RANCANGAN AKTIVITAS PERKULIAHAN
(RAP)
Mata Kuliah
SKS
Program Studi
Dosen
Deskripsi Mata Kuliah

:
:
:
:
:

Filsafat Bahasa Dan Sastra
3 Sks
Bahasa Dan Sastra Indonesia
Nuril Huda,M.Pd.I
Matakuliah ini membekali mahasiswa peminatan penerjemahan dengan: konsep ilmu bahasa, pengetahuan bahasa dan
ilmu pengetahuan bahasa, filsafat bahasa dan filsafat ilmu pengetahuan bahasa, konsep kebernaran berbagai teori bahasa
konsep inti berbagai aliran dan pendekatan,,konsep tentang sifat dasar kebenaran ilmiah bahasa, konsep tentang
subjektivitas ilmu sosial misalnya bahasa. Kesemua pokok bahasan ini menjadi landasan penyerapan mahasiswa dalam
menyerap berbagai teori bahasa dan penerjemahan.
SUB POKOK BAHASAN
KOMPETENSI DASAR
SUB-POKOK BAHASAN
KOMPETENSI UTAMA
1 Konsep ilmu bahasa,
Pada akhir perkuliahan mahasiswa
Ruang lingkup dan kajian ilmu bahasa Pada akhir perkuliahan mahasiswa
memiliki kompetensi dasar dengan
- Pengetahuan bahasa dan ilmu mampu:
indikator:
mahasiswa
mampu
pengetahuan bahasa
Menjelaskan ruang lingkup dan
2 Pengetahuan bahasa dan
Memahami
Konsep
ilmu
bahasa
Perbedaan
ilmu
bahasa
,
kajian ilmu bahasa
ilmu pengetahuan bahasa
memahami pengetahuan
pengetahuan bahasa
Menjelaskan pengetahuan
bahasa dan ilmu pengetahuan bahasa
dan ilmu pengetahuan
bahasa dan ilmu pengetahuan
bahasa
bahasa
3 Pengetahuan bahasa dan
Memahami Konsep ilmu bahasa
Menjelaskan perbedaan ilmu
ilmu pengetahuan bahasa
memahami pengetahuan
bahasa , pengetahuan bahasa
bahasa dan ilmu pengetahuan bahasa
dan ilmu pengetahuan
bahasa
4 Filsafat bahasa dan
Membedakan ruang lingkup dan
Beda filsafat bahasa dan filsafat ilmu Menyajikan dan mendiskusikan
filsafat ilmu bahasa
objek kajian filsafat bahasa dan filsafat bahasa
perbedaan filsafat bahasa dan
ilmu bahasa
filsafat ilmu bahasa
5. Konsep kebenaran berbagai teori Dapat membedakan kebenaran
Beda dasar dan kriteria kebenaran
Dapat membedakan dasar dan
bahasa
berbegai teori bahasa
bahasa dari teori kebenaran koherensi, kriteria kebenaran bahasa dari
kebenaran teori
korespondensi
teori kebenaran koherensi, dan
teori kebenaran
Dapat membedakan kebenaran
Beda dasar dan kriteria kebenaran
Dapat membedakan dasar dan
6. Teori Konsep kebenaran berbagai berbagai teori bahasa
bahasa dari teori kebenaran
kriteria kebenaran bahasa dari
teori bahasa
paradigmatik, teori kebenaran
teori kebenaran paradigmatik,
performatif, teori kebenaran
teori kebenaran performatif, teori
pragmatik
kebenaran pragmatik

8 Konsep kebenaran berbagai teori
bahasa

Dapat membedakan kebenaran
berbagai teori bahasa

Rasionalisme, realisme baru, dan
pragmatisme

9. Konsep tentang sifat dasar
kebenaran ilmiah bahasa
10. Konsep tentang subyektivitas
ilmu bahasa

Memahami konsep tentang sifat
dasar kebenaran ilmiah bahasa
Memahami subyektivitas ilmu bahasa,
misalnya ilmu bahasa

Sifat dasar kebenaran
ilmiah
bahasa
Subyektivitas ilmu bahasa, misalnya
ilmu bahasa

11. Konsep tentang obyektivitas
ilmu bahasa dalam kajian filsafat
kebahasaan, misalnya ilmu
bahasa
12. Pokok bahasan 1 – 11

Memahami obyektivitas ilmu bahasa,
misalnya ilmu bahasa

Obyektivitas ilmu bahasa, misalnya
ilmu bahasa

Kaji ulang (review)

Sub-pokok bahasan 1 -11

Dapat menjelaskan perbedaan
aliran dan pebdekatan
rasionalisme, realisme baru,
dan pragmatisme
Dapat menjelaskan sifat dasar
kebenaran ilmiah bahasa
Dapat menjelaskan subyektivitas
ilmu bahasa, misalnya ilmu
bahasa
Dapat menjelaskan obyektivitas
ilmu bahasa, misalnya ilmu
bahasa
Kaji ulang

Cara Penyempaian
: Presentasi, diskusi, praktik
Media Yang Digunakan : Laptop, LCD
Tugas
: Secara perorangan mahasiswa diberitugas menyusun karya tulis dengan topik yang ditentukan oleh dosen,
presentasi oleh mahasiswa, dan diskusi.
Penilaian
: Penilaian didasarkan atas karya tulis, presentasi, quiz , UTS dan ujian akhir,
Rujukan
: Bartens K (2002). Etika Jakarta: Gramedia
Kleden, Ignas (2000). Sikap ilmiah dan politik kebudayaan. Jogya: Kanisius
Vardiansyah, Dani (2005). Filsafat ilmu komunikasi:suatu pengantar. Jakarta: Gramedia.
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