Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Studi

: Pendidikan Bahasa Indonesia

Semester

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Aplikasi Komputer

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:
Pengenalan icon (jendela2) dalam MS Word berikut fungsi-fungsinya.
Pertemuan ke-6:
Mengetik dengan WS Word, mengedit teks, menyisipkan obyek, pengaturan nomor
halaman, dan mencetak
Pertemuan ke-7:
Pengenalan Prog. Microsoft Powerpoint Mengenal area kerja PP
Pertemuan ke-8:
Pengaturan teks dan slide Pengaplikasian animasi dan suara
Pertemuan ke-9:
Memulai membuat presentasi
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

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Apresiasi Prosa Fiksi & Drama

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:
Mengapresiasi cerpen
Pertemuan ke-6:
Mengapresiasi novel
Pertemuan ke-7:
Menyajikan drama
Pertemuan ke-8:
Menganalisis unsur-unsur drama
Pertemuan ke-9:
Mendiskusikan unsur-unsur intrinsik drama
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

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Apresiasi Puisi

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:
Jenis-jenis puisi
Pertemuan ke-6:
Aliran Sastra
Pertemuan ke-7:
Bangun struktur puisi struktur fisik
Pertemuan ke-8:
Bangun struktur puisi struktur fisik
Pertemuan ke-9:
Bangun struktur puisi struktur fisik
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

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Menulis II

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:
Jenis-jenis karangan
Pertemuan ke-6:
Penyusunan definisi dalam karangan ilmiah
Pertemuan ke-7:
Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah
Pertemuan ke-8:
Karangan Ilmiah
Pertemuan ke-9:
Sumber bahan tulisan karangan ilmiah (kajian teoritis, studi empiris, dan hasil evaluasi
kritis)
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

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Perkembangan Peserta Didik

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:
Faktor-faktor yang Memengaruhi Perkembangan
Pertemuan ke-6:
Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini
Pertemuan ke-7:
Karakteristik Perkembangan Anak Usia Sekolah
Pertemuan ke-8:
Karakteristik Perkembangan Remaja
Pertemuan ke-9:
Karakteristik Perkembangan Remaja
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

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Sintaksis Bahasa Indonesia II

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:
Fungtor kalimat
Pertemuan ke-6:
Penggolongan kalimat
Pertemuan ke-7:
Kelas kata: sejarah kelas kata dan pendekatan terhadap sistem kelas kata
Pertemuan ke-8:
Kelas kata: kelas kata dalam buku tata bahasa dan kriteria penentuan kelas kata
Pertemuan ke-9:
Analisis fungsi, kategori, dan peran
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

: III (Tiga)

Mata Kuliah

: Statistik Deskriptif

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:
Ukuran Letak Data
Pertemuan ke-6:
Ukuran Penyebaran Data
Pertemuan ke-7:
Penggunaan Software SPSS pada Statistika.
Pertemuan ke-8:
Ukuran Kemiringan dan Ukuran Keruncingan
Pertemuan ke-9:
Pengantar Teori Probabilitas (Peluang)
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.

