
 

 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Program Studi: Magister Linguistik  Fakultas: Ilmu budaya 

Mata Kuliah:  Seminar Proposal Tesis Kode: BLG22-624 SKS: 2 Sem: 3 

Dosen Pengampu: Tim: Dr. Deli Nirmala, M.Hum, Dr. Nurhayati, M.Hum, Dr. Agus Subiyanto, MA, Dr. M. Suryadi 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah: 

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

 Mampu menyusun, mempresentasikan, dan menilai proposal tesis dengan topik yang berkaitan dengan teori 
linguistik umum atau terapan khususnya pengajaran bahasa Inggris atau terjemahan (C5). 

 Mampu menggunakan perangkat pendukung untuk membantu dalam melakukan kajian terhadap sistem bahasa, 
penggunaan bahasa, pengajaran bahasa Inggris, dan penerjemahan dalam berbagai situasi dan kelompok sosial 
masyarakat dan daerah (P3) 

Deskripsisingkat Mata Kuliah: 
 

Mata kuliah seminar proposal tesis adalah subjek kajian yang ditawarkan untuk membekali mahasiswa program studi 
magister linguistik dalam melakukan penelitian untuk penyusunan tesis. Dalam mata kuliah ini, ada beberapa pokok 
bahasan, yaitu: .  

1 2 3 4 5 6 7 
Minggu

ke 
Kemampuan Akhir tiap 
tahapan pembelajaran 

Bahan Kajian/ 
Pokok Bahasan 

MetodePembelajaran Waktu 
Pengalaman 

Belajar Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Indikator Bobot (%) 

1. Mampu menjelaskan, 
memilih, dan menilai 
konsep dalam teori 
linguistik umum dan 
terapan untuk 
penyusunan proposal 
tesis (C5) dengan 
ketepatan 70 % 

Ruang lingkup 

dan tujuan serta 

proses seminar 

proposal tesis 

Overview kajian 

linguistik umum 

dan terapan 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak, 
mencatat, 
bertanya, 
berdiskusi, 
menjelaskan, dan 
menilai kajian 
tentang konsep-
konsep dalam 
teori linguistik 
umum dan 
terapan 

- Ketepatan 
mengung kapkan 
kembali tentang 
konsep-konsep 
dalam teori 
linguistik umum 
dan terapan 

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 
dan 
menyimpulkan 

6% 



bahasan konsep-
konsep dalam 
teori linguistik 
umum dan 
terapan 

2 Mampu memilih dan 
merumuskan topik yang 
sesuai untuk 
penyusunan tesis (C5) 
dengan ketepatan 70% 

Pemilihan dan 

perumusan 

topik penelitian 

& Outline 

Proposal 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan 
permasalahan  
Dan merumuskan 
topik penelitian 
Membaca  
Meringkas 
sumber yang 
diacu  

- Ketepatan 
- Mengungkapkan 

kembali rumusan 
topik untuk 
penelitian 

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 
permasalan dalam 
penelitian 
linguistik umum 
dan terapan 

7% 

3 Mampu merumuskan 
fenomena kebahasaan 
dan reserch questions 
dengan ketepatan 
70%(C5) 

Fenomena 
Kebahasaan dan 
Research 
Questions 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Melihat fakta 
kebahasaan 

- Ketepatan 
- Mengungkapkan 

kembali tentang 
fenomena 
kebahasaan dan 
research 
questions 

- Keaktifan 
mahasiswa Dalam 
merumuskan 
fenomena 
kebahasaan dan 
research 
questions yang 
menjadi fokus 
kajian untuk tesis.  

7% 



4 Mampu merumuskan 
dan menilai tujuan, 
scope, penelitian tian 
terdahulu dengan 
ketepatan 70%(C5) 

Tujuan, scope, 
penelitian 
terdahulu 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan  
Mencari rujukan  
Meringkas, dan 
mereview 
penelitian 
terdahulu  

- Ketepatan 
- Mengungkapkan 

kembali hasil 
mereview 

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 
hasil review 

7% 

5 Mampu 
membandingkan dan 
menilai hasil penelitian 
terdahulu dengan 
ketepatan 70%(C5) 

Review 
penelitian 
terdahulu untuk 
menunjukkan 
novelty 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan  
Mencari rujukan 
jurnal yang 
relevan dengan 
penelitian yang 
akan dilakukan  

- Ketepatan 
mengungkapkan 
kembali tentang 
hasil review 
penelitian 
terdahulu yang 
relevan dengan 
penelitian yang 
akan dilakukan 

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 
dan 
menyimpulkan 

- bahasan tentang 
hasil review 
penelitian 
terdahulu 

7% 

6 Mampu menjelaskan 
dan menilai teori-teori 
yang sesuai untuk 
penelitian yang akan 
dilakukan dengan 
ketepatan 70% (C5) 

Teori sebagai 
landasan untuk 
analisis data 

- 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 teori 
yang dijadikan 
landasan analisis 

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 

7% 



mendiskusikan 
dan 
menyimpulkan 
bahasan tentang 
teori yang sesuai 
untuk analisis 
data 

7 Mampu menjelaskan 
dan menilai metode dan 
prosedur penelitian 
yang sesui untuk 
penelitian tesis dengan 
ketepatan 70% (C5) 

Metode 
pengumpulan 
dan analisis 
serta prosedur 
penelitian 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Menyimak 
Mencatat 
Mendiskusikan  
Metode dan 
prosedur dalam 
pengumpulan dan 
analisis data 

- Ketepatan 
mengungkapkan 
kembali metode 
dan prosedur 
pengumpulan dan 
analisis data 

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 
dan 
menyimpulkan 
bahasan tentang 
metode dan 
prosedur 
pengumpulan dan 
analisis data 

7% 

8 Mampu menyusun 
design penelitian dalam 
bentuk proposal tesis 
yang siap diseminarkan 

Ujian Tengah 
Semester 

Kerja individu  100 menit Menjelaskan 
konsep-konsep 
dan teori yang 
digunakan dalam 
analisis data, 
metode 
penelitian serta 
sampel analisis 

- Ketepatan 
mengungkapkan 
konsep-konsep 
dan design 
penelitian dalam 
bentuk proposal 
penelitian tesis 

 

9 Mampu 
mempresentasikan topik 

Seminar 
Proposal Tesis 

- Presentasi 
- Diskusi 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 

Mempresentasika
n, mendiskusikan 

- Ketepatan 
mengungkapkan 

7% 



dan design penelitian 
dalam seminar dengan 
ketepatan 70% (C5) 

- Penugasan BM: 2 x 60’ topik yang 
diseminarkan 

topik, latar 
belakang, hasil 
review penelitian 
terdahulu, teori 
yang sesuai untuk 
analisis data, 
metode yang 
digunakan dalam 
pengumpulan dan 
analisis data, 
serta sampel 
analisis  

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 
dan 
menyimpulkan 
bahasan tentang 
variasi bahasa 
dalam berbagai 
konteks situasi 

10 Mampu 
mempresentasikan topik 
dan design penelitian 
dalam seminar dengan 
ketepatan 70% (C5) 

Seminar 
Proposal Tesis 

- Presentasi 
- 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 tentang 
variasi bahasa  

- Ketepatan 
mengungkapkan 
hasil review 
tentang variasi 
bahasa dalam 
berbagai 
kelompok 
masyarkat sosial 
maupun regional 

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 

 



dan 
menyimpulkan 
bahasan tentang 
variasi bahasa 
dalam berbagai 
kelompok sosial 
maupun regional 
masyarakat  

11 Mampu 
mempresentasikan topik 
dan design penelitian 
dalam seminar dengan 
ketepatan 70% (C5) 

Seminar 
Proposal Tesis 

- Presentasi 
- Diskusi 
- Penugasan 

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

Mereview 
minimal 3 journal 
berkaitan dengan 
penelitian atau 
kajian tentang 
aspek 
sosiolinguistik 
yang menyangkut 
masalah metode, 
dalam 
pembelajaran 
bahasa asing. 

- Ketepatan 
mengungkapkan 
kembali tentang 
aspek 
sosiolinguistik 
yang 
memengaruhi 
metode dalam 
pembelajaran 
bahasa asing 

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 
dan 
menyimpulkan 
bahasan tentang 
aspek 
sosiolinguistik 
yang 
memengaruhi 
metode dalam 
pembelajaran 
bahasa asing 

7% 

12 Mampu 
mempresentasikan topik 

Seminar 
Proposal Tesis 

- presentasi 
- Diskusi 

TM: 2 x 50’ 
BT : 2 x 50’ 

Mereview 
minimal 3 journal 

- Ketepatan 
mengungkapkan 

7% 



dan design penelitian 
dalam seminar dengan 
ketepatan 70% (C5) 

BM: 2 x 60’ berkaitan dengan 
penelitian atau 
kajian aspek 
sosiolinguistik 
yang 
memengaruhi 
dalam 
penyusunan 
materi dalam 
pembelajaran 
bahasa asing 

kembali tentang 
aspek 
sosiolinguistik 
yang 
memengaruhi 
dalam 
penyusunan 
materi dalam 
pembelajaran 
bahasa asing  

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 
dan 
menyimpulkan 
bahasan tentang 
aspek 
sosiolinguistik 
yang 
memengaruhi 
dalam 
penyusunan 
materi dalam 
pembelajaran 
bahasa asing 

13 Mampu 
mempresentasikan topik 
dan design penelitian 
dalam seminar dengan 
ketepatan 70% (C5) 

Seminar 
Proposal Tesis 

- 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 
aspek 
sosiolinguistik 
yang 

- Ketepatan 
mengungkapkan 
kembali tentang 
konstruksi klausa 
dari perspektif 
tata bahasa kasus 

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 

7% 



memengaruhi 
dalam 
penyusunan 
model tes dalam 
pembelajaran 
bahasa asing 

mendiskusikan 
dan 
menyimpulkan 
bahasan tentang 
aspek 
sosiolinguistik 
yang 
memengaruhi 
dalam 
penyusunan 
model tes dalam 
pembelajaran 
bahasa asing 

14 Mampu 
mempresentasikan topik 
dan design penelitian 
dalam seminar dengan 
ketepatan 70% (C5) 

Seminar 
Proposal Tesis 

- 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 proses 
pemerolehan 
bahasa kedua 
atau ketiga  

- Ketepatan 
mengungkapkan 
kembali tentang 

- -Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 
dan 
menyimpulkan 
bahasan tentang 
proses 
pemerolehan 
bahasa kedua 
atau ketiga  

7% 

15 Mampu 
mempresentasikan topik 
dan design penelitian 
dalam seminar dengan 
ketepatan 70% (C5) 

Seminar 
Proposal Tesis 

- presentasi 
- diskusi 

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

Mereview 
minimal 3 journal 
berkaitan dengan 
penelitian atau 
kajian tentang 
pemertahanan 

- Ketepatan 
mengungkapkan 
kembali tentang 
pemertahanan 
dan pergeseran 
bahasa 

7% 



dan pergeseran 
bahasa 

- Keaktifan 
mahasiswa dalam 
mendiskusikan 
dan 
menyimpulkan 
bahasan tentang 
pemertahanan 
dan pergeseran 
bahasa 

16 Menyempurnakan dan 
submit proposal yang 
telah diseminarkan 
dengan ketepatan 
70%(C5) 

Proposal 
Submission 

- Menyerahkan proposal 
penelitian tesis ke prodi 

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

Menyusun 
proposal, seminar 
proposal, dan 
submitting 
proposa; 

- Ketepatan 
merevisi proposal 
sesuai dengan 
masukan dalam 
seminar 

- Keaktifan 
mahasiswa 

- dalam seminar 

7% 

8. Daftar Referensi: Tesis atau jurnal penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh mahasiswa dalam menulis proposal. 

Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis. 

Buku-buku yang memuat teori yang sesui untuk analisis data dalam proposal yang telah disusun, diseminarkan, dan 
diserahkan ke Prodi. 

 


