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  KATALOG 
  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA 

INDONESIA (IND) 
 

PROGRAM MAGISTER (S2) 

VISI 

Menjadi program studi pascasarjana unggul dan menjadi rujukan 
dalam pengembangan ilmu kependidikan bidang bahasa dan sastra 
Indonesia. 
 
MISI 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia 
lanjut yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan 
pendekatan yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. 

(2) Menyelenggarakan penelitian bidang bahasa dan sastra Indonesia. 
(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang bahasa dan 

pembelajarannya. 
(4) Menyelenggarakan tatapamong program pendidikan bahasa Indonesia 

pascasarjana yang akuntabel dan transparan untuk menjamin pening-
katan kualitas berkelanjutan. 

 
TUJUAN 

(1) Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, 
mandiri, dan mampu berkembang secara profesional dalam bidang 
kependidikan bahasa Indonesia. 

(2) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dalam 
bidang kependidikan bahasa Indonesia. 

(3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 
pendidikan bahasa Indonesia. 
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(4) Menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam 
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. 

 

STANDAR KOMPETENSI DAN KEWENANGAN LULUSAN 

Standar kompetensi lulusan Program Studi S2 Pendidikan Bahasa 
Indonesia adalah sebagai berikut. 
(1) Menguasai ilmu bahasa secara utuh bagi kepentingan profesi 

pengembang ilmu bahasa. 
(2) Menguasai ilmu pendidikan sastra Indonesia dan pengembangannya 

di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 
(3) Memiliki wawasan keilmuan, keterampilan, dan sikap positif 

sebagai seorang ahli pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 
(4) Mampu mengembangkan bahan ajar, strategi, media, dan evaluasi 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 
(5) Mampu mengembangkan program pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 
 

Lulusan Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki 
kewenangan sebagai pengembang ilmu pendidikan bahasa dan sastra 
Indonesia di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 

 
STRUKTUR KURIKULUM 

Struktur kurikulum Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 
terdiri atas: (1) Matakuliah Umum: 4 sks; (2) Matakuliah Dasar Keahlian: 
4 sks; (3) Matakuliah Keahlian: 24 sks; (4) Matakuliah Perilaku Berkarya: 
6 sks. 
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Tabel 1. Struktur Kurikulum Program Magister (S2) IND 

Sandi dan Nama Matakuliah Sks/Js Semester 
1 2 3 4 

A. Matakuliah Umum (MKU) 
MKU500 Metodologi Penelitian Kuantitatif 2/2 X    
MKU501 Metodologi Penelitian Kualitatif 2/2  X   
Jumlah 4  
B. Matakuliah Dasar Keahlian (MKDK) 
MDK511 Landasan Pendidikan dan 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia 

2/2 X    

MDK512 Problematik Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia 

2/2  X   

Jumlah 4  
C. Matakuliah Keahlian (MKK) 
BIM501 Linguistik Lanjut  2/2 X    
BIM502 Pragmatik Lanjut 2/2 X    
BIM503 Sosiolinguistik Lanjut  2/2 X    
BIM504 Psikolinguistik Lanjut 2/2 x    
BIM505 Teori Sastra Mutakhir  2/2 X    
BIM507 Pengembangan Asesmen Pembela-

jaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
2/2  X   

BIM508 Pengembangan Pembelajaran 
Kemahiran Berbahasa Lisan 

2/2  X   

BIM509 Pengembangan Pembelajaran 
Kemahiran Berbahasa Tulis 

2/2  X   

BIM510 Pengembangan Pembelajaran 
Sastra 

2/2  X   

BIM511 Pemerolehan Bahasa Kedua 2/2 X    
BIM512 Studi Wacana *) 2/2  X   
BIM513 Sastra Anak *)  X   
BIM580 PPL  2/4   X  
Jumlah 24  
D. Matakuliah Perilaku Berkarya 
TES590 Tesis  6/-   X X 
TES591 Seminar Usulan Tesis 0/2  X X  
Jumlah 6     
Jumlah SKS Seluruhnya 38 16 14 8 6 

Keterangan 
*) Matakuliah pilihan: wajib ditempuh satu matakuliah 
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DESKRIPSI MATA KULIAH 

MKU500 Metodologi Penelitian Kuantitatif (2 sks/2 js) 
Matakuliah ini membahas prinsip-prinsip dan prosedur penelitian 

ilmiah sebagai dasar dalam penulisan tesis. Penekanan diletakkan pada 
penelitian kuantitatif. Topik yang dibahas antara lain: pemilihan dan 
perumusan masalah, penelusuran kepustakaan, perumusan hipotesis, 
variabel dan pengukurannya, jenis-jenis penelitian dan penyusunan usulan 
serta penulisan laporan penelitian. Pada akhir perkuliahan mahasiswa 
diharapkan dapat menyusun usulan penelitian untuk tesisnya. 
 
MKU501 Metodologi Penelitian Kualitatif (2 sks/2js) 

Matakuliah ini membahas prinsip-prinsip dan prosedur dalam 
melakukan penelitian kualitatif serta penerapannya dalam bidang 
pendidikan. Beberapa topik yang dibahas antara lain: landasan teoritik 
dan filosofik, rancangan, dan data penelitian kualitatif, kerja lapangan 
(field work), analisis data serta penulisan laporan penelitian. Pada akhir 
kuliah mahasiswa diharapkan dapat menyusun usulan penelitian untuk 
tesisnya. 
 
MKDK511 Landasan Pendidikan dan Pembelajaran (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa ihwal 
pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks yang banyak kaitannya 
dengan sistem-sistem lainnya seperti sistem sosial, politik, dan budaya. 
Dalam usaha memperoleh pemahaman tersebut, persoalan pendidikan 
dikaji dengan menggunakan berbagai landasan antara lain: landasan 
filosofis, historis, sosiologis, dan psikologis. Pandangan, pendekatan dan 
proses perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran dalam 
latar pembelajaran formal, non-formal atau informal, yang meliputi antara 
lain pandangan-pandangan tentang belajar, teori belajar dan teori 
pembelajaran, taksonomi tujuan pembelajaran, karakteristik pebelajar, 
strategi dan metode pembelajaran, organisasi isi pembelajaran, dan 
evaluasi sistem pembelajaran juga dibahas.  
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MDK512 Problematika Pendidikan Bidang Studi (2 sks/2 js) 
Matakuliah ini mengembangkan pemahaman dan wawasan 

mahasiswa tentang pendidikan yang luas, baik situasi “normal” maupun 
situasi problematis dengan membahas masalah umum pendidikan dan 
masalah khusus pengajaran. Kuliah tingkat lanjut ini mencakup segi-segi 
problematis teoretis dan praktik lapangan (di sekolah). Pokok-pokok 
masalah yang dikaji meliputi kebijaksanaan dan pengembangan dan arah 
kecenderungan pendidikan bahasa Indonesia dalam tinjauan masa depan. 
Mahasiswa secara perorangan mengusulkan topik (kasus) masalah dan 
berlatih membahas hakikat dan segi-segi permasalahannya dan meninjau 
kemungkinan pemecahannya.  
 
BIM501 Linguistik Lanjut (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini memberikan tinjauan menyeluruh tentang aliran-
aliran yang besar dalam linguistik; mengenalkan topik-topik yang 
berkaitan dengan struktur bahasa, khususnya aspek fonologi, morfologi, 
dan aspek sintaksis, terutama dipusatkan pada teori dan analisis sintaksis. 
Titik berat diletakkan pada argumentasi dan analisis mengenai aspek-
aspek tersebut. 

 
BIM502 Pragmatik (2 sks/2 js)  

Matakuliah ini mengkaji pokok-pokok materi berikut: (1) pragma-
tik sebagai ilmu dan penggunaan bahasa, (2) karakteristik kinerja 
pragmatik, (3) situasi tutur, peristiwa tutur, dan tidak tutur, (4) prinsip-
prinsip kerja sama, (5) implikatur , inferensi, dan praanggapan, (6) 
kesatuan berbahasa dan retorika.  
 
BIM503 Sosiolinguistik Lanjut (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini memberikan landasan-landasan keterkaitan antara 
bahasa yang digunakan di dalam masyarakat dengan variabel-variabel 
sosial yang ikut membentuk bahasa itu, di mana aspek kekuasaan tidak 
dapat dilepaskan peran sertanya. Bahasa dapat berfungsi sebagai sumber 
integrasi masyarakat, sebaliknya bahasa juga dapat menjadi sumber 
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disintegrasi masyarakat. Topik-topik yang terangkum dalam matakuliah 
ini mencakup: (1) peran bahasa dalam masyarakat, (2) bahasa, pikiran, 
dan representasi, (3) bahasa dan politik, (4) bahasa dan media massa, (5) 
bahasa dan jender, (6) bahasa dan etnisitas, (7) bahasa dan usia, (8) 
bahasa dan kelas sosial, (9) bahasa dan identitas, (10) sikap terhadap 
bahasa, (11) perdebatan tentang baku dan tidak baku dalam bahasa 
Indonesia, (12) persoalan kebahasaan sebagai persoalan-persoalan sosial. 

 
BIM504 Psikolinguistik Lanjut (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini membahas proses mental dalam pemahaman, 
penggunaan, dan pemerolehan bahasa. Satuan-satuan bentuk bahasa dikaji 
realitas psikologisnya, pemerolehan, dan penggunaannya dikaitkan 
dengan strategi dalam persepsi dan realisasi makna. Topik-topik yang 
terangkum dalam matakuliah ini mencakup: (1) persepsi dan ekspresi 
kebahasaan, (2) peranan ingatan dalam berbahasa, (3) pemerolehan 
bahasa, (4) bahasa dan pikiran, (5) strategi belajar dan strategi 
komunikasi, dan (6) patologi bahasa. 
 
BIM505 Teori Sastra Mutakhir (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini mengkaji pokok-pokok materi berikut: (1). Struk-
turalisme, (2). Formalisme, (3) Dekonstruksi, (4) Feminisme, (5) 
Postmodernisme, (6) Kearifan Lokal, dan (7) Telaah sastra mutakhir. 
 
BIM507 Pengembangan Evaluasi Pembelajaran BSI (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini mengkaji pengetahuan mengenai asesmen dalam 
pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia serta kemampu-
an menggunakan berbagai bentuk asesmen bahasa. Pokok bahasan 
meliputi: prinsip-prinsip asesmen pembelajaran, pendekatan dan dasar 
pengembangan dan penggunaan alat asesmen bahasa dalam berbagai 
bentuknya, telaah terhadap ciri-ciri alat asesmen yang baik, serta 
penafsiran dan penetapan hasilnya. Diskusi dan presentasi merupakan 
kegiatan utama perkuliahan, disusul dengan proyek akhir semester yang 
berupa laporan analisis pelaksanaan nyata suatu bentuk asesmen bahasa.  
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BIM508 Pengembangan Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Lisan (2 
sks/2 js) 

Matakuliah ini dimaksudkan untuk mengembangkan pemahaman 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan (1) pembelajaran mendengarkan, 
antara lain: hakikat pembelajaran mendengarkan, proses mendengarkan, 
proses anak belajar mendengarkan, pendekatan pembelajaran mendengar-
kan, perencanaan pembelajaran mendengarkan, dan evaluasi pembelajar-
an mendengarkan; (2) pengetahuan dan pengalaman tentang proses 
berbicara, perkembangan kemampuan berbicara, dan pendekatan-pende-
katan pembelajaran berbicara. 
 
BIM509 Pengembangan Pembelajaran Kemahiran Berbahasa Tulis (2 
sks/2 js) 

Matakuliah ini meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang teori 
membaca pemahaman pada umumnya dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemerolehan keterampilan membaca bahasa kedua. 
Pengetahuan ini akan berguna bagi mahasiswa dalam merencanakan kelas 
membaca, mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dan bagaimana 
mengatasinya, serta tanggap terhadap isu-isu mutakhir. Pembahasan mata 
kuliah ini meliputi membaca model psikolinguistik, teori kognisi dan 
membaca, keterbacaan, strategi pemahaman, skemata isi dan skemata 
formal yang meliputi faktor kebahasaan maupun retorika, keterampilan 
menemukan pokok pikiran, keterampilan membaca dan berpikir, 
pengajaran membaca yang efektif dan perkembangan penelitian mutakhir 
mengenai membaca. 

Di samping itu, matakuliah ini dimaksudkan untuk memperluas 
serta memperdalam penguasaan mahasiswa tentang teori menulis/ 
mengarang serta pengajaran menulis. Mahasiswa diharapkan mengetahui 
dan memahami lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan proses 
menulis antara lain: menemukan ide yang akan ditulis; memikirkan 
sesuatu yang akan ditulis berkaitan dengan ide yang telah ditentukan; 
menyeleksi dan mengorganisasi materi tulisan; memilih kata, menyusun 
kalimat, membangun paragraf; menulis dan berbagai bentuk wacana; 



8  Katalog Program Studi S2/S3 IND 

pendekatan-pendekatan dalam pengajaran menulis; perencanaan pengajar-
an menulis; pelaksanaan pengajaran menulis; evaluasi proses dan hasil 
belajar siswa dalam pengajaran menulis. Pencapaian pemahaman 
terhadap hal-hal tersebut dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, antara 
lain: menugasi mahasiswa membaca berbagai literatur tentang teori 
menulis dan pengajaran menulis dan menyajikan hasil bacaannya dalam 
diskusi kelas; mengkaji berbagai jenis tulisan; mengobservasi pelaksana-
an pengajaran menulis di sekolah. 
 
BIM510 Pengembangan Pembelajaran Sastra (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini mencoba mengembangkan (a) pengetahuan tentang 
pembelajaran sastra: filsafat, tujuan, materi, metode, proses belajar meng-
ajar dan evaluasi pengajaran sastra, (b) kecakapan dalam mengajarkan 
sastra: mempersiapkan materi pelajaran, menggunakan metode, melaksa-
nakan proses belajar mengajar, dan evaluasi, (c) sikap yang benar sebagai 
pengajar sastra, yaitu sikap terhadap sastra, peserta didik, dunia sastra dan 
dunia pendidikan pada umumnya. Kegiatan perkuliahan berupa: ceramah, 
seminar dan diskusi, dan dilengkapi dengan pengalaman mengajar sastra. 
Asesmen belajar pada akhir semester bersifat menyeluruh. 
 
BIM511 Pemeroleh Bahasa Kedua (2 sks/2 js) 

Menyediakan suatu overview mengenai Pemerolehan Bahasa 
Kedua bagi mahasiswa S2. Mata kuliah ini diorientasikan pada usaha 
untuk memahami hal-hal mutakhir yang menyangkut Pemerolehan 
Bahasa Kedua. Selain itu mahasiswa diarahkan agar mengadakan 
eksplorasi mengenai classroom-based research yang menitikberatkan 
pada perilaku guru dan pembelajar dalam kelas serta hubungan antara 
perilaku ini dengan perkembangan bahasa kedua.  
 
BIM512 Studi Wacana 

Matakuliah ini menguatkan dasar-dasar pemahaman terhadap 
wacana yang sudah diterima pada program S1, khususnya wacana bahasa 
Indonesia. Wacana tidak semata-mata dipahami sebagai unsur kebahasaan 
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di atas klausa atau kalimat. Akan tetapi, lebih dari itu wacana juga 
dipahami sebagai “penggunaan bahasa tertentu” sebagai oposisi dari 
bahasa, juga dipahami sebagai “cara pandang”, “perspektif”, atau 
“ideologi” dari institusi dan kelompok sosial tertentu. Topik-topik yang 
terangkum dalam matakuliah ini mencakup: (1) pengertian wacana dari 
pelbagai perspektif, (2) perspektif deskriptif dan kritis dalam studi 
wacana, (3) teori feminis dan teori wacana, (4) teori kolonial dan 
poskolonial dan teori wacana, (5) analisis wacana, linguistik kritis, dan 
psikologi sosial, dan (6) wacana institusi. 

 
BIM513 Sastra Anak (2 sks/2 js)  

Matakuliah ini mengkaji konsep sastra anak, hubungan antara 
sastra dan psikologi perkembangan anak, dan karakteristik sastra anak 
serta teori sastra anak. Setelah mengkaji hal-hal itu, peserta matakuliah 
diharapkan dapat memanfaatkan sastra anak untuk menunjang 
pembelajaran bahasa Indonesia. 
 
BIM580 Praktik Pengalaman Lapangan (2 sks/4 js) 

Matakuliah ini menghubungkan teori dengan praktik melalui 
pelaksanaan pengalaman langsung di lapangan yang dibimbing dan 
dinilai oleh dosen pembimbing. Mahasiswa merencanakan, melaksana-
kan, mengevaluasi program-program pendidikan dalam pelbagai latar 
(setting) kelembagaan dan/atau kemasyarakatan. Pada akhir masa 
pengalaman lapangan mahasiswa dituntut untuk menyusun laporan 
perorangan dan/atau kelompok.  
 
TES590 Penyusunan Tesis (6 sks) 

Kerja mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu karya 
ilmiah mengenai suatu masalah pendidikan yang sesuai dengan bidang 
spesialisasi mahasiswa serta penulisan laporannya dalam bentuk tesis di 
bawah bimbingan setidak-tidaknya dua orang pembimbing tesis. Karya 
ilmiah tersebut dapat berbentuk hasil suatu penelitian maupun hasil suatu 
kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk tertentu dalam bidang 
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pendidikan dan pengajaran seperti: kurikulum, bahan pengajaran, 
instrumen evaluasi, dsb. Termasuk dalam kegiatan penulisan tesis adalah 
kewajiban menyampaikan usulan (proposal) penelitian/proyek dalam 
suatu forum seminar program studi yang dihadiri oleh semua dosen 
pembimbing tesis, dosen metode penelitian, dosen program studi, dan 
mahasiswa-mahasiswa jurusan. 

 
TES591 Seminar Usulan Tesis 
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PROGRAM DOKTOR (S3) 

 

VISI  
Menjadi program studi pascasarjana unggul dan menjadi rujukan 

dalam pengembangan ilmu kependidikan bidang bahasa dan sastra 
Indonesia. 
 
MISI 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia 
lanjut yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan 
pendekatan yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.  

(2) Menyelenggarakan penelitian bidang bahasa dan sastra Indonesia.  
(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang bahasa dan 

pembelajarannya. 
(4) Menyelenggarakan tatapamong program pendidikan bahasa Indonesia 

pascasarjana yang akuntabel dan transparan untuk menjamin 
peningkatan kualitas berkelanjutan. 

 
TUJUAN 

(1) Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, 
mandiri, dan mampu berkembang secara profesional dalam bidang 
kependidikan bahasa Indonesia. 

(2) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dalam 
bidang kependidikan bahasa Indonesia. 

(3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 
pendidikan bahasa Indonesia. 

(4) Menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam 
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. 
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STANDAR KOMPETENSI DAN KEWENANGAN LULUSAN 

Standar kompetensi lulusan Program Studi S3 Pendidikan Bahasa 
Indonesia adalah sebagai berikut. 
1. Menguasai ilmu bahasa secara utuh bagi kepentingan profesi penemu 

ilmu bahasa. 
2. Menguasai ilmu pendidikan sastra Indonesia dan menemukan teori-

teori baru dalam bidang pendidikan sastra di jenjang pendidikan 
dasar, menengah, dan tinggi. 

3. Memiliki wawasan keilmuan dan keterampilan yang paripurna, serta 
sikap positif sebagai seorang ahli pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. 

4. Mampu menemukan bahan ajar, strategi, media, dan evaluasi pem-
belajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

5. Mampu merancang program pembelajaran bahasa dan sastra Indone-
sia di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 

Lulusan Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki 
kewenangan sebagai penemu ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indone-
sia di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 

 
STRUKTUR KURIKULUM 

Struktur kurikulum Program Studi S3Pendidikan Bahasa Indone-
sia terdiri atas: (1) Matakuliah Landasan Keilmuan dan Pendidikan: 7 sks; 
(2) Matakuliah Spesialisasi Bidang Studi: 15 sks; (3) Disertasi: 28 sks. 
 

Tabel 2. Struktur Kurikulum Program Doktor (S3) IND 

Sandi dan Nama Matakuliah Sks Semester 
1 2 3 4 5 6 

A. Landasan Keilmuan dan Pendidikan 
DIP601  Filsafat Bahasa 2/2 X      
DIP602  Desain Penelitian dan 

Analisis Data 
3/4 X      

DIP603  Wawasan Pendidikan Bidang 
Studi 

2/3  X     

Jumlah 7  
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Sandi dan Nama Matakuliah Sks Semester 
1 2 3 4 5 6 

B. Matakuliah Spesialisasi Bidang Studi 
BID610  Antropoliguistik 2/2 X      
BID611 Wacana Kritis 2/2 X      
BID612  Aliran Linguistik 2/2 X      
BID613  Aliran Sastra 2/2 X      
BID614  Seminar Kebahasaan dan 

Pembelajarannya +) 
3/4  X     

BID615  Seminar Kesusasteraan dan 
Pembelajarannya +) 

3/4  X     

BID616  Kajian Budaya (Cultural 
Studies)  

2/2  X     

BID617  Studi Mandiri @ 2/2  X     
Jumlah 15  
C. Disertasi 
DIS650  Seminar: Kajian dan Analisis 

Penelitian 
0/4  X     

DIS651  Seminar Usulan Penelitian 0/4  X X    
DIS652  Bimbingan Usulan & 

Disertasi 
28/--  X X X X X 

Jumlah 28  
Jumlah SKS Seluruhnya 50 13 9 0 28 28 28 

Keterangan: 
+) Matakuliah pilihan (dipilih salah satu) 
@ Studi Mandiri: Topik disesuaikan dengan permintaan mahasiswa 
 
 
DESKRIPSI MATAKULIAH 
 
DIP601 Filsafat Bahasa (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini bertujuan mengajak mahasiswa mengembara secara 
kritis dan melihat pelbagai kecenderungan filsafat kontemporer yang 
bercorak logosentrisme dan mementingkan bahasa dalam kajiannya. 
Topik-topik yang terangkum dalam matakuliah ini mencakup: (1) 
pengantar filsafat bahasa (pengertian, objek, metode, dan manfaat), (2) 
hakikat bahasa, (3) kebenaran dan makna, (4) hubungan bahasa dan 
filsafat, (5) bahasa dalam filsafat analitik, (6) bahasa dalam structural-
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isme, (7) bahasa dalam fenomenologi, (8) bahasa dalam eksistensialisme, 
(9) bahasa dalam pragmatisme, (10) bahasa dalam posmodernisme. 
 
DIP602 Desain Penelitian dan Analisis Data (3 sks/4 js) 

Matakuliah ini membahas pelbagai desain dalam penelitian 
pengajaran bahasa, serta teknik-teknik pengolahan data penelitian yang 
relevan dengan bidang studi pendidikan bahasa. Topik-topik yang 
terangkum dalam matakuliah ini mencakup: (1) desain kuantitatif dan 
kualitatif, (2) analisis data kualitatif, (3) pengolahan data kualitatif dengan 
komputer, (4) analisis ranah, taksonomi, komponen, tema budaya, (5) 
analisis interaksi, (6) analisis dalam situs, (7) analisis lintas situs, (8) 
korelasi, plot, & t-test, (9) recording dan computing, (10) Anova & 
Ancova, dan (11) regresi ganda. 
 
DIP603 Wawasan Pendidikan Bidang Studi (2 sks/3 js) 

Matakuliah ini bertujuan memberikan wawasan yang komprehensif 
terhadap mahasiswa tentang hakikat pendidikan bahasa dan sastra 
Indonesia yang sejati. Pendidikan yang sejati bertujuan memperoleh 
keluaran (output) yang berkualitas secara spritual, intelektual, dan 
emosional, sehingga mempunyai moralitas yang tinggi untuk eksis dalam 
kehidupan ini. Topik-topik yang terangkum dalam matakuliah ini 
mencakup: (1) hakikat manusia dan persoalan pendidikan, (2) aspek 
ontologi pendidikan (pengembangan kecerdasan spiritual), (3) aspek 
epistemologi pendidikan (pembentukan kecerdasan intelektual, (4) aspek 
aksiologi pendidikan (pembentukan kecerdasan emosional), (5) kaitan 
birokrasi dan pendidikan, (6) kaitan politik dan pendidikan, (7) pendidik-
an multikultural dalam konteks Indonesia, dan (8) pendidikan terpadu. 
 
BID611 Studi Wacana Kritis (2 sks/ 2 js) 

Matakuliah ini bertujuan memberikan bekal keilmuan mahasiswa 
tentang teori, prinsip, dan praktik studi wacana kritis, khususnya wacana 
bahasa Indonesia. Dalam pandangan wacana kritis, tidak ada teks yang 
dihasilkan oleh penghasil teks yang netral dari kepentingan politik. 
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Wacana adalah konstruksi sosial dan hasil dari kondisi-kondisi sosial-
historis dan politis. Tidak ada wacana yang vakum secara sosial. Wacana 
adalah kreasi sosial yang merefleksikan kepentingan kelompok-kelompok 
sosial tertentu. Topik-topik yang terangkum dalam matakuliah ini 
mencakup: (1) prinsip-prinsip studi wacana kritis, (2) aliran kritis yang 
mendasari studi wacana kritis (sosiologi kritis aliran Frankfurt, linguistik 
fungsional-sistemik Halliday, linguistik kritis Fowler), (3) wacana sebagai 
praktik sosial, (4) wacana dan kekuasaan, (5) wacana, akal sehat, dan 
ideologi, (6) praktik analisis wacana kritis: deskripsi, interpretasi, dan 
eksplanasi, (7) tempat ideologi dalam bahasa (kosakata, gramatika, dan 
struktur teks), (8) wacana dalam perubahan sosial, dan (9) studi wacana 
kritis dan emansipasi sosial. 
 
BID612 Aliran Linguistik (2 sks/ 2 js) 

Matakuliah ini menguraikan aliran-aliran ilmu bahasa yang ada 
mulai teori klasik sampai dengan teori mutakhir pada masa kini. Setelah 
mengetahui pelbagai pendekatan studi bahasa, mahasiswa diharapkan 
memahami bermacam-macam teori ilmu bahasa serta sadar bahwa sebuah 
fenomena, seperti bahasa, dapat dipelajari dari berbagai segi sehingga 
dapat menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bersifat dogmatis. 
Topik-topik yang terangkum dalam matakuliah ini mencakup: (1) teori 
klasik atau tradisional, (2) strukturalisme atau deskriptivisme, (3) 
transformasi-generatif, beserta cabang-cabangnya, (4) fungsionalisme, 
beserta cabang-cabangnya, dan (5) kritikalisme. 

 
BID613 Aliran Sastra (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini menguraikan aliran-aliran susastra yang ada mulai 
aliran klasik sampai dengan aliran mutakhir masa kini. Setelah mengeta-
hui dan memahami berbagai aliran susastra, mahasiswa diharapkan 
memahami keanekaragaman aliran susastra Indonesia dan mampu 
menelaah aliran-aliran susastra Indonesia. Topik-topik yang terangkum 
dalam matakuliah ini mencakup aliran naturalisme, realisme sampai 
dengan realisme magis, dan pascastrukturalisme. 
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BID614 Seminar Kebahasaan dan Pembelajarannya (3 sks/4 js) 
Matakuliah ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menyajikan buah pikiran, hasil telaah, dan rencana atau hasil penelitian 
dalam bidang bahasa dan pembelajaran bahasa agar mahasiswa mampu 
merumuskan dan menyajikan suatu masalah akademik dalam bidang 
tersebut pada tingkat lanjut secara jelas, sistematis, runtut dan logis, serta 
mampu menanggapi dan menggunakan tanggapan yang diperoleh untuk 
meningkatkan mutu pemikiran dan penulisannya. Topik-topik yang dikaji 
dalam matakuliah ini menyesuaikan dengan topik yang dipilih maha-
siswa. 

 
BID615 Seminar Kesusasteraan dan Pembelajarannya (3 sks/4 js) 

Matakuliah ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menyajikan buah pikiran, hasil telaah, dan rencana atau hasil penelitian 
dalam bidang sastra dan pembelajaran sastra agar mahasiswa mampu 
merumuskan dan menyajikan suatu masalah akademik dalam bidang 
tersebut pada tingkat lanjut secara jelas, sistematis, runtut dan logis, serta 
mampu menanggapi dan menggunakan tanggapan yang diperoleh untuk 
meningkatkan mutu pemikiran dan penulisannya. Topik-topik yang dikaji 
dalam matakuliah ini menyesuaikan dengan topik yang dipilih mahasis-
wa. 
 
BID616 Kajian Budaya (Cultural Studies) 

Matakuliah ini mengajak mahasiswa menjelajah dan menganalisis 
bidang kajian yang multidisiplin atau posdisiplin yang mengaburkan 
batas-batas antara dirinya sendiri dengan subjek-subjek lainnya. Kajian 
budaya (cultural studies) adalah sebentuk teori yang dimunculkan oleh 
para pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoretis sebagai 
sebuah praktik politik. Pengetahuan tidak pernah menjadi fenomena yang 
netral dan objektif, tetapi lebih merupakan sebuah persoalan posisionali-
tas, kekinian-kenantian (nowness-laterness), kedisinian-kedisanaan 
(hereness-thereness), persoalan tempat darimana seseorang berbicara, 
kepada siapa, dan untuk tujuan apa. Topik-topik yang terangkum dalam 
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matakuliah ini mencakup: (1) relasi antara kebudayaan dan kekuasaan, (2) 
seluruh praktik, institusi, dan sistem klasifikasi yang tertanam dalam 
nilai-nilai partikular, kepercayaan, kompetensi, kebiasaan hidup, dan 
bentuk-bentuk perilaku yang biasa dari sebuah populasi, (3) pelbagai 
kaitan antara bentuk-bentuk kekuasaan gender, ras, kelas, kolonialisme, 
dan sebagainya dengan pengembangan cara-cara berpikir tentang kebuda-
yaan dan kekuasaan yang bisa digunakan oleh agen-agen dalam mengejar 
perubahan, dan (4) pelbagai kaitan antara wacana di luar dunia akademis 
dan gerakan-gerakan sosial dan politik, para pekerja di lembaga-lembaga 
kebudayaan, dan manajemen kebudayaan. 

 
BID617 Studi Mandiri: Topik Pilihan (2 sks/2 js) 

Matakuliah ini dirancang secara khusus bagi mahasiswa yang 
memerlukan pandalaman dan penguatan suatu aspek khusus dalam bidang 
pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang tidak tercantum dalam 
Struktur Kurikulum S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Topik matakuliah 
ini ditentukan oleh dosen pembina atas usulan mahasiswa. Dosen 
pembina ditetapkan oleh Ketua Program Studi berdasarkan isi topik 
matakuliah ini. 
 
DIS650 Seminar: Kajian dan Analisis Penelitian (0 sks/ 4 js) 

Matakuliah ini berisi seminar hasil kajian dan analisis mahasiswa 
terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan usulan disertasi yang 
akan ditulis mahasiswa yang bersangkutan. 

 
DIS651 Seminar: Usulan Penelitian (0 sks/ 4 js) 

Matakuliah ini berisi seminar usulan penelitian untuk disertasi yang 
sudah disusun lengkap, yang berisi bagian pendahuluan, bagian kajian 
pustaka, dan bagian metodologi penelitian. 

 
DIS652 Bimbingan Usulan dan Disertasi (28 sks) 

Matakuliah ini berisi bimbingan penulisan disertasi oleh pembim-
bing I, II, dan III. 


