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Tinjauan Mata Kuliah 
   

atakuliah Semantics adalah salah satu cabang matakuliah dalam 

bidang ilmu Linguistics. Pada modul ini, Anda akan mempelajari 

tentang makna dari berbagai sudut pandang.  

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengantar kepada 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris untuk dapat menganalisis kata dan 

kalimat dengan menggunakan konsep-konsep pada semantics. Materi yang 

diberikan merupakan konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam 

semantics yang akan disampaikan dalam enam modul, yaitu berikut ini. 

Modul 1: Introduction 

 Pada modul ini, Anda akan mempelajari tentang berbagai definisi 

semantics, posisinya dalam linguistics, dan peranannya dalam 

TEFL. 

Modul 2 :   Word Meaning 

 Modul ini akan membahas makna kata berdasarkan konsep 

reference, gramatical categories, lexical, dan derivational 

relation. 

Modul 3 :  Sentence Relation and Truth 

 Modul ini memaparkan tentang konsep logic dan truth  

Modul 4 : Conventional Meaning and Conversational Impicature 

 Pada modul ini Anda akan dibimbing untuk dapat membedakan 

antara conventional meaning dan conversational implicature. 

Modul 5 :  Sentence Semantics 

 Modul ini membahas tentang pemaknaan kalimat berdasarkan 

situasinya dan partisipannya. 

Modul 6: Cognitive Semantics 

  Pada modul terakhir ini, Anda akan mempelajari tentang konsep-

konsep metaphor, polysemy, dan ambiguity. 

 

Kegiatan belajar mata kuliah ini terdiri dari penjelasan tentang landasan 

teori dan pengertian istilah-istilah, penjelasan tentang contoh-contoh yang 

diberikan, latihan, tes formatif, dan umpan balik. Kompetensi mahasiswa 
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diukur dengan menggunakan tes objektif yang dilakukan setiap akhir 

semester (UAS). 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan dapat 

menganalisis kata dan kalimat berdasarkan reference, grammatical 

categories, lexical relation dan drivational relation, logic dan truth, 

conventional meaning, conversational implicature,pemaknaan kalimat 

berdasarkan situasi dan partisipasi,  polysemy, homonym dan ambiguity. 
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 Tujuan Mata Kuliah 
Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menganalisis kata dan kalimat 

berdasarkan reference, grammatical categories, lexical relation dan drivational relation, logic dan 
truth, conventional meaning, conversational implicature,pemaknaan, polysemy,homonimi, dan 

ambiguity berdasarkan situasi dan partsipan. 

 

 

TIU 3 
Setelah mengkaji 

modul 3 mahasiswa 
akan mampu 

menganalisis kalimat 
dengan 

menggunakan 
konsep ‘ logic’ dan 

‘truth’. 

TIU 4 
Setelah mengkaji 
modul 4 mahasiswa 
akan mampu 
membedakan antara 
conventional meaning 
dengan 
conversational 
implicature 

 

TIU 5 
Setelah mempelajari 
modul ini mahasiswa 

akan mampu 
menganalisis 

pemaknaan kalimat 
berdasarkan 

situasinya dan 
partisipannya 

TIU 6 
Setalah mempelajari 
modul ini mahasiswa 

akan mampu 
menganalisis kalimat 

berdasarkan konsep –
konsep metaphor, 

polysemy,homonimi  
dan ambiguity 

TIU 2 
Setelah mengkaji modul 2 mahasiswa akan mampu menganalisis makna kata dengan menggunakan 

konsep reference, grammatical categories, lexical relations , dan derivational relations. 

TIU 1 
Setelah mempelajari modul 1 ini mahasiswa akan mampu menjelaskan cakupan, posisi semantic dalam 
linguistik, dan peranannya dalam pengajaran bahasa Inggris 

 


