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Sejarah 

Pembukaan program studi S2/Magister Keguruan Bahasa didasarkan atas mandat yang 
diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Fakultas Sastra (FS) UM 
berdasarkan surat ijin penyelenggaraan prodi No. 387/E/O/2014 tertanggal 10 September 2014.  
Untuk merealisasi mandat yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi tersebut, Dekan FS, 
Prof. Dr. Dawud, M.Pd. memberikan mandat kepada Jurusan Sastra Jerman untuk 
merencanakan program studi tersebut.  Alasan penunjukan Jurusan Sastra Jerman sebagai 
pelaksana mandat tersebut karena Jurusan Sastra Jerman merupakan jurusan bidang 
kebahasaan yang belum memiliki program studi magister.  Agar pelaksanaan mandat dapat 
dilaksanakan dengan sebaik mungkin, Dekan FS menugaskan 2 orang dosen Jurusan Sastra 
Jerman, yaitu Dr. Primardiana H.W., M.Pd. dan Dr. Rizman Usman, M.Pd. sebagai kordinator 
dalam penyusunan kurikulum Program S2 Keguruan Bahasa.  Beberapa dosen dari Jurusan 
Sastra Indonesia, Inggris dan Arab diundang untuk ikut bersama-sama menyusun kurikulum yang 
sesuai dengan tujuan pembukaan program studi S2 Keguruan Bahasa.     
 Kurikulum yang dikembangkan oleh 2 orang dosen Jurusan Sastra Jerman bekerjasama 
dengan beberapa dosen dari jurusan yang lain merupakan kurikulum bidang keguruan bahasa 
yang menekankan pada implementasi pembelajaran bahasa dan sastra kepada mahasiswanya.  
Dengan kurikulum tersebut, mahasiswa input yang dibidik adalah mahasiswa S1 dari berbagai 
program studi bahasa.  Tidaklah mengherankan jika mahasiswa prodi MKB Pascasarjana UM 
merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai prodi, seperti  prodi pendidikan bahasa dan 
sastra Indonesia, Bahasa dan Inggris, Pendidikan Arab, Pendidikan Bahasa Jepang, Pendidikan 
Bahasa Jerman dan Pendidikan Bahasa Mandarin.  Dosen yang mengajar di prodi tersebut juga 
berasal dari berbagai prodi pendidikan dan sastra yang ada di FS UM.     
 Setelah berbagai kebutuhan akan pendirian prodi telah dipenuhi, program studi MKB 
Pascasarjana UM resmi menerima mahasiswa angkatan pertama pada September 2014. Yang 
menjadi ketua program studi saat itu adalah Prof. Dr. Gunadi  Harry Sulistyo, M.A. dari prodi 
Pendidikan Bahasa Inggris FS UM. Para dosen yang membina matakuliah di prodi tersebut 
adalah (1) Prof. Dr. Nurul Murthado, M.Pd; (2) Prof. Dr. Suyono, M.Pd; (3) Prof. Dr. Suyono, 
M.Pd; (4) Prof. Dr. Yazid Basthomi, M.A; (5) Prof. Dr. Wahyudi Siswanto, M.P.d; (6) Dr. Sri 
Rachmajanti, Dipl. TESL, M.Pd; (7) Dr. Roekhan, M.Pd; (8) Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, 
M.Pd.; (9) Dr. Furaida, M.Pd. (10) Dr. Endah Tri Priyatni, M.Pd; (11) Dr. Rizman Usman, M.Pd. 
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Sejalan dengan perjalanan waktu, program studi S2 Keguruan Bahasa Pascasarjana UM 
melaksanakan akreditasi prodi pada tahun 2016.  Hasil penilaian assessor BAN PT, prodi S2 
Keguruan Bahasa mendapat nilai B. Akreditasi tersebut akan dinilai kembali pada bulan Oktober 
2021.   

VISI 
Menjadi program studi magister yang unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan 

tridharma perguruan tinggi bidang keguruan bahasa. 
 
MISI 
(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bahasa yang berpusat pada peserta didik 

dengan menggunakan pendekatan yang efektif, inovatif, dan mengoptimalkan pemanfaatan 
teknologi. 

(2) Menyelenggarakan penelitian bidang keguruan bahasa dan sastra untuk mendukung 
pembelajaran bahasa. 

(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang keguruan bahasa dan sastra.  
(4) Menyelenggarakan tatapamong program magister keguruan bahasa yang akuntabel 

transparan, adil, dan bertanggungjawab untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. 
 

TUJUAN 
(1) Menghasilkan magister keguruan bahasa dan sastra yang cerdas, religius, berakhlak mulia, 

mandiri, dan mampu berkembang secara akademik dan profesional. 
(2) Menghasilkan karya ilmiah atau karya kreatif yang unggul dalam bidang keguruan bahasa. 
(3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keguruan bahasa. 
(4) Menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan tridharma 

perguruan tinggi. 
 

PROFIL LULUSAN 
(1) Pendidik bidang keguruan bahasa dan sastra, 
(2) Peneliti bidang keguruan bahasa dan sastra, 
(3) Konsultan bidang keguruan bahasa dan sastra. 

 
KOMPETENSI LULUSAN 

Untuk mencapai profil lulusan sebagaimana di atas, Prodi S2 Keguruan Bahasa 
menetapkan kompetensi utama yang harus dikuasai oleh lulusannya, yaitu: 
(1) Mengembangkan konsep teoretis bidang keguruan bahasa dan sastra berdasarkan 

pemikiran logis, sistematis, kritis, kreatif, dan terkini. 
a) Konsep teoritis kebahasaan 
b) Konsep teoritis kesastraan 
c) Konsep teoritis bidang pembelajaran bahasa dan sastra 
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(2) Memecahkan masalah bidang keguruan bahasa dan sastra secara 
interdisipliner/multidisipliner pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 
a) Masalah kebahasaan 
b) Masalah kesastraan 
c) Masalah pembelajaran bidang bahasa dan sastra 

(3) Merancang, melaksanakan, dan mengelola penelitian bidang keguruan bahasa dan sastra 
yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan. 
a) Merancang penelitian bidang keguruan bahasa dan sastra yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan keilmuan 
b) Melaksanakan dan mengelola penelitian bidang keguruan bahasa dan sastra yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan 
c) Menulis laporan penelitian bidang keguruan bahasa dan sastra yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan keilmuan.  
(4) Menghasilkan karya ilmiah dan atau karya inovatif bidang keguruan bahasa dan sastra yang 

diakui secara nasional atau internasional. 
a) Menghasilkan karya ilmiah bidang keguruan bahasa dan sastra yang diakui secara 

nasional atau internasional 
b) Menghasilkan karya inovatif bidang keguruan bahasa dan sastra yang diakui secara 

nasional atau internasional 
c) Mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional atau internasional 
 
Untuk mencapai profil lulusan sebagaimana di atas, Prodi S2 Keguruan Bahasa 

menetapkan kompetensi penunjang/pendukung lulusannya, yaitu: 
(1) Memahami dan memiliki kepekaan bahasa dan budaya dalam bidang bahasa dan sastra. 

a) Memahami bahasa dan budaya Indonesia 
b) Memahami bahasa dan budaya nusantara dan asing 
c) Mentransformasikan makna budaya nusantara atau asing ke dalam bahasa dan budaya 

Indonesia, atau sebaliknya. 
(2) Mengembangkan, menghasilkan dan mengelola kemahiran berbahasa lisan dan tulis dalam 

bidang bahasa dan sastra. 
a) Mengembangkan, menghasilkan dan mengelola kemahiran berbahasa lisan 
b) Mengembangkan, menghasilkan dan mengelola kemahiran berbahasa tulis. 

 

BEBAN STUDI  
Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasisws Program Studi Magister Keguruan Bahasa 
adalah 38 sks. Beban studi tersebut diklasifikasi ke dalam tiga kelompok utama matakuliah 
sebagaimana tampak pada struktur kurikulum Program Studi Magister Keguruan Bahasa berikut: 

1. Matakuliah Tingkat Pascasarjana (MKPS):  6 sks 
2. Matakuliah Wajib Keguruan Bahasa (MWKB):  22 sks 
3. Matakuliah Kuliah dan Kajian Lapangan(MKKL): 2 sks  
4. Matakuliah Kelompok Tesis (MTES):   8 sks 
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STRUKTUR KURIKULUM  

No Sandi  Matakuliah  sks js 
Semester  

1 2 3 4 

I MATAKULIAH TINGKAT PASCASARJANA (MKPS): (6 sks) 
EDUCATION COURSES 

1 MKPS801 Landasan Pendidikan 
Foundation of Education* 2 2 X       

2 MKPS802 Metodologi Penelitian Kuantitatif 
Quantitative Research Methodology*  2 2  X       

3 MKPS803 Metodologi Penelitian Kualitatif* 
Qualitative Research Methodology* 2 2 X    

4 MKPS804 Metodologi Penelitian Pengembangan* 
Development Research Methods* 2 2 X    

5 MKPS805 Metodologi Penelitian Tindakan Kelas* 
Classroom Action Research* 2 2 X    

6 MKPS806 Statistika Inferensial untuk Penelitian* 
Inferential Statistics for Research* 2 2 X    

  TOTAL MKPS 6 6     
Catatan: *) Mahasiswa program magister wajib menempuh minimum satu matakuliah pilihan 

II MATAKULIAH WAJIB KEGURUAN BAHASA (MWKB) 
REQUIRED COURSES IN LANGUAGE TEACHING  

 A. Matakuliah Spesialisasi Keguruan Bahasa (MSKB) 
Specialization Courses in Language Teaching 

1 MSKB800 Problematik Pengajaran Bahasa dan Sastra 
Issues in Language and Literature Teaching 2 2 X    

2 MSKB801 Linguistik Pendidikan 
Pedagogical Linguistics 2 2 X    

3 MSKB802 Reviu Kritis Pembelajaran Bahasa Kedua 
Critical Review in Second Language Acquisition 2 2 X     

 Total 6 6     

 B. Matakuliah Keahlian Keguruan Bahasa (Wajib) (MKKB) 
Teaching-Learning Courses in Language Teaching 

5 
MKKB803 Pengembangan Silabus dan Rancangan Pembelajaran 

Bahasa dan Sastra 
Syllabus Development and Instructional Planning for 
Language and Literature Teaching 

2 2 X    

6 
MKKB804 Pengembangan Model-Model Pengajaran Bahasa dan 

Sastra  
Development  of Instructional Models in Language and 
Literature Teaching 

2 2  X   

7 
MKKB805 Media Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa berbasis 

ICT 
Instructional Media & ICT based Language Teaching  

3 3  X   

 
MKKB806 Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Instructional Materials Development in Language and 
Literature Teaching 

2 2  X   

 
MKKB807 Pengembangan Asesmen Lanjut Pembelajaran Bahasa 

dan Sastra 
Advanced Assessment Development in Language and 
Literature Teaching 

3 3  X   

 MKKB808 Metode Pengajaran Bahasa bagi Penutur Bahasa Lain 2 2  X   
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(BIPA, TESOL) 
Methods of Language Teaching for Speakers of Other 
Languages (Indonesian for Foreigners, Teaching English 
for Speakers of Other Languages) 

  14      
C. Matakuliah Keahlian Keguruan Bahasa (Pilihan) 

 MKKB809 Reviu Kritis Linguistik Terapan* 
Critical Review on Applied Linguistics*  2 2 X    

 MKKB810 Analisis Wacana dan Pembelajaran Bahasa* 
Discourse Analysis and Language Teaching* 2 2 X    

 MKKB811 Manajemen Kelas Pembelajaran Bahasa* 
Language-Learning Classroom Management* 2 2 X    

 MKKB812 Kesastraan* 
Literature* 2 2 X    

 MKKB813 Kepenerjemahan* 
Translation* 2 2 X     

 MMKB814 Kemahiran Berbahasa Lanjut* 
Advanced Language Skills 2 2 X    

 MMKB815 Penulisan Artikel Ilmiah* 
Scientific Article Writing* 2 2 X      

  Total 2      
 Total MMKB 22      

III. MATAKULIAH KELOMPOK TESIS (MTES) 
THESIS-RELATED COURSES        

1 MTES801 Seminar Proposal Tesis  
Thesis Proposal Seminar 2 2  X   

2 MTES802 Tesis **) 
Thesis 6 6     X  

   8      

VI MATAKULIAH KAJIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN (MKPL) 
LANGUAGE TEACHING PRACTICUM 

1 MKPL801 Kajian dan Praktik Pembelajaran Inovatif  
Research-Based, Innovative Teaching Practicum 2 4     X  

  
TOTAL  2       

JUMLAH SKS SELURUHNYA 38      
KETERANGAN 
*)  minimal menempuh satu matakuliah 
**) Mahasiswa dapat maju ujian tesis apabila telah melakukan seminar hasil penelitian 
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SEBARAN MATAKULIAH 
 
Semester 1 

Sandi 
Matakuliah Nama Matakuliah sks js 

MKPS801 Landasan Pendidikan  
Foundation of Education 2 2 

MKPS802 Metodologi Penelitian Kuantitatif 
Quantitative Research Methodology 2 2 

MKPS803 Metodologi Penelitian Kualitatif 
Qualitative Research Methodology 2 2 

MSKB800 Problematik Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Issues in Language and Literature Teaching 2 2 

MSKB801 Linguistik Pendidikan 
Pedagogical Linguistics 2 2 

MSKB802 Reviu Kritis Pembelajaran Bahasa Kedua 
Critical Review on Second Language Acquisition* 2 2 

MKKB803 Pengembangan Silabus dan Rancangan Pembelajaran Bahasa dan 
Sastra 
Syllabus Development and Language Instructional Planning 

2 2 

MKKB809 Reviu Kritis Linguistik Terapan* 
Critical Review on Applied Linguistics*  2 2 

MKKB810 Analisis Wacana dan Pembelajaran Bahasa* 
Discourse Analysis and Language Teaching* 2 2 

MKKB811 Manajemen Kelas Pembelajaran Bahasa* 
Language-Learning Classroom Management* 2 2 

MKKB812 Kesastraan* 
Literature* 2 2 

MKKB813 Kepenerjemahan* 
Translation* 2 2 

MMKB814 Kemahiran Berbahasa Lanjut* 
Advanced Language Skills 2 2 

MMKB815 Penulisan Artikel Ilmiah* 
Scientific Article Writing* 2 2 

J u m l a h 16 16 
 
Semester 2 

Sandi 
Matakuliah Nama Matakuliah sks Js 

MKKB804 Pengembangan Model-Model Pengajaran Bahasa dan Sastra 
Development  of Instructional Models in Language and Literature 
Teaching 

2 2 

MKKB805 Media Pengajaran & Pembelajaran Bahasa berbasis ICT  
Instructioan Media & ICT based Language Teaching  3 3 

MKKB806 Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Instructional Materials Development in Language and Literature 
Teaching 

2 2 

MKKB807 Pengembangan Asesmen Lanjut Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Advanced Assessment Development in Language and Literature 
Teaching 

3 3 

MKKB808 Metode Pengajaran Bahasa bagi Penutur Bahasa Lain (BIPA, 
TESOL) 
Methods of Language Teaching for Speakers of Other Languages 
(Indonesian for Foreigners, Teaching English for Speakers of Other 

2 2 
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Languages) 
MTES801 Seminar Proposal Tesis 

Thesis Proposal Seminar 
2 2 

J u m l a h  14 14 
*)  Wajib ambil 2 sks  
  
Semester 3 

Sandi 
Matakuliah Nama Matakuliah sks Js 

MKPL801 
Kajian dan Praktik Pembelajaran Inovatif  
Research-Based and Innovative Teaching Practicum 2 2 

MTES802 Tesis** 

Thesis 

6 6 

J u m l a h 8 8 
**Dapat ditempuh pada semester 3 atau 4 
 
Semester 4 

Sandi 
Matakuliah Nama Matakuliah sks Js 

    
Jumlah 0 - 6  
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DESKRIPSI MATAKULIAH 
 

MKPS801: Landasan Pendidikan (2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji ihwal pendidikan dan pembelajaran sebagai suatu sistem yang kompleks 
yang terkait dengan sistem sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Matakuliah ini memuat topik-
topik: landasan pendidikan dari perspektif filosofis, historis, sosiologis, dan psikologis, teori 
belajar, termasuk pembelajaran bahasa dan sastra, taksonomi tujuan pembelajaran bahasa dan 
sastra, karakteristik pebelajar bahasa dan sastra, strategi dan metode pembelajaran bahasa dan 
sastra, organisasi isi pembelajaran bahasa dan sastra, dan evaluasi sistem pembelajaran bahasa 
dan sastra. 
 
MKPS802: Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Bahasa dan Sastra (2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji prosedur penelitian kuantitatif dan mengembangkan penyusunan proposal 
penelitian pendidikan bahasa dan sastra dengan pendekatan kuantitatif sebagai dasar dalam 
penulisan tesis. Matakuliah ini memuat topik-topik: konsep penelitian kuantitatif, jenis-jenis 
penelitian kuantitatif, konsep populasi dan sampel beserta pensampelannya, perumusan 
masalah, penulisan kajian kepustakaan, perumusan hipotesis, variabel penelitian, instrumen 
penelitian, dan teknik pengumpulan data dan strategi analisis datanya. 

 
MKPS803: Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan Bahasa dan Sastra (2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji prosedur penelitian kualitatif dan mengembangkan penyusunan proposal 
penelitian pendidikan bahasa dan sastra dengan pendekatan kualitatif sebagai dasar dalam 
penulisan tesis. Matakuliah ini memuat topik-topik: hakikat penelitian kualitatif, landasan teoretis 
dan filosofis, strategi, prosedur pengumpulan dan perekaman data, jenis-jenis analisis data 
(selama pengumpulan data, within-site analysis, cross-site analysis), triangulasi: konsep, prinsip, 
dan prosesnya, pengambilan kesimpulan, dan penulisan laporan. 
 
MKPS804: Metodologi Penelitian Pengembangan dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra  
(2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji prosedur penelitian pengembangan dan mengembangkan penyusunan 
proposal penelitian pengembangan produk kependidikan pada bidang pengajaran bahasa dan 
sastra dengan pendekatan riset dan pengembangan atau rancanngan dan pengembangan 
sebagai dasar dalam penulisan tesis. Matakuliah ini memuat topik-topik: konsep penelitian 
pengembangan, jenis-jenis penelitian pengembangan, perumusan masalah, penulisan kajian 
kepustakaan, langkah-langkah penelitian pengembangan, instrumen penelitian pada tiap langkah 
yang relevan, dan teknik pengumpulan data beserta analisisnya. 
 
MKPS805: Metodologi Penelitian Tindakan dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra  
(2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji prosedur penelitian berbasis kelas untuk peningkatan kualitas pembelajaran 
bahasa dan sastra dan mengembangkan proposal penelitian sebagai dasar dalam penulisan 
tesis. Matakuliah ini memuat topik penelitian tindakan kelas: asas-asas penelitian, kriteria 
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penelitian pengembangan dan tindakan kelas, jenis-jenis tindakan kelas, persoalan-persoalan 
praktis, teknik-teknik pemantauan dalam penelitian pengembangan dan tindakan, prisnsi-prinsip 
etis proses tindakan kelas, temuan yang diperoleh, tanggapan lapangan terhadap temuan, 
pengambilan kesimpulan, dan penulisan laporan. 

 
MKPS806: Statistika Inferensial untuk Penelitian dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra  
(2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji konsep statistika inferensial, tujuan serta maksud penggunaannya, dan 
langkah analisis data serta implementasinya guna menjawab permasalahan penelitian kuantitatif. 
Matakuliah ini memuat topik: pemetaan konsep hingga variabel, pengukuran variabel, prosedur 
analisis statistik deskriptif, probabilitas, hipotesis, uji hipotesis, prosedur analisis inferensial, 
prosedur parametrik dan non parametrik, pembacaan hasil analisis data, penyajian data hasil 
analisis data untuk laporan penelitian. 
 
MSKB800: Problematik Pengajaran Bahasa dan Sastra (2 sks/2 js) 
Mahasiswa memperluas dan/atau memperdalam pemahaman dan wawasan tentang 
problematika dalam pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra. Problematika tersebut 
meliputi problematika teoretis dan praktik di sekolah dan di dalam kelas. Pokok-pokok masalah 
yang dikaji meliputi (1) problematika kebijakan dan pengembangan pendidikan bahasa dan 
sastra beserta alternatif pemecahannya, (2) problematika pelaksanaan pendidikan dan 
pembelajaran bahasa dan sastra (model, materi, media, dan evaluasi) beserta pemecahannya.  

 
MSKB801: Linguistik Pendidikan(2 sks/2 js) 
Mahasiswa memperluas dan/atau memperdalam pemahaman dan wawasan tentang kajian 
linguistik dan aplikasinya dalam pembelajaran bahasa. Matakuliah ini membahas aspek-aspek 
kebahasaan dalam hubungannya dengan pembelajaran bahasa. 

 
MSKB802: Reviu Kritis Pembelajaran Bahasa Kedua (2 sks/2 sks) 
Mahasiswa memperluas dan/atau memperdalam konsep Pemerolehan Bahasa (PB) dan 
implikasinya terhadap pembelajaran bahasa. Matakuliah ini memuat topik-topik: Teori PB, aliran-
aliran dalam PB, interlanguage, lingkungan bahasa, proses pemerolehan bahasa, strategi belajar 
bahasa, kajian terhadap hasil penelitian PB, dan implikasi teori PB terhadap pembelajaran 
bahasa dengan mengkaji hasil-hasil penelitian yang relevan. 
 
MKKB803: Pengembangan Silabus dan Rancangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra  
(2 sks/ 2 js) 
Mahasiswa memperluas dan/atau memperdalam ilmu untuk merancang pembelajaran bahasa 
dan sastra dalam satuan pendidikan, satuan waktu, dan satuan pelaksanaan pembelajaran 
dalam kaitannya dengan kurikulum, materi, model, media, dan evaluasi, serta menghasilkan 
desain pembelajaran bahasa dan sastra yang inovatif.  
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MKKB804: Pengembangan Model-model Pembelajaran Bahasa dan Sastra (2 sks/2 js) 
Mahasiswa memperluas dan/atau memperdalam model-model pembelajaran bahasa dan sastra, 
serta mengembangkan model pembelajaran bahasa dan sastra yang inovatif, termasuk mengkaji 
batasan, konsep, dan prinsip pembelajaran bahasa lintas kurikulum. Melalui matakuliah ini 
mahasiswa mendalami konsep pendekatan, metode, teknik, strategi, dan model pembelajaran 
bahasa dan sastra serta pembelajaran bahasa lintas kurikulum, dan mengembangkan model-
model pembelajaran bahasa dan sastra yang inovatif. 

 
MKKB805: Pembelajaran Bahasa dengan Teknologi (3 sks/3 js) 
Mahasiswa mengkaji batasan, konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar pengembangan 
pembelajaran bahasa dengan teknologi yang inovatif dan kreatif serta membelajarkan. Selain itu, 
mahasiswa juga mengkaji batasan, konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar 
pengembangan (multi)media pembelajaran bahasa. Melalui matakuliah ini mahasiswa mendalami 
konsep pendekatan, metode, teknik, strategi, dan model pembelajaran bahasa dan sastra 
dengan teknologi, dan mengembangkan model-model pembelajaran bahasa dan sastra untuk 
berbagai jenjang pendidikan. Selain itu mereka juga mengkaji kelebihan dan keterbatasan 
pembelajaran bahasa dengan teknologi. 
 
MKKB806: Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa dan Sastra (2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji konsep-konsep dasar pemilihan dan pengembangan materi pembelajaran 
bahasa dan sastra, dan mengembangkan materi pembelajaran bahasa dan sastra. Kajian 
diarahkan pada pengembangan materi pembelajaran bahasa dan sastra, yang meliputi prinsip-
prinsip, karakteristik, teknik dan prosedur pemilihan materi, problema pengembangan materi dan 
pemecahannya. 
 
MKKB807: Pengembangan Asesmen Lanjut Pembelajaran Bahasa dan Sastra (2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji dan mengembangkan asesmen pembelajaran bahasa dan sastra. Pokok 
bahasannya meliputi prinsip-prinsip asesmen dalam pembelajaran, pendekatan dan dasar 
pengembangan  dan penggunaan alat penilaian bahasa baik berupa tes maupun non tes, telaah 
terhadap ciri-ciri alat penilaian yang baik, serta penafsiran dan penetapan hasilnya serta praktek 
pengembangan instrumen asesmen dalam pembelajaran bahasa. Diskusi dan presentasi 
merupakan kegiatan utama perkuliahan, disusul dengan proyek akhir semester yang berupa 
pengembangan penilaian dan laporan analisis pelaksanaan nyata suatu bentuk penilaian bahasa 
dan sastra. 
 
MMKB808: Metode Pengajaran Bahasa bagi Penutur Bahasa Lain (2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji batasan, konsep, dan prinsip pengajaran bahasa bagi penutur bahasa lain, 
termasuk BIPA, dan TESOL, model-model pembelajaran bahasa dan sastra, serta 
mengembangkan model dan rancangan pembelajaran bahasa dan sastra yang inovatif bagi 
penutur bahasa lain. Melalui matakuliah ini mahasiswa mendalami konsep pendekatan, metode, 
teknik, strategi, dan model pembelajaran bahasa dan sastra berbasis bagi penutur bahasa lain, 
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dan mengembangkan model-model pembelajarannya termasuk strategi pengembangan silabus, 
materi pembelajaran, media, dan asesmennya, termasuk di dalamnya aspek lintas budaya. 
 
MKKB809: Reviu Kritis Linguistik Terapan (2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji dan mengkritisi batasan, konsep, prinsip, dan lingkup linguistik terapan 
serta aplikasinya dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa serta kajian-kajian 
pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pembahasan diarahkan pada pemecahan permasalahan 
yang berhubungan pengajaran dan pembelajaran bahasa berbasis langkah-langkah pendekatan 
ilmiah, termasuk dalam pengajaran dan pembelajaran keterampilan berbahasa, maupun aspek 
pengajaran dan pembelajaran bahasa lainnya seperti rancangan dasar pengajaran dan 
pembelajaran bahasa, pengembangan pembelajaran berbasis tasks, faktor afeksi, dan isi 
(konten). 
 
MKKB810: Analisis Wacana dan Pembelajaran Bahasa (2 sks/2 js) 
Mahasiswa memperluas dan/atau memperdalam pemahaman dan wawasan tentang (1) konsep 
dasar wacana dan analisis wacana, (2) jenis wacana,  (3)  ko-teks dan konteks dalam wacana, 
dan (4) berbagai model analisis wacana. Dengan matakuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki 
wawasan tentang dasar-dasar kajian wacana bahasa yang meliputi bahasan (1) konsep dasar 
wacana dan analisis wacana, (2) jenis wacana,  (3)  ko-teks dan konteks dalam wacana,  (4) 
berbagai model analisis wacana, dan (4) pemanfaatan analisis wacana dalam pembelajaran 
bahasa dan sastra. 
 
MKKB811: Manajemen Kelas Pembelajaran Bahasa (2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengkaji secara kritis model-model manajemen kelas, memperluas dan/atau 
memperdalam model-model manajemen kelas pembelajaran bahasa dan sastra, serta 
mengembangkannya secara inovatif. Melalui matakuliah ini mahasiswa mendalami konsep 
pendekatan, metode, teknik, strategi, dan model manajemen kelas pembelajaran bahasa dan 
sastra, dan mengembangkan model-model manajemen kelas pembelajaran bahasa dan sastra. 
 
MKKB812: Kesastraan (2 sks/2 js)  
Mahasiswa memperluas dan/atau memperdalam pemahaman dan wawasan tentang (1) hakikat 
sastra pendidikan, (2) prinsip sastra untuk pendidikan, (3) problematika sastra pendidikan, (4) 
apresiasi sastra pendidikan, (5) strategi dan contoh pemanfaatan karya sastra untuk materi 
pendidikan.  
 
MKKB813: Terjemahan (2 sks/2 js) 
Mahasiswa mampu dan terampil menerjemah teks-teks bahasa dan sastra sesuai dengan teori-
teori penerjemahan yang mutahir.  Materi perkuliahan terdiri atas (1) teori terjemahan, yang terdiri 
atas: jenis-jenis, prinsip, dasar-dasar, proses penerjemahan, makna dan hasil terjemahan, proses 
komunikatif dwibahasa, serta masalah yang terkait dengan proses penerjemahan, dan (2) praktik 
penerjemahan berbagai wacana tulis.  Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk 
ceramah, penugasan, klinik penerjemahan, presentasi hasil terjemahan dan diskusi.  
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MKKB814: Kemahiran Berbahasa (2 sks/2 js) 
Mahasiswa memperluas dan/atau memperdalam pengetahuan dan keterampilan berbahasa 
mereka baik untuk komunikasi reseptif maupun produktif, berupa keterampilan diskrit maupun 
terintegrasi untuk berbagai kepentingan akademik maupun non akademik. Melalui perkuliahan ini 
mahasiswa akan memiliki kemahiran berbahasa lisan maupun tulisan yang produktif, akurat, 
lancar dan berterima sesuai konteks penggunaannya. 

 
MKKB815: Penulisan Artikel Ilmiah (2 sks/2 js) 
Mahasiswa memperluas dan/atau memperdalam pengetahuan tentang penulisan artikel ilmiah:  
(1) pembuatan klaim, evidensialitas dan pertimbangan retoris (2) interpretasi data dari berbagai 
sudut pandang, (3) seleksi data yang disajikan, (4) proses selektif manuskrip untuk publikasi, dan 
(5) issu yang berkaitan dengan editor jurnal, serta mempraktikkan penulisan artikel ilmiah yang 
baik.   

 
MKPL801: Kajian dan Praktik Pembelajaran Bahasa Inovatif (2sks/4js) 
Mahasiswa mengkaji berbagai pembelajaran inovatif dan kemudian merencanakan dan 
mengelola pembelajaran bahasa (bahasa asing maupun daerah), baik di tingkat dasar, 
menengah, maupun tingkat pendidikan tinggi yang inovatif berdasarkan kajiannya. Materi 
perkuliahan terdiri atas (1) kajian dan laporan pembelajaran inovatif, (2) penyusunan rencana 
pembelajaran yang inovatif, (3) implementasi rencana pembelalaran serta (4) pelaksanaan 
evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra yang sesuai dengan prinsip dan prosedur penilaian 
yang tepat.  Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk kajian pustaka, penugasan, 
konsultasi, praktik mengajar dan diskusi. 

 
MTES801: Seminar Proposal Tesis (2 sks/2 js) 
Mahasiswa mengembangkan proposal penelitian tesis sesuai dengan format yang telah 
ditentukan, dan mempresentasikan proposal. Topik penelitian yang akan dikembangkan dalam 
proposal adalah terkait dengan masalah pengajaran dan pembelajaran bahasa. Fokus bahasan 
dalam perkuliahan mencakup: latar belakang masalah, permasalahan, lingkup penelitian, metode 
penelitian yang mencakup pemilihan rancangan penelitian, subyek penelitian instrumen, 
pengumpulan data dan analisis data. Produk matakuliah adalah praproposal yang akan 
dikembangkan selanjutnya sebagai tesis. 

 
MTES802: Tesis (6 sks/js) 
Mahasiswa memecahkan masalah belajar dan mengajar dalam konteks keguruan bahasa dan 
sastra secara ilmiah dengan cara merencanakan, melaksanakan, menganalisis, menarik 
kesimpulan, dan menyusun laporan penelitian dalam bentuk tesis. Fokus kajian adalah 
pengembangan produk inovatif pendidikan yang berhubungan dengan keguruan bahasa.   
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