
 

 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Program Studi:  Magister Linguistik  Fakultas: Ilmu budaya 

Mata Kuliah:  Linguistik Kognitif Kode: BLG22-616 SKS:  2 Sem:  2 

Dosen Pengampu: Dr. Deli Nirmala, M.Hum. 

Capaian Pembelajaran  
Mata Kuliah: 

 Mampu menunjukkan disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas matakuliah dan mampu 
menghargai pendapat orang lain (A5) 

 Mampu menilai konsep-konsep tentang penggunaan bahasa dan kaitannya dengan budaya dan pengajaran bahasa 
asing yang didasarkan pada semantik kognitif, tata bahasa kasus, teori embodiment dan teori blending. Mahasiswa 
diharapkan mampu untuk mereview dan mempresentasikan hasil review dari penelitian-penelitian yang 
dipublikasikan dalam jurnal (C5) 

 Mampu menggunakan perangkat pendukung untuk membantu dalam melakukan kajian terhadap penggunaan 
bahasa dalam tataran teks / wacana tulis maupun lisan (P3) 

Deskripsi singkat Mata Kuliah: 
 

Mata kuliah linguistik kognitif adalah subjek kajian yang ditawarkan untuk membekali mahasiswa program studi S2 
linguistik dalam melakukan kajian atau penelitian yang mencakupi analisis bahasa dengan pendekatan linguistik kognitif  
terhadap penggunaan bahasa dengan menggunakan teori embodiment, blending.  Selain itu, kajian juga diarahkan pada 
pemerolehan bahasa kedua dari perspektif linguistik kognitif.  Dalam mata kuliah ini, ada beberapa pokok bahasan, 
yaitu: pandangan linguistik kognitif terhadap bahasa, pengertian dan peran konteks dalam analisis linguistik kognitif, 
konsep frame dan  script.  
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1. Mampu  menjelaskan 
dan menilai  pandangan 
linguistik kognitif 
terhadap bahasa dan 
konteks (C5) dengan 
ketepatan 70 % 

 

Pandangan 
linguistik kognitif 
terhadap bahasa: 
Experiential view, 
Prominent view, 
dan Attentional 
view 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak, 
mencatat, bertanya, 
berdiskusi,  
menjelaskan, dan 
menilai kajian 
tentang pandangan 
linguistik kognitif 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  pandangan linguistik 
kognitif terhadap bahasa. 
- Keaktifan mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang pandangan linguistik 

6% 



Beberapa jenis 
konteks dalam 
linguistik / 
linguistik kognitif 

terhadap bahasa. 
Mencari referensi 
tambahan  yang 
sesuai dengan topik 
yang dibahas 

kognitif terhadap bahasa. 

2 Mampu menilai kajian 
terhadap penggolongan  
kata, berbagai jenis  dan 
level makna, dan 
perbedaan antara kata, 
makna, dan konsep(C5) 
dengan ketepatan 70% 

Word, Meaning, 
and Concept:  
penggolongan 
kata (parts of 
speech), proses 
pembentukan 
kata, macam-
macam dan level 
makna, dan 
konsep 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan 
permasalahan yang 
diajukan dosen 
Membaca sumber 
yang diacu 
Meringkas bahasan 
yang disampaikan 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang 
penggolongan kata, berbagai 
jenis dan level makna, dan 
perbedaan antara kata, 
makna, dan konsep 
- Keaktifan mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  penggolongan kata, 
berbagai jenis dan level 
makna, dan perbedaan antara 
kata, makna, dan konsep 

7% 

3 Mampu menilai kajian 
tentang kategorisasi dan 
prototipe dalam 
perspektif semantik 
kognitif dengan 
ketepatan 70%(C5) 

Kategorisasi  dan 
Prototipe  

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak 
Mencatat 
Mencari rujukan 
tambahan 
Membaca 
Meringkas bagian 
yang dibaca 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang  kategorisasi 
dan prototipe 
- Keaktifan mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  kategorisasi dan 
prototipe 

7% 

4 Mampu menilai kajian 
tentang frame dan script 
dengan ketepatan 
70%(C5) 

Konsep frame dan 
script 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan  
Mencari rujukan 
tambahan 
meringkas 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang konsep 
frame dan script  
- Keaktifan mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  konsep frame  dan 

7% 



script 

5 Mampu menilai kajian 
semantik kognitif dalam 
analisis bahasa dengan 
ketepatan 70% (C5) 
 

Semantik 
Kognitif: 
Objek kajian 
Model analisis 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan  
Mencari rujukan 
tambahan 
meringkas 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang pemanfaatan 
semantik kognitif dalam 
analisis makna kata 
- Keaktifan mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  pemanfaatan 
semantik kognitif dalam 
analisis makna kata 

7% 

6 Mampu menilai kajian  
tatabahasa kasus dalam 
analisis klausa dengan 
ketepatan 70% (C5) 

Tata bahasa 
Kasus dalam 
linguistik Kognitif 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan  
Mencari rujukan 
tambahan 
meringkas 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang - Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  tatabahasa kasus 
dalam analisis klausa 
-Keaktifan dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan tatabahasa 
kasus dalam analisis klausa 

7% 

7 Mampu menilai 
pandangan bahasa 
sebagai pengalaman  
yang dirasakan tubuh 
dengan  ketepatan 70% 
(C5) 

Language as 
embodied 
experience  
 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan  
Mencari rujukan 
tambahan 
meringkas 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang pandangan 
bahasa sebagai pengalaman 
yang dirasakan tubuh 
- Keaktifan mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  pandangan bahasa 
sebagai pengalaman yang 
dirasakan tubuh 

7% 

8 Mampu menjelaskan  Ujian Tengah Kerja individu  100 menit Menjelaskan konsep- - Ketepatan mengungkapkan  



Semester konsep dan teori 
yang digunakan 
dalam linguistik 
kognitif 

kembali  tentang konsep-
konsep yang berkaitan dengan  
 

9 Mampu 
mempresentasikan hasil 
review beberapa 
artikremenilai  kajian 
tentang metafora dan 
atau metonimi dengan 
teori embodiment dan 
teori blending dengan 
ketepatan 70% (C5) 
 

teori embodiment 
dan teori 
blending 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Mereview minimal 3 
journal berkaitan 
dengan penelitian 
atau kajian yang 
menggunakan teori 
embodiment dan 
atau blending 

- Ketepatan mengungkapkan 
hasil review tentang kembali  
tentang metafora dan atau 
metonimi dengan teori 
embodiment dan teori 
blending - Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  metafora dan atau 
metonimi dengan teori 
embodiment dan teori 
blending  

7% 

10 Mampu menilai konsep-
konsep tentang 
pemerolehan bahasa 
kedua menurut linguistik 
kognitif yang meliputi 
metode, materi, dan 
model tes dengan 
ketepatan 70%(C5) 

 

Pemerolehan 
bahasa kedua 
menurut 
linguistik kognitif 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Mereview minimal 3 
journal berkaitan 
dengan penelitian 
atau kajian tentang 
pemerolehan bahasa 
kedua, ketiga, asing 
yang menyangkut 
maslalah metode, 
materi, dan model 
tes. 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang pemerolehan 
bahasa kedua menurut 
linguistik kognitif yang 
meliputi metode, materi, dan 
model tes - Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang   

7% 

11 Mampu menilai kajian 
tentang proses 
pembentukan kata 
dalam perspektif 
linguistik kognitif 
dengan ketepatan 70% 

Review tentang 
pembentukan 
kata dalam 
perspektif 
linguistik kognitif   

- presentasi 
- Diskusi 
 

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

Mereview minimal 3 
journal berkaitan 
dengan penelitian 
atau kajian 
pembentukan kata 
dalam perspetif 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang proses 
pembentukan kata dalam 
perspektif linguistik kognitif - 
Keaktifan mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 

7% 



(C5) 
 

linguistik kognitif menyimpulkan bahasan 
tentang  proses pembentukan 
kata dalam perspektif 
linguistik kognitif 

12 Mampu menilai kajian 
tentang konstruksi 
klausa dari perspektif 
tata bahasa kasus 
dengan ketepatan 70% 
(C5) 

 

Review tentang 
konstruksi klausa 
dari perspektif 
tata bahasa kasus  

- Presentasi 
hasil review 

- Diskusi 
 

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

Mereview minimal 3 
journal berkaitan 
dengan penelitian 
atau kajian terkait 
konstruksi klausa 
dari perspektif tata 
bahasa kasus 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang konstruksi 
klausa dari perspektif tata 
bahasa kasus - Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  konstruksi klausa dari 
perspektif tata bahasa kasus  

7% 

13 Mampu menilai kajian 
tentang penggunaan 
bahasa dari kaca mata 
frame dan script dengan 
ketepatan 70% (C5) 

 

Review tentang 
konsep frame dan 
script   

- Presentasi 
hasil review 

- Diskusi 
 
 

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

Mereview minimal 3 
journal berkaitan 
dengan penelitian 
atau kajian yang 
mendasaran pada 
konsep frame  dan 
script 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang - Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  penggunaan bahasa 
dari kaca mata frame dan 
script 

7% 

14 Mampu menilai kajian 
metafora dengan teori  
embodiment dan teori 
blending dengan 
ketepatan 70%(C5) 
 

Review tentang 
metafora 
konseptual  

- presentasi 
- diskusi 

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

Mereview minimal 3 
journal berkaitan 
dengan penelitian 
atau kajian tentang 
metafora atau 
metonimi 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang  metafora 
dengan teori  embodiment 
dan teori blending  
- Keaktifan mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  metafora dengan 
teori  embodiment dan teori 
blending 

7% 

15 Mampu menilai konsep-
konsep tentang 

Review tentang 
pengajaran 

- Presentasi 
- diskusi 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 

Mereview minimal 3 
journal berkaitan 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang pengajaran 

7% 



pengajaran bahasa asing 
dengan pendekatan 
linguistik kognitif terkait 
dengan metode, materi, 
dan tes dengan 
ketepatan 70% (C5) 
 

bahasa asing 
dengan 
pendekatan 
linguistik kognitif 
terkait dengan 
metode, materi, 
dan tes 

BM: 2 x 60’ dengan penelitian 
atau kajian budaya 
yang didasarkan 
pada  teori 
embodiment dan 
atau blending 

bahasa asing dengan 
pendekatan linguistik kognitif 
terkait dengan metode, 
materi, dan tes - Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan dan 
menyimpulkan bahasan 
tentang  pengajaran bahasa 
asing dengan pendekatan 
linguistik kognitif terkait 
dengan metode, materi, dan 
tes  

16 Mampu membuat 
artikel review 
berdasarkan review 
beberapa artikel journal 
menurut topik yang 
dipresentasikan 

Ujian akhir 
semester 

Kerja individu 1 minggu Browsing artikel 
journal  yang relevan 
Membaca, 
membandingkan, 
dan menilai 
beberapa artikel , 
meringkas, 
mengutip, dan 
menyimpulkan, 
menyusun ide dalam 
artikel review 
dengan format dan 
bahasa yang 
berterima dalam 
akademik writing 

- Ketepatan mengungkapkan 
kembali  tentang  konsep-
konsep, pandangan, dan teori 
dalam linguistik kognitif serta 
teori-teori semantik kognitif 
dan tatabahasa kasus dari 
hasil review minimal 3 journal  
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