
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Semester  : I ( Satu) 

Mata Kuliah  : Berbicara 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face 

 

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

 

Pertemuan ke-5: 

Upaya untuk meningkatkan berbicara  

Pertemuan ke-6: 

Pengembangan keterampilan berbicara 

Pertemuan ke-7: 

Hambatan dalam kegiatan berbicara 

Pertemuan ke-8: 

Pidato 

Pertemuan ke-9: 

Diskusi 

Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk 

membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas. 

 



Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Semester  : I ( Satu) 

Mata Kuliah  : Linguistik Umum 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face 

 

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

 

Pertemuan ke-5: 

Dasar-dasar fonologi fonemik  

Pertemuan ke-6: 

Dasar-dasar Morfologi  

Pertemuan ke-7: 

Dasar-dasar Sintaksis  

Pertemuan ke-8: 

Dasar-dasar Semantik  

Pertemuan ke-9: 

Dasar-dasar Psikolinguistik  

Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk 

membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas. 

 



Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Semester  : I ( Satu) 

Mata Kuliah  : Menyimak 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face 

 

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

Pertemuan ke-5: 

Tujuan menyimak, proses menyimak, kemampuan menyimak SD 

Pertemuan ke-6: 

Suasana menyimak, suasana defensif, suasana suportif, dan saran praktis mengaitkan 

keterampilan menyimak. 

Pertemuan ke-7: 

Faktor pemengaruh menyimak 

Pertemuan ke-8: 

Faktor pemengaruh menyimak 

Pertemuan ke-9: 

Aneka situasi pelibat menyimak 

Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk 

membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas. 

 



Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Semester  : I ( Satu) 

Mata Kuliah  : Pengantar Sastra 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face 

 

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

Pertemuan ke-5: 

Teori-teori sastra  dan tokohnya  

Pertemuan ke-6: 

Sastra Indonesia; Sastra Marginal;   Sastra Lisan; dan Sastra Terjemahan.  

Pertemuan ke-7: 

Cerita Pendek Indonesia  

Pertemuan ke-8: 

Novel Indonesia  

Pertemuan ke-9: 

Puisi Indonesia 

Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk 

membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas. 

 



Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Semester  : I ( Satu) 

Mata Kuliah  : Sejarah bahasa dan sastra Indonesia 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-4 sudah selesai dengan face to face 

 

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/Mandiri, 

adapun materinya sebagai berikut: 

Pertemuan ke-5: 

Peristiwa penting perkembangan bahasa Indonesia  

Pertemuan ke-6: 

Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia  

Pertemuan ke-7: 

Penggunaan EYD  

Pertemuan ke-8: 

Sejarah Sastra Indonesia  

Pertemuan ke-9: 

Pengertian Sastra  

Pertemuan ke-10 s/d ke-14 dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan: 

Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa (yang tidak ikut sit in) dipersilahkan untuk 

membuat resume dari samua mata kuliah yang diprogramkan dari pokok bahasan di atas. 
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