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SilabusSilabus RingkasRingkas

 Mata kuliah ini berisi tentang cara
pemilihan tema permasalahan, studi
pendahuluan, diskusi pemilihan judul, 
penentuan judul proyek akhir, teknik
penyusunan proposal, kerangka tata susun
karya ilmiah, format makalah seminar, 
teknik diskusi ilmiah.



KompetensiKompetensi

 Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan
dan mengimplementasikan kompetensi
pemilihan tema permasalahan, studi
pendahuluan, diskusi pemilihan judul, 
penentuan judul proyek akhir, teknik
penyusunan proposal, kerangka tata susun
karya ilmiah, format makalah seminar, 
teknik diskusi ilmiah, latihan seminar



MateriMateri

 Minggu 1 – Pengantar tentang Bahasa
 Minggu 2 – Bahasa Tulis Ilmiah
 Minggu 3 – Mengenal Karya Tulis Ilmiah
 Minggu 4 – Penulisan Bab 1
◦ Latar belakang, Permasalahan, Batasan Masalah, Tujuan dan

Manfaat

 Minggu 5 – Penulisan Bab 2
◦ Kajian Pustaka dan Dasar Teori

 Minggu 6 – Penulisan Bab 3
◦ Metodologi Penelitian

 Minggu 7 – Penulisan Abstrak
 Minggu 8 – Review



MateriMateri
 Minggu 9 – Teknik Pembuatan Presentasi

TPPA
 Minggu 10 – Teknik Pembuatan Makalah
◦ Penulisan makalah ilmiah dari proposal TPPA

 Minggu 11 – Presentasi Proposal TPPA 
 Minggu 12 – Presentasi Proposal TPPA
 Minggu 13 – Presentasi Proposal TPPA
 Minggu 14 – Presentasi Proposal TPPA
 Minggu 15 – Pembahasan Makalah
 Minggu 16 – Pembahasan Makalah
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DefinisiDefinisi BahasaBahasa

 Bahasa adalah sistem yang teratur berupa
lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk
mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa
tersebut. 
(A. Suherman , Faktor KesulitanYang Dihadapi Siswa Dalam
Pengucapan Berbahasa Arab Serta Solusi Pemecahannya, Universitas
Pendidikan Indonesia)

 Bahasa adalah ucapan, pikiran, dan perasaan
seseorang yang teratur, dan digunakan sebagai alat
komunikasi antar anggota masyarakat
(Sumiati Budiman, Buku Sari Tata Bahasa Indonesia, Penerbit PT Intan
Pariwara)



HakikatHakikat BahasaBahasa
 Bahasa sebagai sarana interaksi sosial
 Bahasa adalah ujaran
 Bahasa meliputi dua bidang yaitu:

1. Bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat
ucap yaitu getaran yang bersifat fisik
yang merangsang alat pendengaran
kita.

2. Arti atau makna adalah isi yang 
terkandung di dalam arus bunyi yang 
menyebabkan adanya reaksi itu.



SifatSifat BahasaBahasa
Sistematik bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar 

dapat dipahami oleh pemakainya

Arbitrary 
(sukarela)

karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa
dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna
yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, 
meja, guru, murid dan lain-lain ditentukan bukan atas
dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara
mana suka

Ujar bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa
terpenting adalah bunyi

Manusiawi karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang 
memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya

Komunikatif karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau
alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat



KarakteristikKarakteristik BahasaBahasa

 Dalam suatu bahasa dialek suatu masyarakat membedakan
tingkat ekonomi dan budaya pemakai bahasa. 

 Secara geografis dialek suatu daerah akan berbeda dengan
daerah yang lainnya. 

 Bahasa terbagi dua, bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. 
 Bahasa dapat diungkapkan secara lisan dan tulisan. 
 Setiap pemakai bahasa akan berbeda dengan pemakai bahasa

yang lainnya. 
 Dalam bahasa ada kaidah fonetis, morfologis, kosakata, dan

gramatika. Bunyi-bunyi membentuk morfem, morfem
membentuk kata, dan kata-kata membentuk kalimat. 



FungsiFungsi BahasaBahasa
 Menurut Hallyday (1992) Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi

untuk keperluan:

Fungsi instrumental Bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu

Fungsi regulatoris Bahasa digunakann untuk mengendalikan prilaku
orang lain

Fungsi intraksional Bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang
lain

Fungsi personal Bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan
orang lain

Fungsi heuristik Bahasa dapat digunakan untuk belajar dan
menemukan sesuatu

Fungsi imajinatif Bahasa dapat difungsikan untuk menciptakan dunia
imajinasi

Fungsi
representasional

Bahasa difungsikan untuk menyampaikan informasi



LinguistikLinguistik
 Linguistik adalah ilmu yang mempelajari

bahasa. Linguistik terbagi dalam dua
bagian: 
1. Linguistik teoritis

Membahas beberapa pokok bahasan
diantaranya fonetik, fonemik, sejarah
linguistik, semantik, morfologi dan gramatik. 

2. Linguistik aplikatif
Membahas diantaranya pengajaran bahasa
asing, terjemah, psiko-linguistik dan sosio-
linguistik. 



CabangCabang IlmuIlmu daridari LinguistikLinguistik
Fonetik membahas cara pengucapan bunyi-bunyi bahasa. 

Fonem membahas fungsi-fungsi suara dan bagaimana cara membentuk
fonem dan bagaimana menggunakannya dalam berbahasa.

Sejarah linguistik membahas tentang perkembangan suatu bahasa perubahan dan
pengaruh bahasa asing dalam kurun waktu tertentu.

Morfologi membahas tentang morfem. Morfem adalah satuan bahasa yang 
terkecil yang membedakan arti.

Sintaksis membahas jabatan kata dalam satu kalimat. Sintaksis disebut juga 
tata kalimat. Gabungan morfologis dan sintaksis disebut 
gramatika.

Semantik membahas tentang makna suatu kata dalam hubungannya dengan
kata lain.

Psiko-Linguistik membahas fenomena yang terjadi dalam jiwa dan fikiran dalam hal
perkembangan bahasa serta pengaruh-pengaruhnya terhadap jiwa
seseorang yang terjadi ketika mengucapkan suatu kalimat.

Sosio-Linguistik mempelajari fenomena masyarakat dalam hal dialek suatu 
masyarakat, peranan masyarakat dan akses politik suatu bahasa.



Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Fungsi Bahasa Indonesia sebagai 
Bahasa NasionalBahasa Nasional

 Lambang kebanggaan kebangsaan
 Lambang identitas nasional
 Alat perhubungan antarwarga, 

antardaerah, dan antarbudaya.
 Alat yang memungkinkan penyatuan

berbagai suku bangsa dengan latar
belakang sosial budaya dan bahasanya
masing-masing ke dalam kesatuan
kebangsaan Indonesia.



Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Fungsi Bahasa Indonesia sebagai 
Bahasa Bahasa NegaraNegara

 Bahasa resmi kenegaraan
 Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan
 Bahasa resmi untuk kepentingan

perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan nasional serta kepentingan
pemerintah

 Alat pengembangan kebudayaan, ilmu
pengetahuan dan teknologi
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