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KATA PENGANTAR 

Buku Panduan Penyelenggaraan Pascasarjana ini merupakan salah 
satu atau bagian yang tidak terpisahkan dari buku Panduan 
Akademik STKIP-PGRI Bandar Lampung. Dalam buku panduan 
akademik STKIP-PGRI Bandar Lampung tersebut tertuang 
ketentuan-ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh dosen, 
mahasiswa, dan karyawan STKIP-PGRI Bandar Lampung. 
 

Buku ini memuat ketentuan tentang penyelenggaraan Pascasarjana 
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun akademik 
2022/2023 mulai dari penerimaan mahasiswa, kurikum dan deskripsi 
mata kuliah hingga sistem penilaiannya. Dalam buku ini tertulis visi, 
misi, dan tujuan penyelenggaraan Pascasarjana Pendidikan Bahasa 
Indonesia. Untuk mengenalkan lembaga pada mahasiswa 
pascasarjana, dalam buku ini juga digambarkan selintas sejarah dan 
perkembangan STKIP-PGRI Bandar Lampung. 
 

Seyogyanya apa yang tertulis dalam buku ini dapat menjadi panduan 
bagi staf pimpinan, dosen, mahasiswa, dan karyawan Pascasarjana 
STKIP-PGRI Bandar Lampung. Yang perlu kita ingat bahwa 
keberhasilan suatu program bukanlah tergantung kepada petunjuk 
programnya, akan tetapi lebih ditentukan oleh komitmen dan 
semangat para pelakunya dalam merealisasikan pedoman ini secara 
kongkret. 

 

Bandar Lampung,    Juli 2022 
Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung, 
 

 

 

Dr. Wayan Satria Jaya, M.Si. 
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VISI, MISI, DAN TUJUAN  

A. Visi 

Menjadi Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia 

yang berkualitas, profesional, unggul dan kompetetif di 

Indonesia. 

 

B. Misi 

1)   Meningkatkan kualitas Pascasarjana yang diselenggarakan 

melalui upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas dan 

prasarana serta materi Pascasarjana. 

2)   Menyelenggarakan dan mengembangkan serta membina 

kegiatan penelitian dalam rangka penerapan dan 

pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. 

3)   Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang mendorong pengembangan 

potensi alam dan manusia, secara individu maupun bersama 

untuk mewujudkan masyarakat belajar dalam kerangka 

pembangunan Nasional. 

4)   Mengembangkan sistem kelembagaan, organisasi, dan 

sumber daya manusia yang menghargai belajar, 

bertanggung jawab, kreatif dalam Bahasa Indonesia. 
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C. Tujuan 

1)   Menyiapkan magister bidang pendidikan bahasa Indonesia 

yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional 

yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau 

menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Bahasa 

dan Sastra Indonesia. 

2)   Menghasilkan magister bidang pendidikan bahasa Indonesia 

yang mampu melakukan berbagai kegiatan penelitian dalam 

bidang bahasa Indonesia dengan menguasai kaidah-kaidah 

ilmiah. 

3)   Menghasilkan magister bidang pendidikan bahasa Indonesia 

yang memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap 

masyarakat. 

4)   Menyediakan jasa dan mengembangkan kerjasama 

kemitraan dengan berbagai pihak yang berkepentingan 

dengan perkembangan masyarakat yang berpengetahuan 

(knowledge society) 

 



 
 

BAB I 
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN  
STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG 

 
Keberadaan STKIP-PGRI Bandar Lampung hingga seperti sekarang 

ini, menurut sejarahnya berawal dari gagasan murni dan motivasi 

yang kuat dari Bapak Drs. H. Dailami Zain dan Ibu Dra. Hj. Siti 

Suratini Zain selaku pribadi yang sejak tahun 1968 berkecimpung 

dalam dunia pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan 

maupun dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus Daerah 

Tingkat I PGRI Provinsi Lampung. 

Pada tanggal 19 Juli 1982 berdasarkan Surat Keputusan YPLP 

PGRI Nomor : 1149/YPLP/PGRI/ XXII/1982 dan berdasarkan Surat 

Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah II Nomor : 

025/M.05.02/Kop.II/1983 tanggal 20 Juni 1983 STKIP-PGRI Bandar 

Lampung memperoleh izin operasional meliputi jurusan dan program 

studi sebagai berikut : 

1. Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan 

2. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, dan 

3. Jurusan Pendidikan MIPA Program Studi Pendidikan Matematika. 
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Memasuki tahun akademik 1984/1985 dibuka Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris sebagai bagian dari Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni, serta jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Program Studi Pendidikan Sejarah. 

Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0501/O/1984 

tanggal 30 Oktober 1984 diperoleh status terdaftar yang selanjutnya 

diperbaharui dengan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 

0512/C/1986 tanggal 30 Juli 1986, sehingga semua program studi 

pada STKIP-PGRI Bandar Lampung berstatus Terdaftar. 

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan 

Mendikbud RI Nomor : 0544/O/1990 tanggal 18 Agustus 1990 

program studi terdaftar yang ada memperoleh status Diakui, pada 

tahun akademik 1998/1999 keempat program studi tersebut telah 

TERAKREDITASI oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 

Saat ini seluruh program studi S1 telah terakreditasi.  

Pada tanggal 6 April 2009 Pascasarjana Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesia mendapat Ijin Penyelenggaraan dari Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Nomor 455/D/T/2009. 

Pada tahun 2017 terakreditasi B melalui surat keputusan BAN-PT 

Nomor: 3359/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2017 tanggal 12 September 

2017. 
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 Gambaran Jurusan dan Program Studi yang dikelola sbb : 

 No Jurusan Program Studi Status 

1 
Pendidikan  
Bahasa dan Seni 

a. Pend. Bahasa & Sastra   
    Indonesia 

Terakreditasi B 

b. Pend. Bahasa Inggris Terakreditasi C 

2 Pendidikan MIPA Pendidikan Matematika Terakreditasi B 

3 Pendidikan IPS 
a. Pendidikan Sejarah Terakreditasi C 

b. Pendidikan Ekonomi  Terakreditasi C 

4 Ilmu Pendidikan  Bimbingan & Konseling Terakreditasi B 

5 Pascasarjana (S2)  
Pendidikan Bahasa 
Indonesia 

Terakreditasi B 

 

Semua program studi untuk jenjang Sarjana Pendidikan  (S1) 

memiliki beban studi antara 144 - 152 SKS dengan  lama studi 8 

semester. Sedangkan Pascasarjana Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesia memiliki beban studi 45 Sks dengan lama studi  4 

semester. 

Kegiatan perkantoran, administrasi akademik dan kemahasiswaan 

diselenggarakan setiap hari kerja Senin - Sabtu dimulai pukul 15.00 - 

19.00 WIB, sedangkan perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, 

dan sore hari.  Perkuliahan dimulai pukul 07.30 - 18.30 WIB yang 

dipusatkan di Kampus Jl. Khairil Anwar No.79 Durian Payung 

Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung. 

 
Kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya menggunakan: 
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- 5 (lima) unit Gedung Perkuliahan berlantai tiga 

- 1 (satu) unit gedung Pascasarjana berlantai empat  

- 1 (satu) unit Gedung Pusat Administrasi berlantai tiga 

- 1 (satu) unit Gedung Laboratorium berlantai tiga   

- 2 (dua) unit Laboratorium Bahasa  

- 1 (satu) unit  Laboratorium Micro Teaching  

- 1 (satu) unit Gedung Perpustakaan berlantai dua.  

- 3 (tiga) unit Laboratorium Komputer  

 
Seluruh pelayanan administrasi dilaksanakan di Gedung Pusat 

Administrasi STKIP-PGRI Bandar Lampung. Untuk menunjang 

kegiatan perkuliahan (proses belajar mengajar) telah dilengkapi 

berbagai macam laboratorium dan koleksi buku perpustakaan. 

Tahun akademik 1990/1991 STKIP-PGRI Bandar Lampung kegiatan 

administrasi akademik dan kemahasiswaan telah diselenggarakan 

dengan menggunakan sistem komputerisasi.   

Sampai saat ini, STKIP-PGRI Bandar Lampung telah memiliki 

laboratorium bahasa, laboratorium micro teaching, laboratorium 

komputer, laboratorium matematika, laboratorium IPA, laboratorium 

sejarah, laboratorium bimbingan dan konseling,  

Sejak berdiri STKIP-PGRI Bandar Lampung telah meluluskan 

Sarjana Pendidikan (S1) dan Ahli Madya Pendidikan (D3) sebanyak 

16.052 lulusan, dan Magister Pendidikan (S2) sebanyak 708 lulusan. 
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Penyaluran bakat dan minat mahasiswa STKIP-PGRI Bandar 

Lampung dikoordinasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa melalui 

Lembaga Kemahasiswaan seperti, Badan Eksekutif Mahasiswa 

Jurusan/Program Studi, Pramuka, Paduan Suara, Tim Sukarelawan 

dan Pengabdian pada Masyarakat, Kegiatan Keagamaan Ar-Royan, 

Gerakan Nasional Anti Narkotika, Free Guide, Karmapala (Keluarga 

Besar Mahasiswa Pencinta Alam), Tim Peneliti Peninggalan Sejarah 

Purbakala, Pencinta Seni dan Budaya (PSB), Persatuan Olahraga 

Mahasiswa. Disamping kegiatan perkuliahan juga telah diadakan 

berbagai kegiatan penelitian, seminar, diskusi ilmiah dan kegiatan 

akademik lainnya. 
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BAB II 
PENYELENGGARAAN PASCASARJANA (S2) 

PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 

 

 
2.1 Penerimaan Mahasiswa 

Penerimaan mahasiswa diawali dengan kegiatan pendaftaran. 

Sebelumnya telah dilakukan publikasi kepada masyarakat tentang 

kegiatan pendaftaran melalui media massa. Persyaratan pendaftaran 

mahasiswa meliputi : 

- Membayar uang pendaftaran 

- Mengisi formulir pendaftaran 

- Melampirkan photo copy ijazah S1 yang telah dilegalisir (3 

rangkap) 

- Melampirkan transkrif nilai yang telah dilegalisir (3 rangkap) 

- Pas photo ukuran 3 x 4 cm (5 lembar) dan 2 x 3 cm (2 lembar) 

Setiap calon mahasiswa diwajibkan mengikuti seleksi penerimaan 

mahasiswa. Seleksi penerimaan mahasiswa berupa ujian tertulis 

dengan materi uji meliputi Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa 

Inggris. 
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2.2  Pendaftaran Ulang 

Peserta seleksi penerimaan mahasiswa yang dinyatakan lulus dan 

diterima, diwajibkan mendaftar ulang dengan prosedur sebagai 

berikut : 

1) Calon mahasiswa meminta perintah setor biaya kuliah di 

Bagian Keuangan Pascasarjana, kemudian menyetorkan biaya 

kuliah dimaksud ke Bank Tabungan Negara (BTN) Jln. Wolter 

Monginsidi Bandar Lampung. 

2) Menunjukkan bukti pembayaran asli dari bank dan 

menyerahkan foto copynya ke Bagian Keuangan Pascasarjana 

STKIP-PGRI Bandar Lampung.  

3) Biaya kuliah yang telah disetorkan tidak dapat diambil kembali 

dengan alasan apapun. 

4) Mengikuti kegiatan Pengenalan Sistem Akademik. 

 

2.3 Pengenalan Sistem Akademik 

 

Sebagai mahasiswa baru pada Pascasarjana (S2), maka perlu 

dikenalkan pada sistem akademik Pascasarjana. Pengenalan sistem 

akademik dilaksanakan pada awal semester ganjil yang 

diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa baru. Kegiatan berisi 

pengarahan umum oleh Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung, 

ceramah tentang sejarah dan perkembangan STKIP-PGRI Bandar 
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Lampung, ceramah kegiatan akademik oleh Direktur, pengarahan 

akademik dan pengenalan fasilitas oleh Ketua Program Studi, serta 

ceramah-ceramah lain yang dianggap penting untuk diketahui 

sebagai calon mahasiswa Pascasarjana.  

 
2.4 Prospek Lulusan  

 
Penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana Program Studi 

pendidikan Bahasa Indonesia pada STKIP-PGRI Bandar Lampung 

bertujuan mendidik serta menjadikan lulusan yang memiliki 

kompetensi dalam bidang pembelajaran Bahasa Indonesia. Lulusan 

yang akan dihasilkan diarahkan agar mampu mengembangkan, 

mendesain, dan mampu melakukan inovasi pembelajaran Bahasa 

Indonesia sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan pada 

umumnya serta ilmu bahasa pada khususnya. Prospek lulusan yang 

akan dihasilkan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Lulusan dapat sebagai pengembang kurikulum Bahasa 

Indonesia di tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. 

2) Lulusan dapat sebagai ahli atau pakar pembelajaran Bahasa 

Indonesia untuk SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. 

3) Lulusan dapat sebagai tenaga pengajar Bahasa Indonesia 

yang dapat mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran 

SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. 
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4) Lulusan dapat sebagai peneliti pembelajaran Bahasa Indonesia 

baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan 

nonakademis.  

5) Lulusan dapat sebagai praktisi Bahasa Indonesia di media 

massa (elektronik dan cetak)      

 

2.5 Sistem Penilaian 

 Penilaian hasil studi mahasiswa untuk setiap matakuliah dinyatakan 

dengan nilai akhir (NA), yang diperoleh dari hasil rata-rata nilai ujian 

tengah semester, ujian akhir semester, kuis, kehadiran, serta tugas-

tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah.  Sistem 

penilaian berdasarkan atas skala lima yang dilambangkan dengan 

huruf A, B, C, D dan E sebagai huruf mutu (HM). Padanan nilai dari 

huruf mutu dengan angka mutu (AM) adalah sebagai berikut. 

SKOR HM AM KETERANGAN 

   ≥ 80 
70 - 79   
60 - 69 
50 - 59 
0 ≤ 49 

A 
B 
C 
D 
E 

4 
3 
2 
1 
0 

Lulus 
Lulus 
Lulus 
Lulus 
Tidak Lulus 

 

Mahasiswa yang belum mengikuti ujian atau belum memenuhi salah 

satu tugas dapat dinyatakan belum lengkap (BL). Nilai BL harus 

dilengkapi setelah ujian semester berakhir sampai batas waktu akhir 
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penyerahan nilai ke bagaian administrasi akademik (sesuai dengan 

kalender akademik). Dengan demikian nilai yang diserahkan ke 

bagaian administrasi akademik tanpa nilai BL, keculai mahasiswa 

yang izin sebelum atau pada waktu ujian semester berlangsung 

karena sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter 

(harus dilampirkan pada waktu minta izin). Surat keterangan dokter 

tersebut diketahui oleh Direktur atau Kaprodi.  

Penilaian pada akhir semester dilaksanakan dan dinyatakan dengan 

indeks prestasi (IP) yang dihitung dengan cara sebagai berikut: 

a. Mengalikan beban kredit setiap mata kuliah dengan AM yang 

dicapai. 

b. Menjumlahkan SKS yang diambil pada semester tersebut 

c. Menjumlahkan hasil perkalian SKS dengan AM 

d. Membagi butir c dengan butir b tersebut di atas 

 
Rumus perhitungan IP tiap semester adalah sebagai berikut: 

SKS

SKSxAM
IP






)(
 

 

2.6 Penyusunan Tesis 

Mahasiswa Pascasarjana untuk program magister (S2) diwajibkan 

untuk menyusun karya ilmiah individual dalam bentuk tesis. Tesis 

ditulis mengikuti ketentuan yang ditetapkan serta memenuhi 
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persyaratan administrasi. Dalam penyusunan tesis, setiap 

mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing yang masing-

masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.  

Dalam proses penyusunan tesis diawali dengan pengajuan judul dan 

seminar proposal penelitian  (seminar I). Seminar I dilaksanakan 

setelah proposal penelitian atau proposal tesis disetujui oleh komisi 

pembimbing. Setelah melaksanakan penelitian dan menyusun draf 

tesis, mahasiswa mengajukan seminar hasil penelitian (seminar II). 

Seminar II dapat dilaksanakan jika draf tesis dan bahan seminar 

telah disetujui oleh komisi pembimbing. Seminar I dan seminar II 

dilaksanakan terbuka bagi dosen dan mahasiswa pascasarjana 

STKIP-PGRI Bandar Lampung.   

Ujian tesis dapat diusulkan oleh mahasiswa jika telah menyelesaikan 

seluruh persyaratan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang telah 

ditetapkan, dan telah menyiapkan tesis yang telah disetujui oleh 

komisi pembimbing, serta persyaratan administrasi lainnya. Ujian 

tesis dilaksanakan terhadap satu orang mahasiswa dalam suatu 

sidang tim penguji. Tim penguji tesis terdiri dari sebanyak-banyaknya 

lima orang penguji. Susunan tim penguji terdiri dari satu orang ketua 

merangkap anggota penguji, satu orang sekretaris merangkap 

anggota penguji, dan yang lainya sebagai anggota penguji. 
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Tesis mahasiswa yang telah lulus ujian harus diperbaiki dan di cetak 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam tesis terdapat 

lembar pengesahan yang ditandatangani Komisi Pembimbing dan 

Penguji, Ketua Program Studi, dan Ketua. 

Bila tesis yang disusun mahasiswa terbukti mengandung unsur 

plagiarisme, maka Pascasarjana dapat membatalkan keabsahan 

sebagai tesis. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme dibatalkan 

kelulusanya dan tidak dapat melanjutkan studi pada Pascasarjana 

STKIP-PGRI Bandar Lampung. 

 
2.7 Predikat Kelulusan 

 
Predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Komukatif (IPK) 

yang diperoleh seorang mahasiswa dengan ketentuan sebagai 

berikut :  

IPK Predikat Kelulusan 

3,00 – 3,40 
3,41 – 3,70 
3,71 – 4,00 

Memuaskan 
Sangat Memuaskan 
Dengan Pujian (Cum Laude) 

 

Mahasiswa Pascasarjana (S2) Program Studi Pendidikan Bahasa 

Indonesia yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan lulus 

ujian tesis berhak di yudisium dan mendapat gelar akademik 

Magister Pendidikan (M.Pd.) 
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BAB III 

KURIKULUM DAN DESKRIPSI MATAKULIAH  

 
3.1 Sebaran Mata Kuliah  Pascasarjana (S2) 

Beban studi program magister adalah 36-50 SKS dengan masa 

studi 4-10 semester. Beban studi Pascasarjana (S2) program 

studi bahasa indonesia pada STKIP-PGRI Bandar Lampung 

adalah 45 SKS dengan masa studi 4-10 semester. Beban studi 

tersebut terdiri dari Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah 

Dasar Keahlian (MDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK), 

dengan sebaran mata kuliah sebagai berikut. 

SEBARAN MATA KULIAH  

NO KODE  MATA KULIAH SKS 

SEMESTER I  

1 MKU 01 Filsafat Ilmu 3 

2 MKU 02 Aplikasi Statistika dalam Pendidikan 3 

3 MKK 01 Psikolinguistik 3 

4 MKK 02 
Metodologi Pengajaran Bahasa dan 
Sastra Indonesia 

3 

5 MKK 03 Teori dan Apresiasi Sastra Indonesia 3 

Jumlah 15 
SEMESTER II 

1 MDK 01 Orientasi Baru dalam Pendidikan 2 
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2 MKU 03 Metodologi Penelitian 3 

3 MKK 04 Sosiolinguistik 3 

4 MKK 05 Pengembangan Kurikulum Bahasa 
Indonesia 

3 

5 MKK 06 Semantik dan Pragmatik 3 

6 
MKK 08 

Evaluasi Pembelajaran Bahasa 
Indonesia 

3 

Jumlah 17 

SEMESTER III 

1 MKK 07 
Problematik Pembelajaran Bahasa 
Indonesia 

3 

2 MKK 09 Analisis Wacana Bahasa Indonesia 3 

3 MKK 11 Seminar Usulan Tesis 1 

Jumlah 7 
SEMESTER IV 

1 MKK 12 Tesis 6 

Jumlah 6 

MATA KULIAH PRE REQUISITE / MATRIKULASI 

1 MDK 02 
Landasan Pendidikan (Diperuntukkan 
bagi mahasiswa nonkependidikan) 

2 

2 MKK 10 
Linguistik Teoritis (Diperuntukkan bagi 
mahasiswa nonbahasa) 

3 

Jumlah 5 
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 0 

TOTAL BEBAN STUDI 
50 

SKS 
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3.2 Deskripsi Mata Kuliah 

 
MKU 01 Filsafat Ilmu (3 sks) 

Mata kuliah Filsafat Ilmu mencakup pembahasan tentang ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi ilmu dalam konstelasi berbagai 

pengetahuan lainnya, serta perkembangan pengetahuan ilmiah. 

Pembahasan tentang ontologi ilmu difokuskan pada unsur realitas 

empirik (empiricism) seperti fakta, data, dan informasi tanpa 

melepaskannya dari realitas rasional (rationalism), serta 

kedudukannya dalam kegiatan ilmiah. Epistemologi ilmu difokuskan 

pada metode ilmiah dan operasionalisasinya dalam metodologi 

penelitian. Aksiologi ilmu membahas nilai-nilai yang terkait dengan 

kegiatan keilmuan baik secara internal, eksternal, maupun sosial. 

 
MKU 02 Aplikasi Statistik dalam Pendidikan (3 sks) 

Mata kuliah ini memberikan membekali mahasiswa dasar-dasar dan 

aplikasi statistik dalam pendidikan. Aplikasi ini berupa pengertian 

dan kegunaan statistik, penyajian data, ukuran pemusatan data, 

ukuran penyebaran data, dan statistik inferensial. Melalui mata kuliah 

ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang dasar-

dasar statistik dan dapat menerapkan statistik dalam penelitian 

pendidikan. 
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MDK 01 Orientasi Baru dalam Pendidikan (2 sks) 

Mata kuliah ini memberikan wawasan tentang pendidikan sebagai 

sistem dan penerapanya, baik secara umum maupun secara khusus 

di Indonesia, dalam kerangka sistem pendidikan nasional dan 

pembangunan nasional. 

 
MDK 02  Landasan Pendidikan (diperuntukkan mahasiswa  
               nonpendidikan) 2 sks 

 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami dan 

menjelaskan kedudukan, hakikat, dan pembagian psikologi dan 

psikologi belajar. Mata kuliah ini berisi pengantar, landasan, 

pengertian serta objek psikologi, berbagai aliran baru seperti 

konstruktivisme dalam psikologi dan psikologi belajar serta 

berbagai perbedaan dan persamaan konsep-konsep psikologi 

belajar. 

 

MKK 01 Psikolinguistik (3 sks) 

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif  mengenai 

hubungan kebahasaan dengan psikologi serta memanfaatkannya 

dalam pengajaran bahasa. Membahas tentang berbagai konsep 

dasar psikolinguistik, bahasa dan penalaran, berpikir dan berbahasa 

serta memanfaatkan kajian psikolinguistik bagi pembelajaran bahasa 

Indonesia. 
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MKK 02 Metodologi Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (3 
sks) 

 

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif  mengenai trias 

pengajaran mulai dari pengenalan berbagai prosedur pembelajaran, 

beberapa konsep mengenai metode pembelajaran, beberapa konsep 

tentang teknik-teknik pemebelajaran, serta kemampuan 

mengaplikasikannya dalam pembelajaran secara terpadu dan tepat, 

dapat memilih dan melaksanakan strategi pembelajar yang sesuai 

dengan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran. 

 
MKK 03 Teori dan Apresiasi Sastra Indonesia (3 sks) 

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif mengenai 

pemahaman konsep-konsep serta prinsip-prinsip sastra secara 

umum. Membahas ten-tang konsep sastra dan studi sastra, kaidah 

sastra, kate-gori sastra, sistem sastra, berbagai macam aliran sastra, 

pendalaman masalah sastra dan problematik pembelajaran sastra. 

 
MKK 04 Sosiolingustik (3 sks) 

Memiliki pemahaan tentang bahasa dalam kaitannya dengan 

masalah sosial, sebagai pembentukan kemahirwacanaan, serta 

melakukan kajian mengenai prinsip dasar sosiolinguistik, bahasa dan 

masyarakat bahasa dan budaya kedwi bahasaan, perencanaan 

bahasa, problematk dan pemecahannya. 
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MKK 05 Pengembangan Kurikulum Bahasa Indonesia (3 sks) 

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif mengenai landasan 

pengem-bangan  kurikulum, mema-hami dan memak-nai standar isi 

kurikulum, memahami dan menjabarkan standar kompetensi lulusan, 

cara mengembangkan silabus berbasis  kurikulum terkini, cara 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, dan  pembelajaran 

yang berbasis pada tingkat satuan pendidikan.       

 
MKK 06 Semantik dan Pragmatik (3 sks) 

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif mengenai 

pengetahuan tentang pragmatik agar mampu berbahasa secara 

pragmatik yang meliputi hakikat pragmatik dalam bahasa Indonesia, 

diksi bahasa Indonesia, relevansi kajian pragmatik dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia; serta pengetahuan yang benar 

dalam semantik serta dapat mengaplikasikannya dalam pengajaran; 

membahas ragam, krelasi, dan perubahan makna, ungkapan tabu 

dalam bahasa Indonesia, medan dan komponen makna, hubungan 

semantik dan gramatika, serta penamaan dan pendifinisian. 

 
MKK 07 Problematik Pembelajaran Bahasa Indonesia (3 sks) 

Mata kuliah ini membahas secara comprehensif  mengenai 

pengetahuan tentang  pragmatik agar mampu berbahasa secara 

pragmatik yang meliputi hakikat pragmatik dalam bahasa Indonesia, 
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diksi bahasa Indonesia, re-levansi kajian pragmatig dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia; serta pe-ngetahuan yang benar 

dalam semantik serta dapat mengaplikasikannya da-lam pengajaran; 

membahas ragam, krelasi, dan  perubahan makna, ung-kapan tabu 

dalam bahasa Indonesia, medan dan komponen makna, hu-bungan 

semantik dan gramatika, serta penamaan dan pendifinisian. 

 
MKK 08 Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia (3 sks) 

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif  mengenai  prinsip-

prinsip serta prosedur penilaian proses pembelajaran, alat penilaian 

proses pembelajaran, pelaksanaan penilaian proses pembelajaran. 

Macam-macam alat ukur hasil belajar,    penyusunan tes, 

perencanaan, pengadministrasian, mengolah hasil pengukuran, 

penyekoran, penggunaan berbagai acuan penilaian, penentuan 

validitas dan reliabilitas tes. 

 
MKK 09 Analisis Wacana Bahasa Indonesia (3 sks) 

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif  mengenai 

pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang hakikat dan jenis 

wacana bahasa Indonesia serta terampil menganalisis dan 

mengaplikasikannya dalam pengajaran. Membahas struktur wacana 

bahasa Indonesia, referensi dan inferensi bahasa Indonesia, alat-alat 

kohesi wacana bahasa Indonesia, serta alat-alat koherensi bahasa 

Indonesia. 



20 

 

 
MKK 10 Linguistik Teoritis (diperuntukan bagi mahasiswa 

nonbahasa) 3 sks 
 
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengetahuan dasar 

hakikat bahasa, studi bahasa secara umum, studi bahasa secara 

ilmiah, sejarah perkembangan ilmu-ilmu bahasa dan teori-teori 

bahasa.  

 
MKK 11 Seminar Usulan Tesis (1 sks) 

Memahami usulan tesis atau rencana penelitian yang akan 

dilaksanakan.  Usulan atau proposal tesis dipresentasikan  dalam 

sebuah forum seminar. 

 
MKK 12 Tesis (6 sks) 

Kemampuan menyusun, mempresentasikan dan mempertahankan 

laporan penelitian atau tesis di depan tim penguji. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Demikian buku Panduan ini disusun untuk dapat dipedomani oleh 

seluruh sivitas Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP-

PGRI Bandar Lampung. Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan 

ini akan ditetapkan dalam aturan tersendiri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

Lampiran 1  

 
TATA TERTIB MAHASISWA PASCASARJANA 

STKIP-PGRI BANDAR LAMPUNG 
 
A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa 

1. Hak Mahasiswa 
a. Setiap mahasiswa berhak memperoleh pendidikan menurut 

disiplin ilmu dan minatnya sesuai dengan persyaratan yang 
telah ditentukan. 

b. Setiap mahasiswa berhak mengikuti kegiatan kemahasiswaan 
yang telah diprogramkan oleh Pascasarjana  STKIP-PGRI 
Bandar Lampung 

c. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan fasilitas yang 
tersedia menurut cara dan ketentuan yang berlaku di 
Pascasarjana  STKIP-PGRI Bandar Lampung. 

d. Setiap mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang tersedia 
menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Pascasarjana  
STKIP-PGRI Bandar Lampung. 
 

2. Kewajiban Mahasiswa 
a. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan 

kehormatan almamater, bangsa dan Negara 
b. Menjaga integritas pribadi sebagai calon magister yang 

mendambakan nilai-nilai kebenarabn ilmiah, kejujuran 
intelektual serta kepribadian nasional. 

c. Ikut serta mengembangkan Pascasarjana  STKIP-PGRI 
Bandar Lampung dalam segala aspeknya. 

d. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
program-program akademis dengan bersih dan teratur sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terbinanya 
iklim belajar dan mengajar yang kondusif. 
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f. Berlaku sopan sebagai seorang mahasiswa calon magister, 
seperti cara berpakaian, cara bergaul, dan sikap lain yang 
mencerminkan seorang pendidik. 

g. Mentaati peraturan tata tertib administrasi yang berlaku 
h. Ikut serta menciptakan dan menegakkan disiplin kampus serta 

memilih dan meningkatkan mutu lingkungan kampus. 
i. Setiap mahasiswa menghormati semua pihak demi terbinanya 

hidup kekeluargaan di dalam kampus. 
j. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan saran pendapat 

dan keinginan atau hal-hal lain yang baik sebagai seorang 
mahasiswa. 

 
B. Perbuatan-Perbuaatan Yang Dapat Dikenakan Sangsi 

1. Bentuk-bentuk perbuatan mahasiswa yang dapat dikenakan 
sanksi, meliputi ; 
a. Melaksanakan Pelanggaran Tata Tertib  

1.   Mengganggu ketertiban pada kelancaran kegiatan 
akademis 

2.   Melalukan plagiat dalam bentuk apapun, serta 
kecurangan akademis lainya 

3.   Menghalang-halangi terselenggaranya Pascasarjana  
STKIP-PGRI Bandar Lampung 

b. Melakukan pelanggaran tata tertib, tertib administrasi, 
seperti ; 
1.   Memalsukan surat keterangan, nilai ujian atau tanda 

tangan. 
2.   Mengubah atau merusak isi pengumuman resmi 
3.   Mencampuri urusan administrasi dalam bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain yang 
diselenggarakan Pascasarjana  STKIP-PGRI Bandar 
Lampung. 

c. Melakukan pelanggaran tata tertib kesopanan, baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di 
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Pascasarjana  STKIP-PGRI Bandar Lampung meliputi ; 
cara berpakaian, cara bergaul, cara mengikuti kuliah dan 
perbuatan lain yang dinilai tidak sopan. 

d. Melakukan pelanggaran tata tertib hukum dengan cara 
apapun, seperti ; 
1.   Mengintimidasi atau mencaci maki/menghina 

seseorang baik secara terang-terangan maupun 
tersembunyi. 

2.   Berbuat tidak sopan atau melakukan hal-hal yang 
menggangu ketertiban, keamanan dan keselamatan 
sivitas akademika Pascasarjana  STKIP-PGRI Bandar 
Lampung atau anggota masyarakat lain 

3.   Mengambil, merusak atau mengotori barang atau 
bangunan milik Pascasarjana  STKIP-PGRI Bandar 
Lampung 

2. Kegiatan mahasiswa dan penerimaan kunjungan dari luar 
kampus Pascasarjana  STKIP-PGRI Bandar Lampung    
a. Kunjungan dan kegiatan mahasiswa keluar kampus yang 

mengatasnamakan Pascasarjana  STKIP-PGRI Bandar 
Lampung atau menunjukan dirinya sebagai mahasiswa 
Pascasarjana  STKIP-PGRI Bandar Lampung harus 
sepengetahuan dan izin tertulis Pascasarjana  STKIP-
PGRI Bandar Lampung. 

b. Penerimaan kunjungan dari luar kampus harus 
sepengetahuan dan izin tertulis Ketua   STKIP-PGRI 
Bandar Lampung. 

c. Setiap kegiatan mahasiswa Pascasarjana  STKIP-PGRI 
Bandar Lampung yang mengikutkan mahasiswa luar 
harus seizin Ketua  STKIP-PGRI Bandar Lampung. 

d. Kegiatan ceramah, diskusi dan sebagainya yang 
mengundang penceramah dari luar Pascasarjana  STKIP-
PGRI Bandar Lampung harus mendapat izin tertulis dari 
Ketua  STKIP-PGRI Bandar Lampung. 
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C. Sanksi 

Kepada mahasiswa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang 
tertulis pada point  B, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut : 
1. Peringatan lisan 
2. Peringatan tertulis 
3. Pencatatan konduite 
4. Hukuman akademis seperti ; 

a. Pemberian nilai tidak lulus 
b. Pembatalan kelulusan 
c. Pengulangan tugas 
d. Penundaan pemberian ijasah 
e. Pembatalan dan pencabutan ijasah  

 
D. Prosedur Pelaksanaan Menjatuhkan Sanksi 

1. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap, mahasiswa yang 
melanggar tatatertib pada butir B, ditempuh prosedur 
sebagai berikut : 
a. Adanya laporan pelanggaran, baik tertulis maupun 

lisan kepada, pejabat yang berwenang. 
b. Dilakukan penilaian terhadap kebenaran isi laporan 

tersebut. 
c. Dibuat berita acara tentang hasil penelitian. 

2. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat diputuskan 
oleh Ketua STKIP-PGRI Bandar Lampung atau pejabat 
lain yang ditugasi untuk menyelesaikan persoalan 
tersebut. 

3. Rehabilitasi mahasiswa yang terkena sanksi dilakukan 
melalui masa percobaan yang lainnya yang ditentukan 
oleh pimpinan yang bersangkutan. 
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Lampiran 2 
 

KALENDER AKADEMIK 

TAHUN AKADEMIK 2022/2023 
 

 

KEGIATAN 
 

TANGGAL 
 

PENERIMAAN MAHASISWA 
 

 

Pendaftaran Mahasiswa Baru  
 

01 Maret – 31 Agustus 
2022 

 

Tes Penerimaan Mahasiswa Baru  
 

02 September 2022 
 

Pengumuman Hasil Tes  
 

05 September 2022 
 

Pendaftaran Ulang/Regestrasi  
 

05  – 16  September 2022 
 

Pengenalan Sistem Akademik  
 

16  September 2022 
 

PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 
 

 

Perkuliahan  
 

23 September 2022 – 14 
Januari 2023 

 

Ujian Tengah Semester 
 

07  – 12 November 2022 
 

Minggu Tenang 
 

02  –  07 Januari 2023 
 

Ujian Akhir Semester 
 

09  –  14  Januari 2023 
 

PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 
 

 

Perkuliahan 
 

06 Maret – 08 Juli  2023 
 

 

Ujian Tengah Semester 
 

 

01 – 06 Mei 2023 
 

 

Minggu Tenang  
 

 

26 Juni – 01 Juli  2023 
 

 

Ujian Akhir Semester 
 

 

03 – 08  Juli  2023 
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