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan 

secara berkala dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 
E. Komponen RPS  

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang 

disusun sebagai persiapan pembelajaran minimal 

terdiri atas beberapa komponen sebagaimana 

disebutkan dalam Panduan Penyusunan Kurikulum 
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Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti, Dirjen 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat 

Pembelajaran, 2016 berikut: 

1. Nama Program Studi. 

2. Nama dan kode mata kuliah, semester, dan sks. 

3. Nama dosen pengampu. 

4. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 

pada mata kuliah. 

5. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap 

tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan. 

6. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang 

akan dicapai. 

7. Metode pembelajaran. 

8. Waktu yang disediakan untuk mencapai 

kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. 

9. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan 

dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa selama satu semester. 

10. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. 

11. Daftar referensi yang digunakan. 
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F. Penjelasan Komponen RPS   

Rincian unsur yang dicantumkan dalam RPS di 

atas dapat diuraikan pada penjelasan berikut. 

1. Nama Program Studi 

Seharusnya sesuai dengan yang tercantum dalam 

izin pembukaan/pendirian/operasional Program 

Studi yang dikeluarkan oleh Kementerian. 

2. Nama dan Kode, Semester, SKS Mata Kuliah/Modul 

Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang 

dijalankan. 

3. Nama Dosen Pengampu 

Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran 

dilakukan oleh suatu tim pengampu (team 

teaching), atau kelas paralel. 

4. Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan 

pada Mata Kuliah 

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah 

capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 

pada mata kuliah ini, yang bisa terdiri dari unsur 

sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, 

dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran 

lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen 

kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa 
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mata kuliah sehingga CPL yang dibebankan kepada 

suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha 

untuk memberi kemampuan yang mengarah pada 

pemenuhan CPL. 

5. Kemampuan Akhir yang Direncanakan di Setiap 

Tahapan Pembelajaran 

Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap 

tahapan pembelajaran merupakan kemampuan tiap 

tahap pembelajaran yang diharapkan mampu 

berkontribusi pada pemenuhan CPL yang 

dibebankan atau merupakan jabaran dari CP yang 

dirancang untuk pemenuhan sebagian dari CP 

lulusan. 

6. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran adalah materi pembelajaran 

yang terkait dengan kemampuan akhir yang hendak 

dicapai. Deskripsi materi pembelajaran dapat 

disajikan secara lebih lengkap dalam sebuah buku 

ajar atau modul atau buku teks yang dapat 

diletakkan dalam suatu laman sehingga mahasiswa 

peserta mata kuliah ini dapat mengakses dengan 

mudah. Materi pembelajaran ini merupakan uraian 

dari bahan kajian bidang keilmuan (IPTEKS) yang 
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dipelajari dan dikembangkan oleh dosen atau 

kelompok dosen Program Studi. Materi 

pembelajaran dalam suatu mata kuliah dapat berisi 

bahan kajian dengan berbagai 

cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau 

bidang keahlian, bergantung pada konsep bentuk 

mata kuliah atau modul yang dirancang dalam 

kurikulum. Jika mata kuliah disusun berdasarkan 

satu bidang keilmuan, materi pembelajaran lebih 

difokuskan (secara parsial) pada pendalaman 

bidang keilmuan tersebut, tetapi apabila mata 

kuliah tersebut disusun secara terintegrasi (dalam 

bentuk modul atau blok), materi pembelajaran 

dapat berisi kajian yang diambil dari beberapa 

cabang/ranting/bagian bidang keilmuan/keahlian 

dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari 

secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang 

keilmuan atau bidang keahlian. Kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL 

yang dirumuskan dalam kurikulum. 

7. Metode Pembelajaran 

Penetapan metode pembelajaran didasarkan pada 

keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan 
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telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran 

akan tercapai dengan metode/model pembelajaran 

yang dipilih. Metode/model pembelajaran bisa 

berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain 

yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah 

dapat menggunakan satu atau gabungan dari 

beberapa metode pembelajaran. 

8. Waktu 

Waktu merupakan takaran waktu sesuai dengan 

beban belajar mahasiswa dan menunjukan kapan 

suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Waktu 

dalam satu semester mulai minggu ke 1 sampai ke 

16 (bisa 1/2/3/4 mingguan) dan waktu yang 

disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap 

tahap kegiatan pembelajaran. Penetapan lama 

waktu di setiap tahap pembelajaran didasarkan 

pada perkiraan bahwa dalam jangka waktu yang 

disediakan rata-rata mahasiswa dapat mencapai 

kemampuan yang telah ditetapkan melalui 
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pengalaman belajar yang dirancang pada tahap 

pembelajaran tersebut. 

9. Pengalaman Belajar Mahasiswa 

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan 

dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk 

kegiatan belajar mahasiswa yang dipilih agar 

mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang 

diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses 

ini termasuk di dalamnya kegiatan Asesement 

proses dan hasil belajar mahasiswa. 

10. Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian 

Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar 

keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan 

pembelajaran, sedangkan indikator merupakan 

unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja 

mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran 

dalam persen (%) yang menunjukkan persentase 

keberhasilan satu tahap penilaian terhadap nilai 

keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.  
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11. Daftar Referensi 

Ars Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran mata kuliah. 

  
G. Implementasi pengembangan dan penyusunan 

RPS  

Prosedur pengembangan dan penyusunan RPS 

mata kuliah di Universitas Islam Negeri Mataram 

mengikuti tahapan-tahapan berikut ini: 

1. Pimpinan pada tingkat Dekanat melakukan 

sosialisasi pedoman RPS kepada dosen-dosen, 

melakukan tindak lanjut dalam bentuk workshop 

jika diperlukan. Setelah itu, penyusunan RPS 

dilakukan masing-masing dosen dan melakukan 

monitor prosesnya sampai dihasilkan RPS tiap mata 

kuliah. 

2. Tahap pelaporan hasil penyusunan RPS masing-

masing dosen. 

3. Laporan hasil penyusunan RPS tiap mata kuliah oleh 

para dosen diserahkan kepada Ketua Program Studi 

dalam bentuk folder-folder beserta lampirannya 

untuk di verifikasi. Selanjutnya dokumen RPS dan 
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soft file RPS yang sudah di verifikasi oleh Ketua 

Program Studi dicetak dan ditandatangani. 

Selanjutnya dokumen RPS dan soft file RPS 

diserahkan Ketua Program Studi kepada tim 

kurikulum Fakultas. 

4. Penyerahan doumen RPS hasil validasi. 

5. Dokumen RPS yang telah di validasi (pimpinan 

Fakultas) Senat Fakultas dijadikan sebagai laporan 

kegiatan penyusunan RPS. Dokumen RPS soft file 

yang dikumpulkan dijadikan sebagai bahan 

evaluasi/pengembangan tindak lanjut serta untuk 

akuntabilitas publik. 

 
H. Penutup   

Pedoman Pengembangan dan Penyusunan 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UIN Mataram ini 

diharapkan dapat dijadikan panduan bagi program 

studi dan dosen-dosen setiap mata kuliah dalam 

pengembangan dan penyusunan (RPS). Pedoman ini 

diharapkan dapat menjadi dokumen pelengkap 

kurikulum di tingkat Program Studi, Fakultas, dan 

Universitas. Selain itu, pedoman diharapkan dapat 
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meningkatkan kualitas dan mutu perkuliahan di UIN 

Mataram.
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Lampiran Format RPS 

 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
A. Identitas 

1. Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 

2. Program Studi : Perbankan Syariah 

3. Mata Kuliah  : Bahasa Indonesia 

4. Kode Mata Kuliah :  

5. Semester  : I A, B, C,  

6. SKS   : 2 SKS 

7. Dosen Pengampu : Akmaluddin, M.Pd. 

 
B. Capaian Pembelajaran 

1. Capaian Pembelajaran Program Studi 

a. (S4) Berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada 

negara dan bangsa. 

b. (P2) Menguasai pengetahuan dan langkah-

langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah 

secara lisan dan tertulis dengan menggunakan 
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bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam 

perkembangan dunia akademik dan dunia kerja 

c. (KU10) Menunjukkan kemampuan literasi 

informasi, media dan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan keilmuan dan kemampuan 

kerja 

d. (KK1) Mampu menyajikan informasi untuk 

pengambilan keputusan manajemen dan 

analisis kinerja perbankan syariah dengan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

a. (M1) Mahasiswa mampu memahami bahasa, 

penggunaan, fungsi, dan keragaman Bahasa [S4, 

P2, KU10] 

b. (M2) Mahasiswa mampu memahami sejarah 

perkembangan bahasa Indonesia, sumber 

bahasa Indonesia, peresmian bahasa Indonesia, 

dan kedudukan & fungsi bahasa Indonesia [S4, 

P2, KU10] 

c. (M2)  Mahasiswa mampu menerapkan 

PUEBI: Pemakaian huruf kapital dan huruf 
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miring, singkatan dan akronim, Penulisan unsur 

serapan,  

d. Pemakaian tanda baca: titik, koma, titik dua, 

hubung, koma pisah, elipsis, tanya, seru, 

kurung, siku, tanda petik [P2, KU10] 

e. (M3) Mahasiswa mampu memahami tata 

kalimat, hakikat kalimat, unsur-unsur 

pembentuk kalimat, struktur kalimat, dan jenis-

jenis kalimat [P2, KU10] 

f. (M4) Mahasiswa mampu mengidentifikasi 

kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif: kesatuan 

gagasan, kepaduan, kelogisan, kehematan, 

penekanan, kevariasian dan penggunaan ejaan 

[P2, KU10] 

g. (M5) Mahasiswa mampu memahami 

paragraf, pengertian paragraf, unsur-unsur 

paragraf (gagasan utama dan penjelas), jenis-

jenis paragraf, Syarat penyusun paragraf yang 

baik, dan teknik dan pola pengembangan 

paragraf [P2, KU10] 

h. (M6) Mahasiswa mampu menyusun 

karangan atau tulisan, dalam berbagai bentuk 
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sesuai dengan langkah-langkah 

mengarang/menulis [P2, KU10, KK1] 

i. (M7) Mahasiswa mampu memahami karya 

tulis ilmiah, hakikat KTI, kegunaan KTI, syarat-

syarat KTI, sistematika KTI, dan jenis KTI. [P2, 

KU10, KK1] 

j. (M8) Mahasiswa mampu menerapkan 

teknik penulisan ilmiah, penulisan kutipan, 

penulisan daftar pustaka/bibliografi dari 

berbagai sumber dan format penulisan. [P2, 

KU10, KK1] 

k. (M9)  Mahasiswa terampil berbicara, dalam 

berbagai bentuk (diskusi, debat, 

pidato/ceramah, konferensi, symposium, rapat, 

loka karya, braionstorming, seminar, workshop 

dan lainnya). [P2, KU10, KK1] 

l. (M10) Mahasiswa mampu melakukan 

presentasi Ilmiah sesuai dengan tata tertib dan 

etika presentasi ilmiah. [S3, KU5] 

 
C. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata 

kuliah yang didesain agar mahasiswa mampu 
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memahami dan terampil menggunakan Bahasa 

Indonesia secara baik dan benar dalam ranah 

menyimak, membaca, berbicara, dan menulis karya 

ilmiah. Sejalan dengan uraian tersebut, maka dalam 

mata kuliah ini, bahasa Indonesia dihubungkan dengan 

dunia ilmu pengetahuan. Pentingnya mempelajari 

Bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan ilmu 

pengetahuan karena mahasiswa memerlukan 

keterampilan berbahasa yang baik dan benar pada 

aspek lisan dan tulisan sebagai calon pegawai bank. 

Dengan demikian, mahasiswa dipersiapkan tidak hanya 

untuk menjadi konsumen ilmu pengetahuan melainkan 

juga sebagai produsen dalam bidang ilmiah. 
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D. Pengalaman Belajar 

Tugas Mahasiswa: 

1. Bentuk Tugas: 

Menyusun makalah dan mempresentasikannya 

2. Tujuan Tugas: 

Mahasiswa mampu menyusun makalah dan 

mempresentasikannya sesuai dengan topik yang 

sudah ditentukan dalam mata kuliah bahasa 

Indonesia  

3. Metode Pengerjaan Tugas: 

a. Memilih dan mengkaji minimal lima referensi 

sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. 

b. Menentukan judul makalah. 

c. Merumuskan masalah. 

d. Merancang sistematika makalah. 

e. Menyusun makalah. 

f. Mempresentasikan makalah di kelas. 

4. Bentuk dan Format Luaran: 

a. Makalah ditulis dengan huruf Times New 

Roman, font 12, spasi 2 (double), dan minimal 7 

halaman. 
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b. Makalah ditulis dengan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar, serta sesuai dengan Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

c. Penulisan catatan kaki (footnote) dan daftar 

pustaka mengikuti Turabian Style Citations 

(Notes-Bibliography Style). 

5. Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian: 

a. Makalah (60%): 

(1) Ketepatan sistematika makalah sesuai 

dengan topik yang sudah ditentukan. 

(2) Ketepatan isi makalah sesuai dengan topik. 

(3) Ketepatan tata tulis sesuai dengan 

ketentuan huruf, font, spasi, minimal 

halaman, dan sesuai dengan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), 

serta ketentuan penulisan catatan kaki 

(footnote) dan daftar pustaka. 

b. Presentasi (40%): 

(1) Penggunaan bahasa yang komunikatif. 

(2) Penguasaan materi. 

(3) Penguasaan audiensi. 



 

36 

(4) Pengendalian waktu (20 menit presentasi 

dan 30 menit diskusi). 

6. Lain-Lain: 

a. Tugas makalah dikerjakan dan dipresentasikan 

secara kelompok. 

b. Bobot penilaian tugas makalah ini adalah 20% 

dari 100% penilaian mata kuliah Bahasa 

Indonesia ini.  

 
E. Daftar Referensi 

Pustaka Utama: 

1. Setyawati, N. 2010. Analisis Kesalahan Berbahasa 

Indonesia Teori dan Praktik. Surakarta: Yuma 

Pustaka. 

2. Arifin, E. Zainal dan Farid Hadi. 2009. 1001 

Kesalahan Berbahasa. Jakarta: Akademika Press.  

3. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

4. Kurniawan, Khaerudin. 2016. Bahasa Indonesia 

Keilmuan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Refika 

Aditama. 

5. Hasan Alwi, dkk., 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 
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6. Satata, Sri, dkk.. 2012. Bahasa Indonesia Mata Kuliah 

Pengembangan Kepribadian. Jakarta: Mitra Wacana 

Media. 

7. Tarigan, Djago. 2008. Membina Keterampilan 

Menulis Paragraf dan Pengembangannya. Bandung: 

PT Angkasa. 

 
Pustaka Pendukung: 

Buku-buku selain pustaka utama, dan jurnal-

jurnal yang terkait dengan topik-topik pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

 
F. Kriteria Penilaian  

 

 

 

 

No. Jenis Bobot (%) 

1 Harian (Kehadiran, partisipasi, 

tugas) 

20 % 

2 Ujian Tengah Semester  30% 

3 Ujian Akhir Semester  50% 

Total 100% 
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        Mataram,  Agustus 2019 
Mengetahui, 

 
Ketua Program Studi Dosen Pengampu 

 
 
 
 

(_______________________)       (_______________________)  
  

Interval Nilai 

≥ 91 A+ 

86-90 A 

81-85 A- 

76-80 B+ 

71-75 B 

66-70 B- 

61-65 C+ 

56-60 C 

51-55 C- 

<50 D 
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