
 

 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Program Studi: Magister Linguistik Fakultas: Ilmu Budaya 

Mata Kuliah: Fonologi Generatif  Kode: BLG22-601 SKS: 2 Sem: 1 

Dosen Pengampu: Dr. Agus Subiyanto, M.A. 

Capaian Pembelajaran  
Mata Kuliah: 

Mahasiswa mampu membuat kajian (C4) fonologi sebuah bahasa dengan menerapkan (C3) teori fonologi generatif 
yang relevan, yaknti teori fonologi generatif transformasional dan/atau teori optimalitas dan menyajikannya dalam 
bentuk tulis maupun lisan 

Deskripsi singkat Mata Kuliah: 
 
 

Fonologi Generatif adalah mata kuliah yang mempelajari cara memahami dan membuat transkripsi fonetis, dan cara 
melakukan kajian fonologi sebuah bahasa dengan pendekatan teori generatif. Materi kuliah mencakup deskripsi 
macam-macam simbol fonetis sesuai dengan IPA (International Phonetic Alphabet) beserta properti dan fitur 
fonetisnya, konsep terkait dengan fonetik dan fonologi, model analisis dengan teori generatif, khususnya fonologi 
generatif transformasional dan teori optimalitas, yang digunakan dalam menganalisis sistem fonologi sebuah 
bahasa. Dalam mata kuliah ini diajarkan pula penggunaan speech tools, khususnya speech analyzer sebagai alat 
bantu dalam melakukan analisis fonologi.  
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1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C2) objek 
kajian fonologi, ruang lingkup 
fonologi generatif, serta 
perbedaannya dengan 
fonologi struktural, dengan 
ketepatan minimal 70% 

Ruang Lingkup 
Fonologi Generatif:  
- Data Fonetik sebagai 

objek kajian Fonologi 
- Cakupan kajian 

Fonologi Generatif, 
serta perbedaannya 
dengan fonologi 
struktural 

- Ceramah 
- Diskusi 

kelompok 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
berdiskusi, dan 
menjelaskan ruang 
lingkup fonologi 
generatif, dan 
perbedaannya 
dengan fonologi 
structural 

- Ketepatan 
mengungkapkan 
kembali ruang lingkup 
fonologi generatif 

- Keaktifan mahasiswa 
dalam menyimpulkan 
ruang lingkup mata 
kuliah  

6% 



2.  Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) properti 
bunyi vokal dan klasifikasinya 
serta mempraktekkannya 
(C3) dalam data fonetis lintas 
bahasa, dengan ketepatan 
minimal 70% 

Bunyi Vokal dan 
Transkripsi Fonetisnya:  
- Simbol-simbol bunyi 

vokal 
- Properti bunyi vokal 
- Parameter untuk 

mendeskripsikan 
bunyi vokal 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi konsep 
dan jenis-jenis bunyi 
vokal  
 

- Ketepatan menjelaskan 
konsep dan 
menerapkannya dalam 
menghasilkan dan 
mendeskripsikan bunyi 
vokal  

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

7% 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) konsep 
bunyi konsonan dan 
klasifikasinya serta 
mempraktekkannya (C3) 
dalam data fonetis lintas 
bahasa dengan ketepatan 
minimal 70% 

Bunyi Konsonan dan 
Transkripsi Fonetisnya:  
- Simbol-simbol bunyi 

konsonan 
- Properti bunyi 

konsonan 
- Parameter untuk 

mendeskripsikan 
bunyi konsonan 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi tentang 
bunyi kosonan dan 
parameter untuk 
mengklasifikasikan-
nya 

- Ketepatan menjelaskan 
konsep bunyi kosonan 
dan parameter untuk 
mengklasifikasikan-nya  

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

7% 

4  Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) konsep 
alofon, serta 
mempraktekkannya (C3) 
dalam analisis (C 4) data 
fonetis dengan ketepatan 
minimal 70% 

Alofon  
- Konsep dan cara 

mengidentifikasi 
alofon 

- Alofon dalam berbagai 
bahasa 

 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, 
berdiskusi , dan 
mempraktekkan 
analisis alofon data 
lintas bahasa 

- Ketepatan menjelaskan 
konsep dan ciri alofon, 
dan menerapkannya 
dalam analisis data 
fonetis lintas bahasa.  

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi 

7% 



5.  Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) konsep 
dan cara menentukan bentuk 
dasar, dan 
mempraktekkannya (C3) 
dalam menganalisis (C4) data 
fonetis lintas bahasa dengan 
ketepatan minimal 70% 
 

Representasi 
Bentuk Dasar 
(Underlying 
Representasion):  
- Konsep bentuk dasar  
- Pentingnya 

menentukan bentuk 
dasar 

- Cara menentukan 
bentuk dasar lintas 
bahasa 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi tentang 
bentuk dasar lintas 
bahasa  
 

- Ketepatan menjelaskan 
konsep dan cara 
mementukan bentuk 
dasar dan 
menerapkannya dalam 
analisis data fonetis  

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

8% 

6. Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) konsep 
dan klasifikasi distinctive 
features kelas utama, serta 
mampu menerapkannya 
(C3), dengan ketepatan 
minimal 70% 

Ciri Pembeda 
(Distinctive features):  
Konsep dan klasifikasi 
ciri kelas utama (major 
class features) 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi konsep 
distinctive features, 
khususnya klasifikasi 
kelas utama  

- Ketepatan menjelaskan 
konsep distinctive 
features, khususnya 
klasifikasi kelas utama, 
dan menerapkannya 

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

7% 

7. Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) konsep 
dan klasifikasi distinctive 
features terkait dengan 
manner dan place of 
articulation features serta 
mampu menerapkannya 
(C3), dengan ketepatan 
minimal 70% 
 

Ciri Pembeda 
(Distinctive features):  
Konsep dan klasifikasi 
ciri cara dan tempat 
artikulasi (Manner and 
Place of articulation 
features) 
 
 

- Ceramah 
- Presentasi 
kelompok 
- Small Group 
Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi konsep 
Manner and Place of 
articulation features 

- Ketepatan menjelaskan 
konsep dan jenis-jenis 
Manner and Place of 
articulation features 
dan menerapkannya 
dalam menganalisis 
data fonetis bahasa 
Inggris 

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

7% 



8. Mahasiswa mampu 
menerapkan (C3) konsep 
bentuk dasar dan alofon 
dalam analisis (C4) data 
fonetis lintas bahasa dengan 
menggunakan ciri pembeda, 
dengan ketepatan minimal 
70% 

Ujian Tengah Semester Individual Work 100 menit - Menganalis data 
fonetis lintas 
bahasa untuk 
menentukan 
bentuk dasar dan 
alofon  

- Ketepatan menganalisis 
data fonetis lintas 
bahasa untuk 
menentukan bentuk 
dasar dan alofon  

 

 

9. Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) jenis-jenis 
proses fonologis serta 
mampu menerapkannya (C3) 
dalam menganalisis (C4) 
proses fonologis lintas 
bahasa, dengan ketepatan 
minimal 70% 

Proses Fonologis:  
- Asimilasi dan jenis-

jenisnya 
- Proses struktur silabel 
- Pelemahan dan 

penguatan 
- Netralisasi 
 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi tentang 
proses fonologis 
 

- Ketepatan menjelaskan 
proses fonologis dan 
menerapkannya dalam 
menganalisis data 
fonetis lintas bahasa  

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

7% 

10. Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) cara 
membuat kaidah fonologis 
dengan ciri pembeda, dan 
menerapkannya dalam 
menganalisis (C4) data lintas 
bahasa, dengan ketepatan 
minimal 70% 

Kaidah fonologis 
dengan ciri pembeda:  
- Model kaidah 

fonologis 
- Formulasi kaidah 

fonologis dengan ciri 
pembeda 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

 Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi tentang 
kaidah fonologis 
dengan cirri 
pembeda 

- Ketepatan cara 
membuat kaidah 
fonologis dengan ciri 
pembeda dalam 
menganalisis data 
fonetis lintas bahasa  

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

7% 

11.  Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) cara kerja 
teori fonologi generatif 
transformasional serta 
mampu menerapkannya 
dalam menganalisis (C4) data 
fonetis lintas bahasa, dengan 
ketepatan minimal 70% 

Fonologi generative 
transformasional: 
Konsep dan Model 
analisis 
 
 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi tahapan 
analisis fonologis 
dengan teori 
fonologi generative 
transformasional 

- Ketepatan menganalsis 
data fonetis lintas 
bahasa dengan teori 
fonologi generatif 
transformasional 

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

8% 



12. Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) konsep 
dan cara kerja teori 
optimalitas , dengan 
ketepatan minimal 70% 
 

Teori Optimalitas: 
Konsep dan kerangka 
kerja teori optimalitas 
 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi tentang 
konsep terkiat teori 
optimalitas dan cara 
kerjanya 

- Ketepatan menjelaskan 
konsep dan cara kerja 
teori optimalitas  
- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

7% 

13. Mahasiswa mampu 
menerapkan (C-3) teori 
optinmalitas dalam 
menganalisis (C4) data 
fonetis, dengan ketepatan 
minimal 70% 
 

Teori Optimalitas: 
Model analisis dan 
penerapannya 
 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi analisis 
data dengan teori 
optimalitas  

- Ketepatan menganalisis 
data dengan teori 
optimalitas 

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

8% 

14. Mahasiswa mampu 
menjelaskan (C-2) dan 
mempraktekkan (C3) 
program speech analyzer, 
dengan ketepatan minimal 
70% 

Speech Tools  
- konsep-konsep dan 

kerangka kerja  
speech analyzer 
- Manfaat speech 

analyzer dalam 
bidang kajian fonologi 

- Ceramah 
- Presentasi 

kelompok 
- Small Group 

Discussion 
 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi cara 
menggunakan 
program speech 
analyzer 

- Ketepatan menjelaskan 
cara menggunakan 
program speech 
analyzer dan 
manfaatnya 

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

7% 

15. Mahasiswa mampu 
mengaplikasikan (C-3) speech 
analyzer dalam menganalisis 
(C4) data fonetis lintas 
bahasa, dengan ketepatan 
minimal 70% 

Speech Tools  
- Aplikasi dalam analisis 

data fonologis 

- Ceramah 
- Presentasi 
kelompok 
- Small Group 
Discussion 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 
BM: 2 x 60’ 

 Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
mengerjakan 
latihan, dan 
berdiskusi cara 
membuat analisis 
fonologis dengan 
alat bantu speech 
analyzer 

- Ketepatan membuat 
analisis fonologis 
dengan alat bantu 
speech analyzer 

- Keaktifan mahasiswa 
berdiskusi  

8% 



16. Mahasiswa mampu 
menganalisis data fonetis 
dengan menggunakan teori 
fonologi generatif yang telah 
diberikan di kelas dengan 
ketepatan minimal 70% 

Ujian Akhir Semester Individual Work 100 menit - Menganalisis data 
fonetis dengan 
teori fonologi 
generatif yang 
telah dibahas 

Ketepatan menganalisis 
data fonetis dengan 
menggunakan teori 
fonologi generatif yang 
telah dibahas  
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