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CapaianPembelajaran
Mata Kuliah:

 Mampu menunjukkandisiplindantanggungjawabdalammenyelesaikantugas-tugasmatakuliah dan
mampumenghargai pendapat orang lain (A5)

 Mampu menilai konsep-konsep tentang penggunaan bahasa dalam masyarakat dari berbagai kelompok sosial dan
daerah yang melakukan interaksi dalam berbagai situasi dan kaitannya dengan pengajaran bahasa asing yang
didasarkan pada aspek sosiolinguistik (C5)

 Mampumenggunakanperangkatpendukunguntukmembantudalammelakukankajian terhadap penggunaan bahasa
dalam berbagai situasi dan kelompok sosial masyarakat dan daerah (P3)

Deskripsisingkat Mata Kuliah: Mata kuliah sosiolinguistik adalah subjek kajian yang ditawarkan untuk membekali mahasiswa program studi S2
linguistik dalam melakukan kajian atau penelitian penggunaan bahasa atau pengajaran bahasa dengan tinjauan
sosiolinguistik.  Selain itu, kajian juga diarahkan pada pemerolehan bahasa kedua atau ketiga. Dalam mata kuliah
ini,ada beberapa pokok bahasan, yaitu: .
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Mahasiswa
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Kriteria&Indikator Bobot (%)

1.

Mampu menjelaskan
dan menilai konsep
sosiolinguistik,
menyimak dan
mengidentifikasi style
yang digunakan dalam
konteks yang berbeda

Pengertian
tentang
sosiolinguistik,
style, variety,
linguistic

- 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
sosiolinguistik,

- Ketepatanmengung
kapkankembali
tentang Pengertian
tentang
sosiolinguistik, style,
variety, linguistic
repertoire, dan social
factor.

6%



(C5) dengan ketepatan
70 %

repertoire, dan
social factor.

style, variety,
linguistic
repertoire, dan
social factor

- Keaktifanmahasiswa
dalammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang Pengertian
tentang
sosiolinguistik, style,
variety, linguistic
repertoire, dan social
factor..

2

Mampu menjelaskan
dan menilai kajian
terhadap Code-
switching, code-mixing,
domain, diglossia,
polyglossia, lexical
borrowing (C5) dengan
ketepatan 70%

Code-switching,
code-mixing,
domain,
diglossia,
polyglossia,
lexical
borrowing

- 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
mengungkapkankem
bali tentang Code-
switching, code-
mixing, domain,
diglossia, polyglossia,
lexical borrowing

- Keaktifanmahasiswa
dalammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang Code-
switching, code-
mixing, domain,
diglossia, polyglossia,
lexical borrowing

7%

3

Mampu menilai kajian
tentang Language
maintenance & shift,
language death & loss

Language
maintenance &
shift, language
death & loss

- Ceramah
- Diskusi
- Penugasan

TM: 2 x 50’
BT : 2 x 50’
BM: 2 x 60’

Menyimak
Mencatat
Mencari rujukan
tambahan

- Ketepatan
mengungkapkankem
bali tentang
Language

7%



dan factor
penyebabnya: ekonomi,
sosial, politik,
demografis dan sikap
dengan ketepatan
70%(C5)

dan factor
penyebabnya:
ekonomi, sosial,
politik,
demografis dan
sikap

Membaca
Meringkas bagian
yang dibaca

maintenance & shift,
language death &
loss dan factor
penyebabnya:
ekonomi, sosial,
politik, demografis
dan sikap -
Keaktifanmahasiswad
alammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang Language
maintenance & shift,
language death &
loss dan factor
penyebabnya:
ekonomi, sosial,
politik, demografis
dan sikap

4

Mampu menjelaskan
dan menilai kajian
tentang Standard,
vernacular, lingua
franca, pidgins, creoles
dengan ketepatan
70%(C5)

Standard,
vernacular,
lingua franca,
pidgins, creoles

- Ceramah
- Diskusi
- Penugasan

TM: 2 x 50’
BT : 2 x 50’
BM: 2 x 60’

Menyimak
Mencatat
Mendiskusikan
Mencari rujukan
tambahan
meringkas

- Ketepatan
mengungkapkankem
bali tentang konsep
Standard, vernacular,
lingua franca,
pidgins, creoles
- Keaktifanmahasiswa
dalammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang  konsep
Standard, vernacular,
lingua franca,
pidgins, creoles

7%



5

Mampu menilai kajian
tentang Language
planning, national &
official language, status
& corpus planning.
codification dengan
ketepatan 70%(C5)

Language
planning,
national &
official
language, status
& corpus
planning.
Codification

- Ceramah
- Diskusi
- Penugasan

TM: 2 x 50’
BT : 2 x 50’
BM: 2 x 60’

Menyimak
Mencatat
Mendiskusikan
Mencari rujukan
tambahan dan
meringkas

-
Ketepatanmengungka
pkankembali tentang
Language planning,
national & official
language, status &
corpus planning.
codification
- Keaktifanmahasiswa
dalammendiskusikan
dan menyimpulkan
bahasan tentang
Language planning,
national & official
language, status &
corpus planning.
codification

7%

6

Mampu menjelaskan
dan menilai kajian
tentang Language
planning, national &
official language, status
& corpus planning.
codification dengan
ketepatan 70% (C5)

Language
planning,
national &
official
language, status
& corpus
planning.
codification

- Ceramah
- Diskusi
- Penugasan

TM: 2 x 50’
BT : 2 x 50’
BM: 2 x 60’

Menyimak
Mencatat
Mendiskusikan
Mencari rujukan
tambahan
meringkas

-
Ketepatanmengungka
pkankembali tentang
Language planning,
national & official
language, status &
corpus planning.
codification -
Keaktifanmahasiswad
alammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang Language
planning, national &
official language,

7%



status & corpus
planning. codification
-Keaktifan dalam
mendiskusikan dan
menyimpulkan
tatabahasa kasus
dalam analisis klausa

7

Mampu menjelaskan
dan menilai Accent,
regional dialect, social
dialect, standard,
vernacular, status &
social class dengan
ketepatan 70% (C5)

Accent, regional
dialect, social
dialect,
standard,
vernacular,
status & social
class

- Ceramah
- Diskusi
- Penugasan

TM: 2 x 50’
BT : 2 x 50’
BM: 2 x 60’

Menyimak
Mencatat
Mendiskusikan
Mencari rujukan
tambahan
meringkas

-
Ketepatanmengungka
pkankembali tentang
Accent, regional
dialect, social dialect,
standard, vernacular,
status & social class -
Keaktifanmahasiswad
alammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang Accent,
regional dialect,
social dialect,
standard, vernacular,
status & social class

7%

8

Mampu menjelaskan
konsep-konsep tentang
sosiolinguistik, aspek-
aspek sosiolinguistik,
faktor yang
memengaruhi, dan sub
bahasan lainnya yang
telah dibahas

Ujian Tengah
Semester

Kerja individu 100 menit Menjelaskan
konsep-konsep
dan teori yang
digunakan dalam
linguistik kognitif

-
Ketepatanmengungka
pkankembali tentang
konsep-konsep yang
berkaitan dengan
sosiolinguistik



9

Mampu
mempresentasikan hasil
review beberapa artikel
dan menilai  kajian
tentang variasi bahasa
dalam berbagai konteks
situasi dengan
ketepatan 70% (C5)

Variasi bahasa
dalam berbagai
konteks situasi

- 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

-
Ketepatanmengungka
pkanhasil review
tentang variasi
bahasa dalam
berbagai konteks
situasi
-
Keaktifanmahasiswad
alammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang variasi
bahasa dalam
berbagai konteks
situasi

7%

10

Mampu
mempresentasikan hasil
review beberapa artikel
dan menilai  kajian
tentang variasi bahasa
dalam berbagai
kelompok sosial dan
regional masyarakat
dengan ketepatan 70%
(C5)

Review variasi
bahasa dalam
masyarakat
beda kelompok
sosial maupun
regional

- 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
mengungkapkanhasil
review tentang
variasi bahasa dalam
berbagai kelompok
masyarkat sosial
maupun regional
-
Keaktifanmahasiswad
alammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang variasi
bahasa dalam
berbagai kelompok
sosial maupun
regional masyarakat



11

Mampu menyajikan dan
menilai konsep-konsep
tentang aspek
sosiolinguistik yang
memengaruhi metode,
materi dalam
pembelajaran bahasa
asing dengan ketepatan
70%(C5)

Review aspek
sosiolinguistik
yang
memengaruhi
metode dalam
pembelajaran
bahasa asing

- 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.

-
Ketepatanmengungka
pkankembali tentang
aspek sosiolinguistik
yang memengaruhi
metode dalam
pembelajaran bahasa
asing -
Keaktifanmahasiswad
alammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang aspek
sosiolinguistik yang
memengaruhi
metode dalam
pembelajaran bahasa
asing

7%

12

Mampu menjelaskan
dan menilai kajian
tentang aspek
sosiolinguistik yang
memengaruhi dalam
penyusunan materi
dalam pembelajaran
bahasa asing dengan
ketepatan 70%(C5)

Review aspek
sosiolinguistik
yang
memengaruhi
dalam
penyusunan
materi dalam
pembelajaran
bahasa asing

- presentasi
- Diskusi

TM: 2 x 50’
BT : 2 x 50’
BM: 2 x 60’

Mereview
minimal 3 journal
berkaitan dengan
penelitian atau
kajian aspek
sosiolinguistik
yang
memengaruhi
dalam
penyusunan
materi dalam
pembelajaran
bahasa asing

-
Ketepatanmengungka
pkankembali tentang
Aspek sosiolinguistik
yang memengaruhi
dalam penyusunan
materi dalam
pembelajaran bahasa
asing
-
Keaktifanmahasiswad
alammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang aspek

7%



sosiolinguistik yang
memengaruhi dalam
penyusunan materi
dalam pembelajaran
bahasa asing

13

Mampu menjelaskan
dan menilai kajian
tentang aspek
sosiolinguistik yang
memengaruhi dalam
penyusunan model tes
dalam pembelajaran
bahasa asing dengan
ketepatan 70%(C5)

Review aspek
sosiolinguistik
yang
memengaruhi
dalam
penyusunan
model tes
dalam
pembelajaran
bahasa asing

- 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
memengaruhi
dalam
penyusunan
model tes dalam
pembelajaran
bahasa asing

-
Ketepatanmengungka
pkankembali tentang
konstruksi klausa dari
perspektif tata
bahasa kasus -
Keaktifanmahasiswad
alammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang Aspek
sosiolinguistik yang
memengaruhi dalam
penyusunan model
tes dalam
pembelajaran bahasa
asing

7%

14

Mampu menjelaskan
dan menilai kajian
tentang proses
pemerolehan bahasa
kedua atau ketiga
dengan ketepatan
70%(C5)

Review tentang
proses
pemerolehan
bahasa kedua
atau ketiga

- 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

-
Ketepatanmengungka
pkankembali tentang
-
Keaktifanmahasiswad
alammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang proses

7%



pemerolehan bahasa
kedua atau ketiga

15

Mampu menjelaskan
dan menilai kajian
pemertahanan dan
pergeseran bahasa
dengan ketepatan
70%(C5)

Review tentang
pemertahanan
dan pergeseran
bahasa

- 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
dan pergeseran
bahasa

-
Ketepatanmengungka
pkankembali tentang
pemertahanan dan
pergeseran bahasa
-
Keaktifanmahasiswad
alammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang
pemertahanan dan
pergeseran bahasa

7%

16

Mampu menjelaskan
dan menilai presentasi
konsep-konsep tentang
borrowing, interference,
dan interlingual
communication dengan
ketepatan 70%(C5)

Review tentang
konsep-konsep
tentang
borrowing,
interference,
dan interlingual
communication

- Presentasi
- Diskusi

TM: 2 x 50’
BT : 2 x 50’
BM: 2 x 60’

Mereview
minimal 3 journal
berkaitan dengan
penelitian atau
kajian konsep-
konsep tentang
borrowing,
interference, dan
interlingual
communication

-
Ketepatanmengungka
pkankembali tentang
konsep-konsep
tentang borrowing,
interference, dan
interlingual
communication
- Keaktifanmahasiswa
dalammendiskusikan
dan
menyimpulkanbahasa
n tentang borrowing,
interference, dan
interlingual
communication

7%
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