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II Deskripsi 

Singkat Mata 

Kuliah/Sinopsi

s 

Mata kuliah ini termasuk mata kuliah pilihan sastra. Oleh karen aitu bersifat pilihan. Mata 

kuliah ini bertujuan menampung dan menumbuhkan minat mahasiswa dan bidang 

penulisan kreatif sastra sekaligus mengasah kemampuan mereka dalam bidang tersebut 

hingga mampu menulis berbagai karya kreatif. Kemampuan tersebut selanjutnya 

diharapkan dapat menjadi salah satu kecakapan hidup (life skill) yang dimiliki mahasiswa, 

antara lain kecakapan sebagai penulis profesional. Namun, dalam mata kuliah ini hanya 

difokuskan pada bidang karya sastra, berupa penulisan karya fiksi prosa (cerpen dam 

novel) serta puisi (Penulisan Kreatif Sastra 

II

I 

Capaian 

Pembelajaran 

Capaian Pembelajaran Program Studi (LO Prodi) 

 

  A. ASPEK SIKAP 

S1 
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius 

S2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S3 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila 

S4 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 

bangsa 

S5 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan serta pendapat atua temuan orisinal orang lain 

S6 
Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 

S7 
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara 

S8 Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik 

S9 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 
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S10 
Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

B. ASPEK KETERAMPILAN UMUM 

KU1 

Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler, dengan 

pembelajaran siswa aktif dan memanfaatkan berbagai sumber belajar, 

media pembelajaran berbasis IPTEKS dan potensi lingkungan 

setempat, sesuai standar proses dan mutu.  

KU2 

Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, secara lisan dan tulisan 

dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan; serta 

mampu menggunakan salah satu bahasa daerah .  

KU3 
Mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi karya sastra 

Indonesia secara lisan dan tulis.  

KU4 

Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan 

desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia.  

KU5 

Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 

terintegrasi.  

KU6 
Mampu menghasilkan layanan jasa dan produk kreatif dalam bidang 

bahasa dan sastra Indonesia, serta pembelajarannya.  

KU7 
Mampu melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

serta pembelajarannya.  

KU8 
Mampu menghasilkan tulisan yang layak publikasi dan mengelola 

media penerbitan cetak dan elektronik.  

KU9 
Mampu merencanakan dan melaksanakan pertunjukan drama secara 

kreatif dan inovatif.  

KU10 
Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia sesuai dengan visi misi . 

C. ASPEK KETERAMPILAN KHUSUS 

KK1 

Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler, dengan 

pembelajaran siswa aktif dan memanfaatkan berbagai sumber belajar, 

media pembelajaran berbasis IPTEKS dan potensi lingkungan 

setempat, sesuai standar proses dan mutu.  

KK2 

Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, secara lisan dan tulisan 

dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan; serta 

mampu menggunakan salah satu bahasa daerah .  

KK3 
Mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi karya sastra 

Indonesia secara lisan dan tulis.  

KK4 

Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan 

desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia.  



KK5 

Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan secara 

terintegrasi.  

KK6 
Mampu melaksanakan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

serta pembelajarannya.  

KK7 
Mampu menghasilkan tulisan yang layak publikasi dan mengelola 

media penerbitan cetak dan elektronik.  

KK8 
Mampu merencanakan dan melaksanakan pertunjukan drama secara 

kreatif dan inovatif.  

KK9 
Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran BIPA berwawasan global.  

D. ASPEK PENGETAHUAN 

P1 
Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dan evaluasi 

pembelajaran.  

P2 

Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, 

ketrampilan berbahasa dan bersastra pembelajaran bahasa dan sastra, 

penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan 

sastra.  

P3 
Menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan 

sastra. 

P4 
Menguasai prinsip dan manajemen kewirausahaan bidang bahasa dan 

sastra Indonesia, serta pembelajarannya. 

P5 
Menguasai prinsip-prinsip keislaman dan kemuhammadiyahan dalam 

proses pembelajaran. 

P6 Mampu menguasai konsep kebipaan.  

P7 Mampu menguasai konsep kejurnalistikan.  

P8 Menguasai konsep teori pengembangan bahasa dan sastra.  
 

  Capaian Mata Kuliah (LO Mata Kuliah) 

  A. Aspek Sikap 

S9   Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri. 

 

B. Aspek Keterampilan Umum 

KU2  Mampu berbahasa dan bersastra Indonesia, secara lisan dan tulisan dalam konteks 

keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan; serta mampu menggunakan salah 

satu bahasa daerah . 

KU3 Mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi karya sastra Indonesia secara 

lisan dan tulis. 

KU4 Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; serta menghasilkan desain pembelajaran 

yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

 

C. Aspek Keterampilan Khusus 

KK4 Mampu mengapresiasi, mengekspresi, mengkreasi karya sastra Indonesia secara 

lisan dan tulis. (Kajian dan Apresiasi Prosa Fiksi) 

 

D. Aspek Pengetahuan 

P2   Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, ketrampilan berbahasa 

dan bersastra pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta 



penelitian pendidikan bahasa dan sastra.  
P8 Menguasai konsep teori pengembangan bahasa dan sastra. 

 



IV Media 

Pembelajar-

an 

Software Hardware 

Power Point Infocus 

V Mata Kuliah 

Prasyarat 

Penulisan Kreatif Sastra 

VI Minggu Ke CP MK Bahan Kajian Bentuk Pembelajaran Estimasi Waktu Penilaian 

      Indikator Bobot 

 I Kontrak perkuliahan 1.  Rencana perkuliahan 

2.  Kontrak perkuliahan 

3.  Lingkup materi penulisan 

kreatif sastra 

Memperhatikan, Mencatat 

point-point pembahasan dan 

Diskusi 

100 Menit Sosialisasi Silabus, RPS, RTM, dan 

aturan serta sistem penilaian 

3,6 

 II Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2   Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa 

dan sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan 

sastra.  

P8 Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

Perkembangan kemampuan 
dasar menulis karya kreatif 
bidang sastra 

Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

 

1.  

5,83 

 III Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

1. Konsep dasar kreatif 
2. Ciri-ciri manusia kreatif 
3. Kreativitas dalam menulis 
4. Jenis-jenis tulisan kreatif 

Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

5,83 



keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

P3Menguasai konsep teori 

pengembangan pembelajaran 

bahasa dan sastra. 

P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

sastra Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi  

 

 

 IV  Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

P3Menguasai konsep teori 

pengembangan pembelajaran 

bahasa dan sastra. 

P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

 

Menulis Puisi 

1. Unsur-unsur pembangun 

puisi 

2. Memperkaya diksi untuk 

menulis puisi 

Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

5,83 



 V Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

P3Menguasai konsep teori 

pengembangan pembelajaran 

bahasa dan sastra. 

P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

 

Praktik menulis Puisi 
 

Menyusun antologi puisi 

Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

5,83 

 VI  Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

P3Menguasai konsep teori 

pengembangan pembelajaran 

Menulis naskah drama 

1. Unsur-unsur pembangun 

drama 

2. Membangun dialog 

 

Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

5,83 



bahasa dan sastra. 
P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

 VII Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

P3Menguasai konsep teori 

pengembangan pembelajaran 

bahasa dan sastra. 

P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

1. Menghidupkan tokoh 

2. Praktik menyusun naskah 

drama sederhana 

3. Editing 

4. Menyusun antologi naskah 

drama 

 

Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

5,83 

 VIII UTS 

 

Materi Perkuliahan  100 Menit Kesesuaian soal dengan jawaban 15 

 IX Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

Menulis Cerpen Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

5,83 



berbahasa dan bersastra 
pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

P3Menguasai konsep teori 

pengembangan pembelajaran 

bahasa dan sastra. 

P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

 X Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

P3Menguasai konsep teori 

pengembangan pembelajaran 

bahasa dan sastra. 

P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

 

1. Sumber inspirasi/ide 
menulis cerpen 

2. Teknik penulisan 

cerpen: pengembangan 

alur, tokoh, dan latar 

cerita 

3. Proses kreatif para 
sastrawan menulis cerpen 

 

Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

5,83 

 XI Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

Menulis dengan model: 

1. Membaca sebuah cerpen  
dan menganalisis 
pengembangan alur, 

Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

5,83 



keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

P3Menguasai konsep teori 

pengembangan pembelajaran 

bahasa dan sastra. 

P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

 

tokoh, dan latar ceritanya 

2. Menulis outline 

cerpen dengan 

model cerpen yang 

sudah dibaca 

3. Menyusun outline cerpen 
sebagai tulisan cerpen 
utuh 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

 XII Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

P3Menguasai konsep teori 

pengembangan pembelajaran 

bahasa dan sastra. 

P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

 Presentasi dan diskusi cerpen Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

5,83 



 

 XIII  Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

P3Menguasai konsep teori 

pengembangan pembelajaran 

bahasa dan sastra. 

P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

 

Presentasi cerpen yang telah 
disusun dengan pendekatan 
model apa? 

 

Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

5,83 

 XIV Sikap  

S9 Menunjukkan sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P2 Menguasai konsep-konsep 

dasar kebahasaan dan 

kesastraan, ketrampilan 

berbahasa dan bersastra 

pembelajaran bahasa dan 

sastra, penelitian bahasa dan 

sastra, serta penelitian 

pendidikan bahasa dan sastra. 

Revisi dan editing sesuai dengan 

masukan dan saran hasil diskusi 
Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

5,83 



P3Menguasai konsep teori 
pengembangan pembelajaran 

bahasa dan sastra. 

P8Menguasai konsep teori 

pengembangan bahasa dan 

sastra. 

 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

 

 

XV Sikap  

S8 Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P1  Menguasai teori-teori dasar     

dalam bidang linguistik. 

P3 Menguasai konsep teori  

pengembangan 

pembelajaran bahasa dan 

sastra;  

P4 Menguasai prinsip dan 

manajemen kebahasaan dan 

kesastraan untuk 

pengembangan kemampuan 

berkomunikasi lisan dan 

tulisan dalam berbagai 

keperluan. 

Menulis Novel Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

100 Menit Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

5,83 

 XVI Sikap  

S8 Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

 

Pengetahuan 

P1  Menguasai teori-teori dasar     

dalam bidang linguistik. 

P3 Menguasai konsep teori  

pengembangan 

Menulis dengan meniru gaya 

kepenulisan orang lain 

Persentasi, diskusi, tanya 

jawab 

 Indikator Penilaian 

Sikap 

Kritis dalam menanggapi 

dalam dikusi 

Bertanggung jawaban dalam 

diskusi 

 

Pengetahuan 

Penguasaan materi 

Kelancaran diskusi 

 



pembelajaran bahasa dan 
sastra;  

P4 Menguasai prinsip dan 

manajemen kebahasaan dan 

kesastraan untuk 

pengembangan kemampuan 

berkomunikasi lisan dan 

tulisan dalam berbagai 

keperluan. 

Kreativitas dan partisipasi 

aktif dalam diskusi 

Keterampilan 

Kerapian sajian 

Kelengkapan materi 

Kreativitas  

 

 XVII UAS Ujian Akhir Semester (UAS) Penugasan 100 Menit Indikator Penilaian 

 

Mengumpulkan karya sastra yang 

sudah ditulis baik itu puisi, cerpen, 

drama atau novel 

 

25 

VII Norma 

Akademik 

A. Tugas 

1. Tugas mahasiswa perkelompok berupa bahan bacaan yang didiskusikan di rumah bukan makalah kemudian dipersentasikan di hadapan kelompok lain. 

2. Tugas mahasiswa perorang berupa peta konsep bacaan materi. 

3. Tugas mahasiswa perorangan berupa latihan untuk materi minggu ke III-XVI 

B. Aturan Perkuliahan 

Perkuliahan ini dilakukan berdasarkan aturan berikut ini.  

1. Mahasiswa minimal masuk 80% (13 kali pertemuan) dari 16 kali pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh dosen. Mahasiswa yang tidak mencapai 80% dari pertemuan 

tatap muka yang diselenggarakan dosen tidak diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester. 

2. Perkuliahan menggunakan pendekatan cooperatif learning. Strategi perkuliahan banyak menggunakan strategi seminar dan diskusi. 

3. Mahasiswa harus sudah membaca materi sebelum perkuliahan dimulai. 

4. Mahasiswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. 

5. Mahasiswa harus berpakaian rapi, sopan, dan berprilaku santun. 

6. Mahasiswa dilarang menciplak karya orang lain. Mahasiswa yang ketahuan menjiplak karya orang lain tidak akan diberi nilai. 

7. Kelas harus dalam keadaan bersih sebelum proses pembelajaran dimulai. 

8. Hal-hal yang belum dicantumkan pada butir di atas akan diatur tersendiri. 

VIII Nilai Akhir Penilaian 1. Kurang dari 16 tatap muka, tidak berhak mendapatkan nilai A   (baik tanpa keterangan ataupun izin) 

2. kurang dari 13 tatap muka, tidak berhak mengikuti UAS. 

3. Kehadiran 5% 

4. partisipasi aktif 10 %  

5. tugas-tugas lengkap 40 %. 



6. UTS 20% 
7. UAS 25 %. 

8. Keterlambatan lebih dari 15 Menit, tidak dibenarkan  mengisi daftar hadir, tetapi boleh mengikuti perkulihan seperti 

biasa. 

9. Tugas yang dikumpulkan tidak tepat waktu berdampak pada  pengurangan nilai tugas tersebut. 

10. Apabila makalah diskusi kelompok dan  tugas akhir copy-paste  internet, nilai D. 

  Standar Konversi Nilai yang direncanakan A  Nilai total ≥ 80 

  B 65 ≤ Nilai Total < 80 

  C 55 ≤ Nilai Total <65 

  D 45≤ Nilai Total < 55 

  E Nilai Total < 45 

IX Daftar 

Pustaka 
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Atmowiloto, Arswendo. 1984. Mengarang itu Gampang. Jakarta: Gramedia. 

Diponegoro, Mohammad. 1994. Yuk, Nulis Cerpen , Yuk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Eneste, Panusuk (ed.). 1983. Proses Kreatif (Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang). 

Jakarta: Gramedia 

Hariadi, Langit Kresna. 2004. Mengarang? Ah... Gampang. Solo: Tiga Serangkai. Komaidi, Didik. 2007. 

Aku Bisa Menulis. Yogyakarta: Sabda. 

Lutters, Elizabet, Kunci Sukses Menulis Skenario. Jakarta: Grasindo 

Marahimin, Ismail. 2001. Menulis Secara Populer. Jakarta: Pustaka Jaya Pranoto, Naning. 

2007. Creative Writing. Jakarta: Raya Kultura Sambodja, Asep. 2007. Cara Mudah Menulis 
Fiksi. Jakarta: Buku Pop 

Sayuti, Suminto A. 2000. Berkenalan dengan Prosa Fiksi. Yogyakarta: Gamma Media 
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  Pendukung Buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan penulisan kreatif sastra 

 

 

 



 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM 

 

Mata Kuliah     : Penulisan Kreatif Sastra 

Kode Mata Kuliah    : PBSI3602 

SKS      : 2  

Jurusan/Program Studi   : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran                : KU1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 

Dosen Pengampu                             : Ismail Marzuki, M.Pd. 

No. Aspek yang Dinilai 

Skor 

Ket. 
Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 

61 ≤ Skor ‹ 81 

Cukup 

41≤ Skor ‹ 

61 

Kurang   

21≤ Skor ‹ 

41 

Sangat  

Kurang 

skor ‹ 21 

1.  Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan  

perkuliahan  

      

2. Memberi salam  sebelum  dan sesudah  

berpendapat 

      

3. Menghargai pendapat orang lain       

4. Sopan dalam  mengemukakan pendapat       

Skor       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM 

 

Mata Kuliah     : Penulisan Kreatif Sastra 

Kode Mata Kuliah    : PBSI3602 

SKS      : 2  

Jurusan/Program Studi   : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran               : CPL-KU-9: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali 

 data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Dosen Pengampu                             : Ismail Marzuki, M.Pd. 

 

No. Aspek yang Dinilai 

Skor 

Ket. 
Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 

61 ≤ Skor ‹ 81 

Cukup 

41≤ Skor ‹ 

61 

Kurang   

21≤ Skor ‹ 

41 

Sangat  

Kurang 

skor ‹ 21 

1.  Keterampilan dalam menulis cerpen       

2. Keterampilan menulis naskah drama       

3. Keterampilan menentukan pendekatan dalam 

penulisan cerpen 

      

4. Keterampilan menulis cerpen dengan gaya 

orang lain 

      

5. Keterampilan mempresentasikan hasil cerpen 

yang telah dibuat 

      

Skor       

 

 

 

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM 



 

Mata Kuliah     : Penulisan Kreatif Sastra 

Kode Mata Kuliah    : PBSI3602 

SKS      : 2  

Jurusan/Program Studi   : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran    : CPL-KU-2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

Dosen Pengampu                             : Ismail Marzuki, M.Pd. 

 

No. Aspek yang Dinilai 

Skor 

Ket. 
Sangat Baik 

Skor ≥ 81 

Baik 

61 ≤ Skor ‹ 81 

Cukup 

41≤ Skor ‹ 

61 

Kurang   

21≤ Skor ‹ 

41 

Sangat  

Kurang 

skor ‹ 21 

1.  Menemukan permasalahan  yang terbaru 

berdasarkan fenomena yang ada 

      

2. Merumuskan permasalah secara tepat       

3. Ketepatan  menyusun   kerangka pikir secara 

tepat 

      

4. Penggunaan bahasa secara tepat dan benar       

Skor       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INSTRUMEN PENILAIAN ( KETERAMPILAN KHUSUS) 

 

Mata Kuliah   : Penulisan Kreatif Sastra 

Kode Mata Kuliah  : PBSI3602 

SKS    : 2 

Jurusan/Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia 

Capaian Pembelajaran            : KK3: Mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra  

Indonesia; serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; 

Dosen Pengampu   : Ismail Marzuki, M.Pd.  

 

Soal Ujian Akhir  Semester 

 

1. Buatlah cerpen yang berkaitan dengan daerah masing-masing 

2. Jelaskan unsur-unsur drama dan pembangun dialog! 

3. Buatlah naskah drama yang berkaitan dengan lingkungan sekitar kalian! 

4. Jelaskan cara menentukan pendekatan dalam penulisaan cerpen! 

5.  Buatlah cerpen dengan gaya orang lain! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN (PENGETAHUAN) 

 

Mata Kuliah   : Penulisan Kreatif Sastra 

Kode Mata Kuliah   : PBSI3602 

SKS   : 2 

Jurusan/ProgramStudi   :Pendidikan Bahasa Indonesia 
Capaian Pemebelajaran            :PP1:Menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra,  

pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan  

sastra; 

Dosen Pengampu    : Ismail Marzuki, M.Pd.   

 

Soal Ujian Tengah Semester: 

1. Sebutkan dan jelaskan konsep dasar, ciri-ciri manusia, kreativitas dan jenis-jenis kreatif sasatra! 

2. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pembangun puisi! 

3. Jelaskan apa itu antopologi puisi! 

4. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pembangun drama! 

5. Buatlah naskah drama! 

 

Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester 

 

 

No 

 

Aspek  Penilaian 

                               Bobot nilai 

Sangat 

Baik 

≥81 

Baik 

61≤ skor 

81 

Cukup 

41≤ skor 61 

Kurang  

21≤ skor  

41 

Sangat 

Kurang 

Skor < 21 

Ket 

1. Mampu  menyebutkan dan 

menjelaskan konsep dasar, ciri-ciri 

manusia, kreativitas dan jenis-jenis 

kreatif sasatra! 

      

2 Mampu menyebutkan dan 

menjelaskan unsur-unsur pembangun 

puisi 

      



3 Mampu  menjelaskan antopologi puisi       

4 Mampu menyebutkan dan 

menjelaskan unsur-unsur pembangun 

drama 

      

5 Mampu membuat naskah drama       

Jumlah       

Rata-rata skor  

 
Catatan: 

 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan 

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap 

bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 

kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan 

atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa 

kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, 

Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub- 

         CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstuktur, BM=belajar mandiri 

 


