
 

 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Program Studi:  Magister Linguistik  Fakultas: Ilmu budaya 

Mata Kuliah:   Pemerolehan Bahasa Kedua Kode:  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 membandingkan teori – teori pemerolehan bahasa kedua, faktor-faktor yang memengaruhi 

pemerolehan bahasa kedua, dan mengukur kemampuan berbahasa kedua (C5) 

 Mampu menggunakan perangkat pendukung untuk membantu dalam melakukan penelitian pemerolehan 

bahasa kedua (P3) 

Deskripsi singkat Mata 

Kuliah: 

 

Mata kuliah Pemerolehan Bahasa Kedua merupakan subjek kajian yang ditawarkan yang mencakupi teori, 

faktor, dan pengukuran kemampuan berbahasa kedua atau asing. Dalam mata kuliah ini dibahas tentang 

perbedaan antara pemerolehan bahasa ibu dan bahasa kedua atau asing, teori-teori tentang pemerolehan 

bahasa kedua, lima hipotesis yang dikemukakan oleh Krashen, learning styles, learning strategi, dan socio-

psychological factors, serta bilingualisme (pemerolehan bahasa lebih dari satu).   
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Ming

gu ke 

Kemampuan Akhir 

tiap tahapan 

pembelajaran 

Bahan Kajian/ 

Pokok Bahasan 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Indikator 

Bobo

t (%) 

1. 

Mampu  menjelaskan 

dan menilai  bahasan 

tentang psikolinguistik  

dan sub area dan 

perbedaan konsep 

pemerolehan bahasa 

pertama dan kedua 

(C5) dengan ketepatan 

70 % 

Ruang lingkup 

Psycholinguistics: 

Language 

Comprehension 

Language 

Production 

Language 

acquisition 

 

- Ceramah 

- Diskusi 

- Penugasan 

TM: 2 x 

50’ 

BT : 2 x 

50’ 

BM: 2 x 

60’ 

Menyimak, 

mencatat, bertanya, 

berdiskusi,  

menjelaskan, dan 

menilai kajian 

tentang 

psikolinguistik dan 

pemerolehan 

bahasa. 

- Ketepatan 

mengungkapkan 

kembali  perbedaan 

antar psikolinguistik 

dan pemerolehan 

bahasa kedua dan 

ruang lingkupnya. 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

6% 



 Fisrt vs Second 

Language 

Acquisition 

 

Mencari referensi 

tambahan  yang 

sesuai dengan topik 

yang dibahas 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

tentang 

psikolinguistik  dan 

sub area dan 

perbedaan konsep 

pemerolehan bahasa 

pertama dan kedua 

 

 

2 

Mampu  menjelaskan 

dan menilai  bahasan 

tentang perbedaan 

pemerolehan Bahasa 

kedua oleh anak-anak 

dan orang dewasa (C5) 

dengan ketepatan 70 

% 

 

Children & Adults 

in First & Second 

Language 

Acquisition 

- 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  

perbedaan antara 

pemerolehan Bahasa 

kedua oleh anak-

anak dan dewasa 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang 

perbedaan 

pemerolehan Bahasa 

kedua oleh anak-

anak dan dewasa  

 

3 

Mampu menjelaskan 

dan menilai bahasan 

tentang Krashen’s five 

hypothesis (C5) 

dengan ketepatan 70% 

Krashen’s five 

Hypothesis 
- Ceramah 

- Diskusi 

- Penugasan 

TM: 2 x 

50’ 

BT : 2 x 

50’ 

BM: 2 x 

Menyimak 

Mencatat 

Mendiskusikan 

permasalahan yang 

diajukan dosen 

- Ketepatan 

mengungkapkan 

kembali  tentang  

Krashen’s five 

hypothesis 

7% 



 60’ Membaca sumber 

yang diacu 

Meringkas bahasan 

yang disampaikan 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang 

Krashen’s five 

hypothesis  

4 

Mampu menjelaskan 

dan menilai bahasan 

tentang factors in 

second language 

learning dengan 

ketepatan 70%(C5) 

 

Factors in Second 

Language Learning 
- 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  

tentang factors in 

second language 

learning 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

tentang factors in 

second language 

learning 

 

7% 

5 

Mampu menjelaskan 

dan menilai kajian 

tentang individual 

differences: motivation 

dengan ketepatan 70% 

(C5) 

 

Individual 

Differences: 

Motivation 

- 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  

motivasi dan 

pengaruhnya 

terhadap 

keberhasilan 

pembelajaran 

 - Keaktifan 

mahasiswa dalam 

 



mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

motivasi, factor-

faktor, serta 

pengaruhnya 

terhadap 

keberhasilan 

pembelajaran Bahasa 

kedua atau ketiga 

6 

Mampu menjelaskan 

dan menilai kajian 

tentang learning styles 

dengan ketepatan 70% 

(C5) 

 

Learning Styles & 

Cognitive Styles 
- 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  

learning styles - 

Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

learning styles 

7% 

7 

Mampu  menjelaskan 

dan menilai bahasan 

tentang learning 

strategies dengan  

ketepatan 70% (C5) 

 

Learning Strategies - 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  

learning strategies 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

learning strategies 

7% 

8 
Mampu menjelaskan 

ruang lingkup 
Ujian Tengah 

Semester 

Kerja individu  100 menit Menjelaskan 

konsep-konsep dan 

- Ketepatan 

mengungkapkan 

 



psikolinguistik vs 

pemerolehan bahasa 

kedua, five hypothesis 

in language learning, 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi, 

learning strategies, 

learning styles, dan 

bilingualism /  

multilingualisme / 

plurilingualisme 

teori yang yang 

berkaitan dengan 

pemerolehan 

bahasa pertama dan 

kedua 

kembali  tentang 

konsep-konsep yang 

berkaitan dengan 

pemerolehan bahasa 

kedua 

 

9 

Mampu menjelaskan 

dan menilai kajian 

tentang bilingualisme 

multilingualisme / 

plurilingualisme 

dengan ketepatan 70% 

(C5) 

 

Bilingualism / 

multilingualism / 

plurilingualism 

 

- 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 –

bilingualisme / 

multilingualisme / 

plurilingualisme 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

bilingualisme / 

multilingualisme / 

plurilingualisme 

7% 

10 

Mampu menjelaskan 

dan menilai kajian 

tentang 

communication 

strategies dengan 

ketepatan 70% (C5) 

 

Communication 

Strategies 
- 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 

strategi komunikasi 

dalam pembelajaran 

Bahasa kedua, 

ketiga, asing 

7 % 



 

Steinberg & Sciarini 

2007 

 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

komunikasi strategi 

11 

Mampu mengkaji dan 

menilai kajian tentang 

peran Bahasa pertama 

dalam pemerolehan 

bahasa kedua (C5) 

dengan ketepatan 70%  

 

Gessica 2007 pp 109 

– 127 

Role of prior 

language 

acquisition to 

second or third 

language 

acquisition 

- Menyampaik

an hasil 

membaca dan 

gagasan yang 

diperoleh 

- Diskusii 

 

TM: 2 x 

50’ 

BT : 2 x 

50’ 

BM: 2 x 

60’ 

Menyimak 

Mencatat 

Mendiskusikan  

Mencari rujukan 

tambahan 

meringkas 

- Ketepatan 

mengungkapkan 

kembali  tentang 

peran pemerolehan 

Bahasa kedua atau 

ketiga 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

peran pemerolehan 

Bahasa kedua atau 

ketiga 

7% 

12 

Mampu menjelaskan 

dan menilai kajian 

tentang language 

transfer (C5) dengan 

ketepatan 70% 

 

Language Transfer 

/ Crosslinguistic 

transfer 

- Menyampaik

an hasil 

membaca dan 

gagasan yang 

diperoleh 

- Diskusii 

 

TM: 2 x 

50’ 

BT : 2 x 

50’ 

BM: 2 x 

60’ 

Menyimak 

Mencatat 

Mendiskusikan  

Mencari rujukan 

tambahan 

meringkas 

- Ketepatan 

mengungkapkan 

kembali  tentang 

konsep transfer 

Bahasa atau transfer 

antarbahasa 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

transfer Bahasa atau 

7% 



antarbahasa 

13 

Mampu menjelaskan 

dan menilai kajian 

tentang  error analysis 

dengan ketepatan 70% 

(C5) 

 

Error Analysis: 

grammar and 

pragmatic 

- Menyampaik

an hasil 

membaca dan 

gagasan yang 

diperoleh 

- Diskusii 

 

TM: 2 x 

50’ 

BT : 2 x 

50’ 

BM: 2 x 

60’ 

Menyimak 

Mencatat 

Mendiskusikan  

Mencari rujukan 

tambahan 

meringkas 

- Ketepatan 

mengungkapkan 

kembali  tentang 

konsep analisis 

kesalahan, factor 

yang memengaruhi, 

dan implikasi dalam 

pembelajaran bahasa 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

analisis kesalahan, 

factor yang 

memengaruhi, dan 

implikasi dalam 

pembelajaran 

7% 

14 

Mampu menjelaskan 

dan menilai kajian 

tentang learner 

characteristics: 

anxiety, self-esteem, 

creativity, self-belief 

in second and third 

language learning (C5) 

dengan ketepatan 70%  

 

Other learner 

characteristics: 

anxiety, self-

esteem, creativity, 

and self-belief  

- Menyampaik

an hasil 

membaca dan 

gagasan yang 

diperoleh 

- Diskusii 

 

TM: 2 x 

50’ 

BT : 2 x 

50’ 

BM: 2 x 

60’ 

Menyimak 

Mencatat 

Mendiskusikan  

Mencari rujukan 

tambahan 

meringkas 

- Ketepatan 

mengungkapkan 

kembali  tentang 

karakteristik lain 

yang dimiliki 

pembelajar Bahasa 

kedua misalnya 

kecemasan, 

kreatifitas, percaya 

diri, dan kebanggaan 

diri. 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

7% 



mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang  

karakteristik 

pembelajar Bahasa 

kedua dalam 

mempelajari Bahasa 

kedua seperti 

kecemasan, 

kepercayaan diri, 

kebanggaan diri 

15 

Mampu 

mempresentasikan 

hasil review dari 

minimal tiga jurnal 

yang berkaitan dengan 

learning strategies 

dengan ketepatan 

70%(C5) 

 

Questionnaires in 

SLA research 
- Menyampaik

an hasil 

membaca dan 

gagasan yang 

diperoleh 

- Diskusii 

 

TM: 2 x 

50’ 

BT : 2 x 

50’ 

BM: 2 x 

60’ 

Menyimak 

Mencatat 

Mendiskusikan  

Mencari rujukan 

tambahan 

meringkas 

- Ketepatan 

mengungkapkan 

kembali  tentang 

instrument dalam 

penelitian Bahasa 

kedua 

- Keaktifan 

mahasiswa dalam 

mendiskusikan dan 

menyimpulkan 

bahasan tentang 

instrumen dalam 

penelitian bahasa 

kedua atau ketiga 

7% 

16 

Designing instrument 

for SLA research 
Ujian akhir 

semester 

Kerja individu  2 minggu Menentukan topik, 

permasalahan 

penelitian, tujuan 

penelitian, dan 

menyusun 

instrument 

penelitian berupa 

Menyusun 

permasalahan 

penelitian, tujuan 

penelitian, dan 

instrument penelitian 

/ kuesioner berkaitan 

dengan topik  

40% 



kuesioner 
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