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Capaian Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         
CPL1 
 

Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secaramandiri (S9) 

CPL2 Mampumenerapkanpemikiranlogis,kritis,sistematis,daninovatifdalamkonteks pengembanganatauimplementasiilmu 

pengetahuandan/atauteknologisesuai dengan bidangkeahliannya (KU2) 
CPL3 Mampumelakukanrisetdanpenelitian dibidang rekayasamenufaktur,analisa 

kegagalanproduk,inspeksimaterialdanRCM(Reliabilitycenteredmaintenance) (KK13) 
CPL4 Menguasaipengetahuan tentangteknik berkomunikasisecaralisan dantertulis (P8) 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  
CPMK1 Mampu mengidentifikasi   teks akademik  dan nonakademik  yang terdapat dalam karya tulis ilmiah (S9) 
CPMK2 Mampu menganalisis ulasan buku yang telah dibuat  berdasarkan  ketentuan dan struktur yang ada (S9, KU2) 
CPMK3 Mampu menulis berbagai laporan ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia baku dalam bidang teknik manufaktur 

(S9, KU2, KK13, P8) 
CPMK4 Mampu menulis artikel ilmiah dalam bidang teknik manufaktur (S9, KU2, P8) 
CPMK5 Mampu mempresentasikan hasil kerjanya di dalam forum resmi dengan menggunakan bahasa Indonesia baku dalam 

bidang teknik manufaktur;(S9, KU2, P8) 
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)  
Sub-CPMK1 mampu menjelaskan tentang ciri teks akademik dan nonakademik(C2, A2) 

mampu menyusun  teks akademik dalam penulisan  berbagai  laporan  resmi (C4) 
Sub-CPMK2 mampu menganalisis ulasan buku yang telah dibuat  berdasarkan  ketentuan dan struktur yang ada (C4) 



mampu membuat ulasan terhadap buku  yang dibaca (C4) 
Sub-CPMK3 mampu menulis proposal penelitian dan proposal kegiatan dengan menggunakan bahasa Indonesia baku (C3) 

mampu menulis laporan penelitian dan laporan kegiatan dengan menggunakan bahasa Indonesia baku (C3) 

 Sub-CPMK4 mampu menulis artikel ilmiah (C3) 
Sub-CPMK5 mampu mempresentasikan tugas akhir/skripsi dalam seminar proposal/sidang menggunakan bahasa Indonesia baku (C3) 

mampu merangkum suatu pembahasan dalam forum ilmiah/resmi (C3) 
DeskripsiSingkat MK Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa agar terampil berkomunikasi baik lisan 

maupun tulisan dalam situasi resmi dalam bidang teknik manufaktur. Melalui pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu 

menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan standar yang berlaku baik lisan maupun tulisan. 
Bahan Kajian: Materi 
Pembelajaran 

1. Pengantar Bahasa Indonesia 

2. Teks akademik dan dan non-akademik 
3. Penulisan ulasan buku 
4. Penulisan Proposal  Penelitian dan Proposal Kegiatan 
5. Penulisan laporan Penelitian dan Laporan kegiatan 
6. Penulisan artikel ilmiah 

Pustaka Utama :  

1. Kementrian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2016. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. 
Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Pendukung :  

1. Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa Kementrian pendidikan dan kebudayaan. 

2. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2016. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Edisi kelima. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

3. Alwi, Hasan, dkk. 1998. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 
4. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta. 
5. Budiharso, T. 2006. Gaya Bahasa dalam Artikel Ilmiah. Makalah disajikan pada Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah oleh Lembaga 

Penelitian Universitas Mulawarman dan Ditjen Dikti. Samarinda. 
6. Rahayu, Minto. 2005. Bahasa Indonesia, Tata Tulis Laporan untuk Mahasiswa.Buku Ajar. Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta. 

Dosen Pengampu Wahdaniah, S.Pd., M.Pd. 
Matakuliahsyarat Tidak ada mata kuliah prasyarat 



Mg Ke- 
Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar  
(Sub-CPMK) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran,  
Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[ Pustaka ] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & Bentuk Luring (offline) Daring (online) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1-3 a. mampu menjelaskan 

tentang ciri teks 
akademik dan 
nonakademik(C2, A2) 

b. mampu menyusun  
teks akademik dalam 
penulisan  berbagai  
laporan  resmi (C4) 

ketepatan 

menyusun 

teks 

akademik 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Kesesuaian 
 

Bentuk non- 

test: 
- Jawaban tugas 

BP: kuliah 

Metode: diskusi 

TM: 3x(2x50”) 

Tugas:menyusun 

teks akademik dan 

nonakademik 

PT: 30x(2x60”) 

 Teks akademik dan 

nonakademik 

10 

4-7 a. mampu menganalisis 
ulasan buku yang telah 
dibuat  berdasarkan  
ketentuan dan 
struktur yang ada (C4) 

b. mampu membuat 
ulasan terhadap buku  
yang dibaca (C4) 

ketepatan 

menyusun 

ulasan buku 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Kesesuaian 

 

Bentuk non- 

test: 

-  tugas 
penyusunan 
ulasan/ 

   resensi buku 

BP: kuliah 

Metode: SGD 

TM: 4x(2x50”) 

Tugas: menyusun 

teks ulasan 

PT: 4x(2x50”) 

  Teks ulasan buku 15 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9-12 a. mampu menulis 
proposal penelitian 
dan proposal kegiatan 
dengan menggunakan 
bahasa Indonesia baku 
(C3) 

b. mampu menulis 
laporan penelitian dan 

ketepatan 

menulis 

proposal dan 

laporan 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Kesesuaian 

 

Bentuk non- 

test:portofolio  

penilaian 

tulisan 

 

BP: kuliah 

MP: diskusi 

TM: 4x(2x50”) 

Tugas: menyusun 

proposal penelitian 

dalam bidang teknik 

manufaktur 

PT: 4x(2x50”) 

 Format penulisan 

proposal dan laporan 

30 



laporan kegiatan 
dengan menggunakan 
bahasa Indonesia baku 
(C3) 

 

 

13 

a. mampu menulis 
artikel ilmiah (C3) 

ketepatan 
menulis 
artikel 
ilmiah 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Kesesuaian 
 

Bentuk non- test: 

  tugas penyusunan 

artikel, portofolio 

penilaian tulisan  

 

BP: kuliah 

MP: diskusi 

TM: 1x(2x50”) 

Tugas: menyusun 

artikel ilmiah dalam 

bidang teknik 

manufaktur 

PT: 1x(2x50”) 

 

 Format penulisan 

artikel ilmiah 

20 

14-15 a. mampu 
mempresentasikan 
tugas akhir/skripsi 
dalam seminar 
proposal/sidang 
menggunakan bahasa 
Indonesia baku (C3) 

b. mampu merangkum 
suatu pembahasan 
dalam forum 
ilmiah/resmi (C4) 

ketepatan 
presentasi 
ilmiah 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Kesesuaian 
 

Bentuk non- test: 

  tugas seminar 

proposal, rubric 

penilaian 

presentasi 

 

BP: kuliah 

MP: diskusi 

TM: 2x(2x50”) 

Tugas: membuat PPT 

untuk presentasi dan 

presentasi 

PT: 2x(2x50”) 

 

 PPT mahasiswa 25 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  

Catatan : 
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan 

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses 
pembelajaran. 



2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan 
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan 
pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat 
spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan 
merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran 
mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian 
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan 
tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, 

Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative 

Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok 

bahasan. 
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan 

pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri. 
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