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Visi Misi
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

VISI

Terwujudnya lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa yang unggul, berdaya saing

global dan menjadi rujukan inovasi pembelajaran Bahasa Indonesia serta menghasilkan

tenaga pendidik Bahasa Indonesia yang berjiwa enterpreuneur pada tahun 2037.

MISI
1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang menerapkan teori-teori model pembelajaran inovatif, materi pembelajaran yang sesuai dengan

perkembangan iptek bidang pendidikan bahasa Indonesia, dan berbagai media pembelajaran yang kekinian untuk menghasilkan pendidik yang profesional dalam

bidang Pendidikan Bahasa Indonesia serta memiliki kompetensi yang berdaya saing global, berjiwa entrepreneur sesuai kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan

2. Melakukan dan mengembangkan penelitian inovatif, publikasikan ilmiah tingkat nasional dan internasional, dan

memperoleh HKI guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia

berorientasi kepada pengembangan ilmu dan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah sehingga

menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di era

globalisasi

3. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan penerapan ilmu pendidikan bahasa Indonesia berbasis entrepreneur

4. Menjalin kerjasama dan kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholder, user, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat nasional dan

internasional untuk mengoptimalkan peran dan fungsiprogram studi Pendidikan Bahasa Indonesia

5. Memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan karakter kepemimpinan, pola kepemimpinan, dan sistem kepemimpinan yang mengacu pada struktur

organisasi dan atat kelola (SOTK) di IKIP Siliwangi



Penelitian

Prodi

Misi
Melakukan dan mengembangkan 

penelitian inovatif, publikasikan

ilmiah tingkat nasional dan

internasional, dan memperoleh HKI 

guna meningkatkan kualitas

pembelajaran yang inovatif dalam

bidang pendidikan bahasa Indonesia  

berorientasi kepada pengembangan

ilmu dan teknologi untuk

mengembangkan pembelajaran di 

sekolah sehingga menghasilkan

proses pembelajaran yang bermutu

dan relevan dengan harapan dan

kebutuhan masyarakat di era 

globalisasi

01 Objek

Model/strategi/metode

pembelajaran bahasa dan

sastra Indonesia

Bahan ajar bahasa dan sastra

Indonesia

Media pembelajaran bahasa

dan sastra Indonesia

Evaluasi pembelajaran

bahasa dan sastra Indonesia

02

Subjek

Guru

Siswa

03 Jenis Penelitian

Kuantitatif

Kualitatif

Campuran (Mix Methods)

04



Penelitian

Mencari kembali

Re-search

“a systematic attempt to provide 

answers to question” (Tuckman, 

1978)

Research

Penerapan pendekatan ilmiah

pada pengkajian suatu masalah

untuk memperoleh informasi yang 

berguna dan dapat

dipertanggungjawabkan

(Donald Ary)

Penelitian

Cara ilmiah (rasional, empiris, 

sistematis) untuk mendapatkan

data (valid) dengan tujuan dan

kegunaan tertentu (Sugiyono, 

2016)

Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang sistematis untuk menemukan

jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.



Urgensi Penelitian

Penyelesaian Masalah
Untuk meningkatkan kualitas

pendidikan bahasa dan sastra

Indonesia maka penelitian penting

untuk dilaksanakan.

Pengembangan Ilmu
Untuk terus meningkatkan kualitas

pembelajaran dan menjawab

perubahan dari masa ke masa 

maka diperlukan penelitian untuk

pengembangan ilmu.

Penelusuran Masalah
Terdapat banyak gap antara

harapan dan kenyataan dalam

pembelajaran bahasa dan sastra

Indonesia. Kita harus cermat dan

peka terhadap hal tersebut.

Pembuktian Teori
Seringkali kenyataan tidak sesuai

dengan teori maka teori perlu

dibuktikan kebenarannya untuk

menelusuri akar masalah sehingga

ditemukan jawaban yang ilmiah.



Hal yang Harus Diketahui

Gaya 

Selingkung

PlagiarismeJurnal

Pedoman tata cara penulisan

(yang khas) yang diterapkan

oleh penerbit/instansi

Penjiplakan atau pengambilan

ide, pendapat dan sebagainya

seolah itu milik sendiri

Kumpulan tulisan khusus yang 

memuat artikel-artikel dalam

suatu bidang ilmu tertentu



Your Picture Here

Portfolio Presentation

Jurnal Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonesia di IKIP Siliwangi

Jurnal Parole
https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/inde

x.php/parole

Jurnal Semantik
http://e-

journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php

/semantik

JLER
https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/inde

x.php/jler

Mengenal Jurnal Ilmiah

https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/parole
http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/semantik
https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/jler


GAYA SELINGKUNG

Ketentuan umum yang menjadi pedoman bagi penulis, mulai dari tatacara

submit artikel, kelengkapan naskah, dsb.

General Author Guidlines

Ketentuan sistematika dan pedoman penulisan secara teknis. Setiap jurnal

memiliki template masing-masing yang dapat diunduh.

Manuscript Template

Ketentuan proses review dan revisi naskah.

Reviewing and Revision of Manuscripts

Ketentuan penulisan abstrak grafis.

Graphical Abstract

Di mana bumi dipijak

di sana langit dijunjung.



Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Plagiat di 

Perguruan Tinggi

PLAGIARISME



Kekhasan metode penelitian (untuk skripsi) 

di IKIP Siliwangi dari tahun ke tahun

2015 Deskriptif

Menggambarkan

pelaksanaan

pembelajaran dengan

menggunakan metode

pembelajaran inovatif

2016 Eksperimen

Mengujicobakan metode

pembelajaran inovatif

dalam pembelajaran

2018 Eksperimen

Mengujicobakan metode

pembelajaran inovatif

dalam pembelajaran

2019Deskriptif Kualitatif

Menggambarkan pelaksanaan

pembelajaran dengan

menggunakan metode

pembelajaran inovatif

berbantuan media 

pembelajaran kreatif

2020Deskriptif

Menggambarkan

pelaksanaan

pembelajaran daring 

dengan menggunakan

metode pembelajaran

inovatif

2021PTK

Melaksanakan peneltian

tindakan kelas untuk

meningkatkan kualitas

pembelajaran



PKM merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang dibentuk oleh

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI dalam memfasilitasi potensi

mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan,, dan menerapkan ilmu

dan teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan kepada masyarakat

luas.

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

PKM-Penelitian PKM-

Kewirausahaan

PKM-Pengabdian

pada Masyarakat

PKM-

Penerapan

Teknologi

Mari bersiap diri

mulai dari Program Kreativitas Mahasiswa

PKM-Karsa

Cipta

PKM-Artikel

Ilmiah

PKM-Gagasan

Tertulis

PKM-Gagasan

Futuristik

Konstruktif



melakukan penelitian

inovatif dalam bidang

pendidikan bahasa

dan sastra Indonesia

Tingkatkan mutu pendidikan

melalui penelitian

M a r i  b e r s i a p



Terima Kasih

Selamat berjuang dan sampai jumpa.

E-mail:

dienasanf@ikip

siliwangi.ac.id

Diena San 

Fauziya, M.Pd.

Hp/WA 

085220373782


