SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

1
BI2313/Apresiasi Puisi
2
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Setelah mengikuti mata kuliah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perkembangan puisi Indonesia
setelah mengikuti Mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Jenis puisi moder dan puisi mutakhir
Perkembangan puisi
Puisi Lama
• Puisi Modern
• Puisi Mutakhir
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
perkuliahan

Kegiatan
Pendahuluan

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

- sajian Dosen tentang Jenis puisi Indonesia dilihat dari

4

kegiatan
Penyajian

Kegiatan
Penutup

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan Dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan , serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

- menyimak dan mencatat Jenis puisi Indonesia dilihat dari
periode ahasa
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi

periode

3

Media

Waktu

Mahasiswa

- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusi &
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topik/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-2

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

65’

modul mata
kuliah

10’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen

Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

4

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

3

4

Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

Kegiatan
Pendahuluan

2
BI2313/Apresiasi Puisi
2
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Setelah mengikuti mata kuliah Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai struktur puisi
setelah mengikuti Mata kuliah, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai Jenis puisi Puisi Terikat, Puisi Bebas, dan Puisi
Inkonvensional
Struktur Puisi
Puisi Terikat, Puisi Bebas, dan Puisi Inkonvensional.

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

kegiatan
Penyajian

- sajian dosen tentang Jenis puisi Indonesia dilihat dari periode.
- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusi &
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topik/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi

Kegiatan
Penutup

- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

- menyimak dan mencatat sajian dosen tentang Jenis puisi

Indonesia dilihat dari periode
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-3

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

5

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

3

4

Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

Kegiatan
Pendahuluan

kegiatan
Penyajian

Kegiatan
Penutup

3
BI2313/Apresiasi Puisi
2
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai karakteristik media puisi
setelah mengikuti Mata kuliah, Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai Jenis puisi Indonesia dilihat dari media
Jenis puisi Indonesia dilihat dari media
Konvensional: bahasa
• Konkret: rupa

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

Media

Waktu

Mahasiswa

- sajian dosen tentang Jenis puisi Indonesia dilihat dari media
- mengerjakan tugas perkuliahan I: 1) menjelaskan pengertian
menulis dan penalaran !, 2) menjelaskan tahap-tahap penulisan
yang harus dipahami oleh seorang penulis!, 3) menelaskan syaratsyarat kalimat efektif, 4)
- membuat sebuah rancangan karangan
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

- menyimak dan mencatat sajian dosen tentang Jenis puisi
Indonesia dilihat dari media.
- Mengerjakan tugas perkuliahan yang diberikan dosen
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-4

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

6

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

Kegiatan
Pendahuluan

-

3

kegiatan
Penyajian

-

4

Kegiatan
Penutup

4
BI2313/Apresiasi Puisi
2
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai unsur pembentuk puisi
setelah mengikuti Mata kuliah, Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai unsur unsur1) bunyi, 2) unsur kata, 3) unsur bahasa
kiasan, 4) unsur citraan, 5) unsur sarana retorika, 6) unsur larik, 7) unsur bait, 8) unsur tipografi
Unsur bentuk puisi
1) unsur bunyi, 2) unsur kata, 3) unsur bahasa kiasan, 4) unsur citraan, 5) unsur sarana retorika, 6) unsur larik, 7) unsur bait, 8) unsur tipografi

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan
sajian dosen tentang Unsur bentuk puisi
membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusi &
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topik/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi
memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
memberi evaluasi
memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

- menyimak dan mencatat sajian dosen Unsur bentuk puisi
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi

modul mata
kuliah

90’

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-4

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

7

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

5
BI2313/Apresiasi Puisi
2
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai unsur makna daLam puisi
setelah mengikuti Mata kuliah, Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai unsur sense subject matter, 2) feeling, 3) tone, 4)
totality of meaning, 5) theme
unsur makna daam puisi
sense subject matter, 2) feeling, 3) tone, 4) totality of meaning, 5) theme
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

- sajian dosen tentang unsur makna dalam puisi
- mengerjakan tugas perkuliahan

Kegiatan
Penutup

- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

4

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

- menyimak dan mencatat sajian dosen tentang unsur makna

dalam puisi
-

Mengerjakan tugas perkuliahan yang diberikan dosen
menyimak pemantapan dosen
menjawab kuis
menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-6

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

8

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai karakteristik bahasa puisi
setelah mengikuti Mata kuliah, Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai: 1) Diksi, 2) Makna denotasi dan konotasi, 3) bahasa
kiasan, 3) pencitraan, 4) retorika, dan 4) gaya bahasa
karakteristik bahasa puisi
1) Diksi, 2) Makna denotasi dan konotasi, 3) bahasa kiasan, 3) pencitraan, 4) retorika, dan 4) gaya bahasa
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

6
BI2313/Apresiasi Puisi
2

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

Media

Waktu

Mahasiswa

- sajian dosen tentang karakteristik bahasa puisi
- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusi &
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topik/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

- menyimak dan mencatat sajian karakteristik bahasa puisi
membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi

modul mata
kuliah

90’

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-7

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

9

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

7
BI2313/Apresiasi Puisi
2
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai karakteristik teknik menganalisis puisi
Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menilai Teknik-teknik memahami puisi dengan Teknik paraphrase, Teknik sosiologis, dan
Teknik semiotis
Teknik-teknik memahami puisi
Teknik paraphrase, Teknik sosiologis, dan Teknik semiotis

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

- menyimak dan mencatat sajian dosen tentang Teknik-teknik

4

Kegiatan
Penutup

sajian dosen tentang Teknik-teknik memahami puisi dengan

memahami puisi dengan Teknik paraphrase, Teknik
sosiologis, dan Teknik semiotis Mengerjakan tugas

Teknik paraphrase, Teknik sosiologis, dan Teknik semiotis
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

perkuliahan yang diberikan dosen
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-8

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

10

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

8
BI2313/Apresiasi Puisi
2
Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode pengkajian puisi dengan mengunakan teori
Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode pengkajian puisi dengan Penelaahan puisi berdasarkan metode puis
Penelaahan puisi berdasarkan metode puis
Penelaahan puisi berdasarkan metode puisi
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

Kegiatan
Pendahuluan

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

- sajian dosen tentang Penelaahan puisi berdasarkan metode

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

3

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

Waktu

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

- menyimak dan mencatat sajian dosen Penelaahan puisi

puis
- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusin&
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topic/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media
Mahasiswa

berdasarkan metode puis
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

11

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode pengkajian puisi berdasarkan periode
Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode pengkajian puisi berdasarkan periode
Penelaahan puisi berdasarkan periode
Penelaahan puisi berdasarkan periode
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

9
BI2313/Apresiasi Puisi
2

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

3

kegiatan
Penyajian

- sajian dosen tentang Penelaahan puisi berdasarkan periode
- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusin&
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topic/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi

4

Kegiatan
Penutup

- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

- menyimak dan mencatat sajian dosen Penelaahan puisi

berdasarkan periode
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

12

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

10
BI2313/Apresiasi Puisi
2
Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode pengkajian puisi berdasarkan sruktur
Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode pengkajian puisi berdasarkan sruktur
Penelaahan puisi berdasarkan struktur
Penelaahan puisi berdasarkan struktur
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

Kegiatan
Pendahuluan

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

- sajian dosen tentang H Penelaahan puisi berdasarkan

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

3

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

Waktu

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

- menyimak dan mencatat sajian dosen tentang Penelaahan

struktur
- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusin&
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topic/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media
Mahasiswa

puisi berdasarkan struktur
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

13

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode pengkajian puisi berdasarkan media
Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode pengkajian puisi berdasarkan media
Penelaahan puisi berdasarkan media
Penelaahan puisi berdasarkan media
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

11
BI2313/Apresiasi Puisi
2

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

3

kegiatan
Penyajian

- sajian dosen tentang Penelaahan puisi berdasarkan media
- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusin&
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topic/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi

4

Kegiatan
Penutup

- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

- menyimak dan mencatat sajian dosen tentang Penelaahan

puisi berdasarkan media
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

14

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Mahasiswa mampu menulis puisi
Mahasiswa mampu menulis puisi
Praktik menulis puisi
Praktik menulis puisi
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

12
BI2313/Apresiasi Puisi
2

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

3

kegiatan
Penyajian

- sajian dosen tentang Praktik menulis puisi
- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusin&
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topic/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi

4

Kegiatan
Penutup

- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

- menyimak dan mencatat sajian dosen tentang Praktik menulis

puisi
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

15

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Mahasiswa mampu menulis puisi
Mahasiswa mampu menulis puisi
Praktik menulis puisi
Praktik menulis puisi
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

13
BI2313/Apresiasi Puisi
2

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

3

kegiatan
Penyajian

- sajian dosen tentang Praktik menulis puisi
- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusin&
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topic/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi

4

Kegiatan
Penutup

- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

- menyimak dan mencatat sajian dosen tentang Praktik menulis

puisi
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

16

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

14
BI2313/Apresiasi Puisi
2
Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Mahasiswa mampu menulis puisi dan mempublikasikannya melalui penerbitan buku
Mahasiswa mampu menulis puisi dan mempublikasikannya melalui penerbitan buku
peluncuran ontologi puisi
peluncuran ontologi puisi
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

peluncuran ontologi puisi
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

- peluncuran ontologi puisi

modul mata
kuliah

90’

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

17

