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Tinjauan Mata Kuliah 
 

emakin hari semakin disadari pentingnya kegiatan berinteraksi atau 

berhubungan dengan orang lain. Dalam kegiatan apapun manusia 

menggunakan bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan maksud atau 

keinginannya kepada pihak lain dalam bentuk tulis maupun lisan. Dengan 

menggunakan bahasa yang baik diharapkan tidak terjadi salah persepsi atau 

salah paham.  Berkenaan dengan itu maka salah satu tujuan diberikannya 

mata kuliah Bahasa Indonesia Tata bahasa dan Komposisi kepada mahasiswa 

adalah agar mahasiswa dapat memahami dan mengerti serta mengaplikasikan 

tentang tata bahasa Indonesia ke dalam penulisan karangan. 

BMP Bahasa Indonesia Tata bahasa dan Komposisi ini terbagi atas dua 

belas modul. Modul 1 mengenai ragam, fungsi, dan kedudukan bahasa 

Indonesia. Modul 2 berisi tentang pengertian tata bunyi, pembentukan kata, 

kalimat, dan wacana. Modul 3 tentang kelas kata yang terdiri dari adjektiva, 

verba, nomina, adverbia, dan numeralia. Modul 4 berisi tentang kalimat dan 

hubungan antarkalimat. Modul 5 mengenai Ejaan yang Disempurnakan, 

diksi, dan pembentukan istilah. Modul 6 berisi tentang wacana terdiri wacana 

deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, dan argumentasi. Modul 7 berisi 

tentang paragraf. Modul 8 berisi tentang kerangka karangan. Modul 9 berisi 

tentang surat dan persuratan. Modul 10 mengenai gaya bahasa. Modul 11 

mengenai cara membuat cerpen. Modul 12 berisi tentang esai yang meliputi 

cara membuat esai. Setelah mempelajari materi BMP ini diharapkan 

mahasiswa akan mempunyai kompetensi dalam mengaplikasikan 

pengetahuan mengenai tata bahasa Indonesia ke dalam penulisan karangan 

baik fiksi maupun nonfiksi. Selain itu diharapkan mahasiswa dapat 

menjelaskan ragam bahasa, fungsi bahasa, dan kedudukan bahasa, 

menjelaskan pengertian tata bunyi, pembentukan kata, kalimat, dan wacana, 

menjelaskan kelas kata, menjelaskan kalimat dan hubungan antarkalimat, 

menjelaskan EYD, pilihan kata/diksi, dan pembentukan istilah, menjelaskan 

wacana, menjelaskan paragraf, menjelaskan kerangka karangan, menjelaskan 

surat menyurat, menjelaskan gaya bahasa, menjelaskan cara membuat cerpen 

dan esai. 

Susunan materi modul beserta kompetensi yang harus dikuasai 

mahasiswa dapat dilihat pada bagan Analisis Instruksional berikut ini.  
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Bahasa Indonesia Tatabahasa dan Komposisi /BING4212 
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Keterangan: 

TIU: Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tata bahasa Indonesia 

kemudian menerapkan tata bahasa Indonesia ke dalam sebuah 

karangan. 

TIK:  mahasiswa diharapkan mampu: 

1. menjelaskan ragam bahasa 

2. menjelaskan fungsi bahasa 

3. menjelaskan kedudukan bahasa  

4. menjelaskan pengertian tata bunyi 

5. menjelaskan pembentukan kata 

6. menjelaskan pembentukan kalimat 

7. menjelaskan pembentukan wacana 

8. menjelaskan kelas kata adverbia 

9. menjelaskan kelas kata verba 

10. menjelaskan kelas kata adverbia 
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11. menjelaskan kelas kata numeralia 

12. menjelaskan kelas kata nomina 

13. menjelaskan kalimat 

14. menjelaskan hubungan antarkalimat 

15. menjelaskan ejaan yang disempurnakan 

16. menjelaskan diksi atau pilihan kata 

17. menjelaskan pembentukan istilah 

18. menjelaskan wacana narasi 

19. menjelaskan wacana deskripsi 

20. menjelaskan wacana argumentasi 

21. menjelaskan wacana eksposisi 

22. menjelakan wacana persuasi 

23. menjelaskan pengertian alinea 

24. menjelaskan unsur alinea 

25. menjelaskan macam-macam alinea 

26. menjelaskan syarat alinea 

27. menjelaskan kegiatan menulis 

28. menjelaskan langkah-langkah menulis 

29. menjelaskan jenis-jenis tulisan 

30. menjelaskan pengertian kerangka karangan dan membuatnya 

31. menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis surat 

32. menjelaskan karakteristik bahasa surat 

33. menjelaskan bentuk-bentuk surat 

34. menjelaskan bagian-bagian surat dan kegunaannya 

35. menjelaskan cara menulis surat dinas yang baik 

36. menjelaskan pengertian gaya bahasa 

37. menjelaskan penggunaan gaya bahasa 

38. menentukan gaya penulisan sendiri 

39. menjelaskan hakikat cerpen 

40. menjelaskan unsur pembentukan cerpen 

41. menjelaskan gaya penulisan penulis terkenal 

42. menjelaskan cara membuat cerpen 

43. menjelaskan pengertian esai 

44. menjelaskan esai sastra 

45. menjelaskan cara membuat esai 
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Pencapaian kompetensi akan lebih mudah Saudara peroleh apabila 

Saudara mengikuti petunjuk belajar berikut ini: 

1. Pertama-tama yang harus Saudara lakukan adalah mempelajari semua 

materi modul secara mandiri dan seksama. 

2. Untuk memudahkan Saudara mengingat maka beri tanda (misalnya 

dengan stabilo) pada pengertian-pengertian yang Saudara anggap 

penting. 

3. Di samping itu untuk mengintegrasikan pengetahuan yang sudah 

Saudara miliki sebelum membaca modul ini dengan uraian yang sedang 

Saudara pelajari maka berilah catatan-catatan tambahan baik yang 

berupa informasi tambahan ataupun kritikan dan pertanyaan yang 

nantinya dapat Saudara gunakan sebagai bahan diskusi dengan tutor atau 

dengan teman-teman Saudara. 

4. Untuk mengefektifkan belajar Saudara, baca kembali untuk kedua 

kalinya dan buatlah ringkasan. 

5. Apabila Saudara menjumpai contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi yang 

ada dalam uraian maka cobalah untuk mencari contoh lainnya yang 

relevan. Dengan demikian maka Saudara tidak hanya mampu memahami 

konsep-konsep yang diuraikan, melainkan juga mampu menjelaskan 

konsep-konsep tersebut berdasarkan contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi 

yang Saudara buat sendiri. 

6. Jangan pernah lupa setelah Saudara selesai mempelajari uraian maka 

bacalah rangkuman, kerjakan tugas (yang ada dalam uraian), soal latihan 

dan tes formatif. Hal ini penting, untuk mengukur tingkat pemahaman 

Saudara atas materi yang sudah Saudara pelajari. 

7. Setelah Saudara mengerjakan semuanya secara mandiri, maka bawalah 

apa yang sudah Saudara pelajari tersebut ke dalam forum diskusi 

kelompok. Diskusi kelompok ini berguna sebagai media untuk saling 

berbagi informasi, memperjelas apa yang kurang jelas, dan 

memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan. Apabila Saudara 

menginginkan hasil diskusi yang maksimal maka jangan pernah mulai 

berdiskusi sebelum semua anggota telah selesai mempelajari materi yang 

akan didiskusikan. 

8. Apabila bahan ajar ini diikuti dengan suplemennya, baik yang berupa 

suplemen web, audio, video, cai, atau yang lainnya maka pelajari juga 

suplemen tersebut dan jadikan juga materi dalam suplemen tersebut 

sebagai bahan diskusi. 
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BMP ini hanya merupakan salah satu sumber informasi. Masih banyak 

sumber informasi lainnya baik yang berupa buku, makalah, atau informasi 

dalam internet yang sebaiknya juga Saudara baca agar pemahaman Saudara 

menjadi lebih komprehensif. 

 

Selamat belajar, semoga Saudara berhasil! 
 


