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DESKRIPSI MATAKULIAH 

Matakuliah ini mempunyai tujuan mengembangkan 

kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi 

secara tertulis melalui karya tulis ilmiah sesuai 

dengan bidang keahlian pendidikan teknik mesin 

dan permasalahan yang dihadapi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, kepada mahasiswa 

diberikan pokok-pokok bahasan tentang kalimat, 

menulis paragrap dan menulis artikel dan 

membuat proposal proyek akhir 



KOMPETENSI  

  

 Berkomunikasi secara tertulis melalui 

karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang 

keahlian pendidikan teknik mesin  



INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  

 

Aspek Kognitif dan Kecakapan Berpikir. 

Memahami struktur kalimat, paragraf, 
artikel yang baik 

Memahami unsur, struktur, fungsi, syarat 
dan pengembangan paragraf 

Memahami struktur dan pola artikel 

Memahami langkah-langkah, struktur, dan 
pola proposal proyek akhir 
 



Aspek Psikomotor/Ketrampilan 

 

Menjelaskan struktur kalimat, paragraf, dan 

artikel yang baik 

Membuat kalimat, paragraf, artikel, dan proposal 

proye akhir yang memenuhi kaidah penulisan 

Menerapkan penggunaan unsur, fungsi, syarat, 

struktur, dan pola paragraf, artikel, dan proposal 

dalam penulisan ilmiah 

 



Aspek Afektif, kecakapan diri dan sosial 

Mahasiswa mengikuti kuliah dengan antusias, tertib dan 
disiplin 

Mahasiswa memiliki sikap positif terhadap matakuliah 
bahasa indonesia 

Mahasiswa menyadari pentingnya ketrampilan menulis 
bagi masadepan tugasnya 

Mahasiswa menghargai pendapat orang lain/teman 
sendiri dalam berdiskusi kelompok atau kelas 

Mahasiswa memiliki sopan santun dalam kelas maupun 
di luar kelas 

Mahasiswa mampu bekerjasama dalam tim 

mahasiswa memiliki tanggungjawab pada tugas-tugas 
belajarnya 

 



Menulis  
Karya Ilmiah 

Memilih  Kata dan Ejaan   
(Ejaan Yang Disampurnakan) 

Menulis Kalimat Efektif  

Menulis Paragraf 

Menulis Makalah 

Menulis Surat 

Berbicara dalan Forum Ilmiah 

Menyusun Proposal  PKM, 
Proyek Akhir, Tugas Akhir, dan  

JurnalIlmiah 



PENILAIAN  

Partisipasi aktif di kelas, sikap dan disiplin 10 

Ujian Praktikum     40 

Tugas individu      15 

Ujian Mid semester     15 

Ujian Akhir semester     25 

 

 Untuk dinyatakan menguasai kompetensi 

mahasiswa harus mampu mengumpulkan 

minimal 56 poin (C).  



TUGAS 

Membuat resume dan komentar artikel 

ilmiah 

Menyusun proposal PKM dan Proyek 

Akhir 

Menysuun tulisan ilmiah (artikel, makalah, 

tulisan ilmiah populer) 


