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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 1104

Nama Mata Kuliah : 
 BAHASA INDONESIA

Kelompok Mata Kuliah :  MPK Mata kuliah pengembangan kepribadian

Jumlah SKS : 2 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Pemberian mata kuliah ini untuk meningkatkan kemampuan dalam menyatakan pikiran dan pendapat dengan menggunakan Bahasa 
Indonesia yang benar dan baik, secara lisan dan terutama secara tertulis. Hal ini sangat diperlukan mahasiswa dalam penulisan tugas-
tugas perkuliahan dan penulisan skripsi.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Peran dan Fungsi 
Bahasa Indonesia

mahasiswa 
memahami 
fungsi, tujuan, 
dan manfaat 
Bahasa 
Indonesia

mahasiswa 
mampu 
memahami 
fungsi, tujuan, 
dan manfaat 
Bahasa 
Indonesia

Menjelaskan: 
a. pengertian 

bahasa 
Indonesia  

b. fungsi bahasa 
sebagai alat 
komunikasi  

c. hubungan antara 
logika dengan 
bahasa 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian, 
fungsi, dan 
manfaat 
bahasa 
Indonesia

buku 
referensi

2 Ragam Bahasa mahasiswa 
mamahami 
pengertian 
ragam lisan 
dan tulis

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
ragam lisan 
dan tulis

menjelaskan: 
a. pengertian 

ragam bahasa  
b. macam-macam 

ragam bahasa 
Indonesia dan 
ciri-cirinya 

idem idem idem mahasiswa 
dapat   
menjelaskan 
pengertian 
dan macam-
macam 
ragam 
bahasa 
Indonesia 
serta ciri-
cirinya 

idem

3 EYD yang 
disempurnakan

mahasiswa 
memahami 
tentang 
permasalahan 
dan arti 
pentingnya 
EYD dalam 
ragam tulis

mahasiswa 
mampu 
memahami 
arti pentingya 
keberadaan 
EYD dalam 
ragam tulis

menjelaskan: 
a. pengertian ejaan 

dan sistem tulis  
b. perkembangan 

ejaan dalam 
bahasa 
Indonesia dan 
ciri-cirinya  

c. substansi global 
ejaan bahasa 
Indonesia yang 
disempurnakan 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian, 
perkembang
an dan ciri-
ciri EYD 
dalam 
ragam tulis

idem

4 Pilihan Kata 
(DIKSI)

mahasiswa 
memahami 
pengertian, 
permasalahan,
dan manfaat 
DIKSI dalam 
karya ilmiah

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
peranan 
DIKSI dalam 
karya ilmiah

menjelaskan: 
a. pengertian DIKSI  
b. permasalahan 

DIKSI  
c. manfaat DIKSI 

dalam 
penyusunan 
karya ilmiah 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian, 
permasalaha
n, dan 
manfaat 
DIKSI dalam 
karya ilmiah 

idem

5 Kalimat Efektif mahasiswa 
memahami 
tentang pola 
kalimat dasar 
dan kalimat 
efektif

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang pola 
kalimat dasar 
dan kalimat 
efektif

menjelaskan: 
a. pengertian 

kalimat  
b. macam pola 

kalimat dasar 
dan kalimat 
efektif  

c. contoh-contoh 
kalimat efektif 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
kalimat 
dasar dan 
kalimat 
efektif

idem

6 Alinea mahasiswa 
memahami 
tentang Alinea

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang Alinea

menjelaskan: 
a. pengertian dan 

permasalahan 
alinea  

b. syarat, macam, 
dan macam 
format alinea 
dalam ragam tulis 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
dan 
permasalaha
n Alinea

idem

7 Penulisan Karya 
Ilmiah

mahasiswa 
memahami 
tentang 
prosedur 
penulisan 
karya ilmiah

mahasiswa 
mampu 
memahami 
prosedur 
penulisan 
karya ilmiah

menjelaskan: 
a. tahap-tahap 

penulisan karya 
ilmiah 

b. contoh-contoh 
penulisan karya 
ilmiah 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
prosedur 
penulisan 
karya ilmiah

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Arifin, E. Zainal Cermat Berbahasa Indonesia Jakarta MSP

Arifin, E. Zainal Berbahasa Indonesialah dengan benar Jakarta MSP

Gorys Keraf Komposisi Ende Flores Nusa Indah

Gorys Keraf Diksi dan Gaya Bahasa Ende Flore Nusa Indah

Wirjosoedarmo, S.Th. Tata Bahasa Bahasa Indonesia Surabaya Sinar Wijaya

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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ilmiah 
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ilmiah 

idem idem idem mahasiswa 
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