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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL – Prodi yang dibebankan pada MK 

CPL-2 Menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara secara pribadi dan sosial 
CPL-3 Menunjukkan sikap professional dalam aktualisasi bidang Fisika baik secara mandiri maupun kelompok yang dilandasi semangat 

kewirausahaan dalam wawasan lingkungan dan pertanian industrial 
CPL-4 Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi 
CPL-5 Menganalisis permasalahan menggunakan konsep teoretis fisika klasik dan fisika modern 
CPL-6 Menerapkan metodologi penelitian dalam ilmu fisika dan aplikasinya dalam 6 bidang unggulan kelompok riset (Biofisika, Geofisika 

Lingkungan dan Sumberdaya Mineral, Komputasi Material Terapan dan Energi, Material Maju, Nondestruktif Elektronika dan 
Instrumentasi, Instrumentasi Komputasi Optoelektronika) 

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 

CPMK-1 Mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain; (2.b) 

CPMK-2 Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (3.b) 
CPMK-3 Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan 

memperhatikan wawasan lingkungan dan implementasinya pada pertanian industrial; (3.c) 
CPMK-4 Mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

wawasan lingkungan dan pertanian industrial sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 



rangka menghasilkan solusi, gagasan atau desain; (4.b) 
CPMK-5 Mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian permasalahan berdasarkan konsep teoretis fisika klasik dan fisika 

modern dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; (5.a) 
 

CPMK-6 Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi; (5.c) 

CPMK-7 Mahasiswa mampu mendapatkan, menafsirkan, dan mengevaluasi data ilmiah dan teknis, untuk menarik kesimpulan yang tepat, 
dengan memperhatikan etika ilmiah, teknis dan etis; (6.d) 

CPL CPMK Sub-CPMK 

4 1 1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa 
persatuan dan bahasa negara sebagai wujud cinta tanah air melalui studi dokumentasi dan diskusi. 

2. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ragam bahasa 
Indonesia secara santun sebagai wujud cinta tanah air melalui studi kasus dan diskusi. 

2 2 3. Mahasiswa mampu menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), diksi, struktur kalimat, paragraf, dan 
pengutipan untuk mengeksplorasi teks sebagai wujud kepekaan lingkungan dalam kehidupan akademik melalui 
studi kasus dan diskusi. 

4. Mahasiswa mampu menganalisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia baik dalam bentuk lisan maupun tulisan 
sesuai bidang profesi melalui studi kasus dan diskusi. 
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4 4 5. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam perancangan dan penulisan 
proposal penelitian atau kegiatan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sesuai bidang profesi melalui tugas 
proyek. 

 2 5 6. Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam penulisan laporan penelitian atau 
kegiatan secara kreatif dan inovatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal sesuai bidang profesi melalui 
tugas proyek 

7. Mahasiswa mampu merekonstruksi laporan hasil penelitian atau kegiatan ke dalam artikel ilmiah untuk keperluan 
publikasi ilmiah dalam bentuk bunga rampai melalui tugas proyek. 
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Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah bahasa Indonesia merupakan pendidikan yang menjadikan mahasiswa mampu mengungkapkan pikiran secara lisan dan 
tulisan dengan kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu 
pengetahuan, dan menjadi alat pemersatu bangsa. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

. Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia 

. Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 

. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah (Ejaan, diksi, kalimat efektif, paragraf, pengutipan, dan daftar pustaka). 

. Analisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia lisan dan tulisan 

. Praktik Menulis Proposal Penelitian atau Kegiatan 

. Praktik Menulis Laporan Ilmiah (Penelitian atau Kegiatan) 
Praktik Menulis Artikel Ilmiah 

Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

 

Komponen/Metode Penilaian Persentase 
(%) 

CPMK 
Media 

1  2 3  
Tugas: Studi Dokumentasi dan 
diskusi melalui LKM 1 (Sub-CPMK 1) 

10 V     LKM 1_Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi 
Bahasa 
Indonesia 

Tugas: Studi Kasus dan diskusi melalui 
LKM 2 dan 3 (Sub-CPMK 2) 

20 V     LKM 2_Bahasa Indonesia yang Baik dan 
Benar LKM 3_Ragam Bahasa 
Indonesia 

Tugas: Studi Kasus dan diskusi melalui 
LKM 4 (Sub-CPMK 3) 

15  V    LKM 4_ mengeksplorasi teks dalam 
kehidupan akademik 

Tugas: studi kasus dan diskusi melalui 
LKM 5 (Sub-CPMK 4) 

15   V   LKM 5_ Analisis Kesalahan Berbahasa 

Tugas Proyek melalui RTM 1 (sub-CPMK 
5 dan 6) 

30    V  RTM 1_Penyusunan Proposal dan 
Laporan 
Penelitian atau Kegiatan 

Tugas Proyek melalui RTM 2 (Sub-CPMK 7) 10     V RTM 2_Publikasi Hasil 
Penelitian 
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Media Pembelajaran Software Hardware 
1. MS Word dan Excel 
2. E-Learning 
3. Kawanda 
4. Teleconference (Zoom) 

1. Proyektor 
2. LCD 
3. Laptop / Komputer 
4. White Board 

Team Teaching  
Matakuliah Prasarat Wajib Universitas  

CPMK Sub CPMK  
(sebagai kemampuan 

akhir yang 
diharapkan) 

Penilaian 
Bantuk Pembelajaran; Metode 

Pembelajaran; Penugasan;  
[Estimasi Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 
Indikator Komponen  Bobot (%) luring Daring 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Minggu Ke-1 dan 2  



 
 
 

CPMK 1 

Menjelaskan kontrak 
perkuliahan 
 
Sub-CPMK 1 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan sejarah, 
kedudukan, dan fungsi 
bahasa Indonesia 
sebagai bahasa 
persatuan dan 
bahasan negara 
sebagai wujud cinta 
tanah air melalui studi 
dokumentasi dan 
diskusi.  

Mahasiswa 
menyepakati kontrak 
kuliah  
 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menyimpulkan sejarah 
bahasa Indonesia sejak 
masa pra kemerdekaan 
masa kebangkitan 
nasional dan pasca 
kemerdekaan  
 

 Mahasiswa mampu   
menjelaskan dan 
menyimpulkan 
kedudukan dan 
fungsi bahasa 
Indonesia dengan 
bahasa yang baik dan 
santun baik lisan 
maupun tulisan. 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
mengaplikasikan bahasa 
Indonesia yang baik dan 
santun sebagai identitas 
bangsa secara lisan dan 
tulisan. 

Partisipasi 
forum diskusi 
 
LKM 1. Sejarah 
kedudukan dan 
fungsi bahasa 
Indonesia  

10 [LKM 1]:  
• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  
 
(2 x 50) 

 Kedudukan, 
sejarah, dan 
fungsi bahasa. 

Minggu Ke-3 dan 4 



CPMK 1  Sub-CPMK 2 
Mahasiswa mampu 
Menggunakan  bahasa 
Indonesia yang baik 
dan benar sesuai 
dengan ragam bahasa 
Indonesia secara 
santun sebagai wujud 
cinta tanah air melalui 
studi kasus dan 
diskusi. 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip-
prinsip bahasa  
Indonesia yang baik dan 
bahasa Indonesia yang 
benar serta 
menerapkannya secara 
santun dan sesuai 
konteks penggunaannya 
di masyarakat. 

Partisipasi dalam 
diskusi  

20 Menjawab 
pertanyaan umum 
 
(2x 50)  

 Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar 

Minggu Ke-5, 6, dan 7 
CPMK-2 Sub-CPMK 3 

Mahasiswa mampu 
menggunakan Ejaan 
Bahasa Indonesia 
(PUEBI), diksi, struktur 
kalimat, paragraf, dan 
pengutipan untuk 
mengeksplorasi teks 
sebagai wujud 
kepekaan lingkungan 
dalam kehidupan 
akademik melalui 
studi kasus dan 
diskusi. 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
mencontohkan 
karakteristik atau 
ciri-ciri bahasa ilmiah 
dengan 
memperhatikan ejaan 
bahasa Indonesia. 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menerapkan diksi 
dan kalimat efektif 
dengan tepat dan 
santun. 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
mencontohkan 
paragraf, 

Partisipasi 
dalam diskusi 
 
LKM 4_ 
mengeksplorasi 
teks dalam 
kehidupan 
akademik 

15 Menjawab 
pertanyaan dalam 
LKM 4 
 
(2x 50) 

 Bahasa Indonesia 
Ragam Ilmiah 
(Ejaan, diksi, 
kalimat efektif, 
paragraf, 
pengutipan, dan 
daftar pustaka). 
 



pengutipan, dan 
penulisan daftar 
pustaka untuk karya 

Minggu Ke-8 
CPMK 3 Sub-CPMK 4 

Mahasiswa mampu 
menganalisis 
kesalahan penggunaan 
bahasa Indonesia baik 
dalam bentuk lisan 
maupun tulisan sesuai 
bidang profesi melalui 
studi kasus dan 
diskusi. 

Mahasiswa mampu 
menganalisis 
kesalahan penggunaan 
bahasa Indonesia 
(ejaan, diksi, struktur 
kalimat, pengutipan 
dan daftar pustaka) 
baik dalam bentuk 
lisan maupun tulisan 
sesuai bidang 
profesi 

Partisipasi 
dalam diskusi 
 
LKM 5_ Analisis 
Kesalahan 
Berbahasa 

15 [LKM 5]: 
Mengerjakan tugas 
dalam LKM 3 
 
(2x 50) 

 menganalisis 
kesalahan 
penggunaan 
bahasa Indonesia 
 

Minggu ke-9 dan 10  
CPMK 4 Sub-CPMK 5 

Mahasiswa mampu 
menerapkan 
pemikiran logis, 
kritis, sistematis, dan 
inovatif dalam 
perancangan dan 
penulisan proposal 
penelitian atau 
kegiatan dengan 
mempertimbangkan 
kearifan lokal sesuai 
bidang profesi 
melalui tugas proyek. 

 Mahasiswa mampu 
menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif dalam 
perancangan 
penelitian atau 
kegiatan dengan 
bahasa Indonesia yang 
baik dan santun. 

 Mahasiswa mampu 
menerapkan 
pemikiran logis, 

 
 
 
 
 
RTM 
1_Penyusuna
n Proposal 
dan Laporan 
Penelitian 
atau Kegiatan 

15 RTM 1]: 
Mengerjakan 
tugas dalam RTM  
 
(2 x 50) 

 Praktik 
Merancang dan 
Menulis Proposal 
Penelitian atau 
Kegiatan 
 



Minggu ke-11, 12, dan 13 
CPMK 5 Sub-CPMK 6 

Mahasiswa mampu 
menginternalisasi 
nilai, norma, dan 
etika akademik 
dalam penulisan 
laporan penelitian 
atau kegiatan secara 
kreatif dan inovatif 
dengan 
mempertimbangkan 
kearifan lokal sesuai 
bidang profesi 
melalui tugas proyek. 

 
Mahasiswa mampu 
menginternalisasi 
nilai, norma, dan etika 
akademik dalam 
penulisan laporan 
ilmiah 
(penelitian/kegiatan) 
sesuai bidang profesi 
secara kreatif dan 
inovatif secara baik, 
benar, dan santun. 

Partisipasi 
dalam 
kelompok 
 
RTM 
1_Penyusunan 
Proposal dan 
Laporan 
Penelitian atau 
Kegiatan 

15 [RTM 1]: 
Mengerjakan 
tugas dalam RTM 
1  
 
(2 x 50) 

 Penulisan Laporan 
ilmiah (Penelitian 
atau Kegiatan) 
 

Minggu ke-14, 15, dan 16. 
CPMK-1 Sub-CPMK 7 

Mahasiswa mampu 
merekonstruksi 
laporan hasil 
penelitian atau 
kegiatan ke dalam 
artikel ilmiah untuk 
keperluan publikasi 
ilmiah dalam 
bentuk bunga 
rampai melalui 
tugas proyek.  

 Mahasiswa mampu 
mempresentasikan 
laporan hasil 
penelitian atau 
kegiatan dengan 
menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 
serta santun. 

 Mahasiswa mampu 
mengonversi laporan 
hasil penelitian ke 
dalam artikel ilmiah 
untuk dipublikasikan 

Partisipasi 
dalam 
kelompok 
 
RTM 2_Publikasi 
Hasil Penelitian  

10 RTM 2]:  
Mengerjakan tugas 
dalam RTM 1 
(2x 50) 

 Konversi Laporan 
Ilmiah (Penelitian 
atau Kegiatan ke 
dalam Artikel 
Ilmiah) 
 



 
 

 

dalam bentuk bunga 
rampai. 


