
Silabus dan RPP Mata Kuliah Linguistik Historis Komparatif 

I. Identitas  

1. Nama Mata Kuliah    : Linguistik Historis Komparatif (LHK) 

2. Kode                            :  

3. SKS                             : 2 SKS 

 

II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan sejarah perbandingan bahasa, dasar perbandingan 

bahasa, metode perbandingan bahasa, tipe-tipe perubahan bunyi, pengelompokan bahasa, dan metode leksikostatistik.  

 

III. Progresi Perkuliahan 

 

 

Tatap 

muka 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok Pengalaman 

Belajar 

Indikator Bentuk 

Instrume

n 

Jenis 

Instrumen 

Metode, 

media 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Acuan 

1 Mahasiswa 

memahami 

konsep dan 

sejarah ilmu 

perbandingan 

bahasa  

1. Penjelasan  

    silabus 

2. Tujuan dan   

    manfaat LHK 

3. Sejarah   

Perkembangan 

    Ilmu 

Pebandingan 

Bahasa 

Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan 

Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan: 

1. Silabus 

2. Tujuan dan 

manfaat LHK 

3. Sejarah 

perkemb. Ilmu 

perband. 

Bahasa 

Tes dan 

nontes 

- Tes 

uraian 

singkat dan 

tes lisan 

- tugas 

membaca 

bahan 

-Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, dan 

tugas  

-Teks book, 

power poin 

100 

mnt 

 

2 Mahasiswa 

memahami 

dasar 

perbandingan 

bahasa 

1. Pendekatan 

perbandingan    

bahasa 

2. Bidang 

perbandingan 

bahasa 

3. Kesamaan 

Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan: 

1. Pendekatan 

Perband. 

bahasa 

2. Bidang-

Tes -Tes lisan 

berupa 

uraian 

singkat 

- tugas 

baca 

referensi 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas 

-Teks book, 

power poin 

100 

mnt 

 



bentuk dan 

makna 

4. Penetapan kata 

kerabat 

power poin bidang 

perbandingan 

bahasa  

3. Penetapan 

kata kerabat 

dan kesamaan 

bentuk dan 

makna  

 3-4 Mahasiswa 

memahami 

metode 

komparatif  

1. Konsep dan 

macam metode 

komparatif 

2. Metode 

historis 

komparatif 

3. Sistematika 

dan langkah 

metode historis 

komparatif 

-Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

power poin 

-Mahasiswa 

dapat 

menemukan 

contoh 

-melakukan 

latihan-latihan 

penerapan 

metode LHK 

-Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan:  

a. Konsep dan 

macam metode 

komparatif 

b. Metode 

historis 

komparatif 

c. Sistematika 

dan langkah 

metode 

komparatif  

bahasa  

-Mahasiswa 

dapat 

melakukan 

latihan 

Tes dan 

nontes 

-Tes tulis 

berupa 

uraian 

singkat 

- tugas 

latihan/pra

ktik  

-tugas baca 

referensi 

-Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas 

-Teks book, 

power poin 

200 

mnt 

 

5-6 Mahasiswa 

memahami 

metode tipe-

tipe perubahan 

bunyi 

1. Konsep 

metode 

perubahan bunyi 

2. Berbagai tipe 

perubahan bunyi 

-Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

-Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan:  

a. Konsep dan 

macam metode 

komparatif 

b. Metode 

Tes dan 

nontes 

-Tes tulis 

berupa 

pilihan 

ganda 

- tugas 

latihan/pra

ktik  

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas, 

latihan 

-Teks book, 

power poin 

200 

mnt 

 



power poin 

-Mahasiswa 

dapat 

menemukan 

contoh 

-melakukan 

latihan-latihan 

penerapan 

metode tsb. 

historis 

komparatif 

c. Sistematika 

dan langkah 

metode 

komparatif  

bahasa  

-Mahasiswa 

dapat 

melakukan 

latihan 

-tugas baca 

referensi 

7-8 Mahasiswa 

memahami 

metode 

korespondensi 

bunyi 

1. Konsep hukum 

bunyi 

2. Metode 

korespondensi 

bunyi 

-Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

power poin 

-Mahasiswa 

dapat 

menemukan 

contoh 

-melakukan 

latihan-latihan 

penerapan 

metode tsb. 

-Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan:  

a. Konsep 

hukum bunyi 

b. metode 

korespondensi 

bunyi  

- Mahasiswa 

dapat 

melakukan 

latihan dengan 

metode tsb. 

 

Tes dan 

nontes 

-Tes tulis 

berupa 

pilihan 

ganda 

- tugas 

latihan/pra

ktik  

-tugas baca 

referensi 

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas, 

latihan 

-Teks book, 

power poin 

200 

mnt 

 

9-10 Mahasiswa 

memahami 

metode 

leksikostatistik 

1. Konsep dasar 

metode 

leksikostatistik 

2. Teknik 

leksikostatistik 

3. Klasifikasi 

-Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

-Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan:  

a. Konsep 

dasar metode 

leksikostatistik 

Tes dan 

nontes 

-Tes tulis 

berupa 

isian 

singkat 

- tugas 

latihan/pra

Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas, 

latihan 

-Teks book, 

power poin 

200 

mnt 

 



bahasa dan 

glotokronologi 

referensi dan 

power poin 

-Mahasiswa 

dapat 

menemukan 

contoh 

-melakukan 

latihan-latihan 

penerapan 

metode tsb. 

b. Teknik 

leksikostatistik 

c. Klasifikasi 

bahasa dan 

glotokronologi 

- Mahasiswa 

dapat 

melakukan 

latihan dengan 

metode tsb. 

 

ktik  

-tugas baca 

referensi 

11-12 Mahasiswa 

memahami 

metode 

pengelompokan 

bahasa 

1. Konsep dasar 

metode 

pengelompokan  

2. Stambaum 

Theory  

3. Wave Theory  

4. Metode 

pemeriksaan, 

metode kosa kata 

dasar, dan 

metode inovasi 

5. praktik atau 

latihan 

 

-Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan membaca 

bahan yang 

disediakan lewat 

referensi dan 

power poin 

-Mahasiswa 

dapat 

menemukan 

contoh 

-melakukan 

latihan-latihan 

penerapan 

metode tsb. 

Mahasiswa 

dapat 

menjelaskan:  

a. Konsep 

dasar metode 

pengelompoka

n  

b. Stambaum 

Theory  

c. . Wave 

Theory  

d. Metode 

pemeriksaan, 

metode kosa 

kata dasar, dan 

metode inovasi 

- Mahasiswa 

dapat 

melakukan 

latihan dengan 

metode-metode 

tsb. 

Tes dan 

nontes 

 Presentasi, 

diskusi, tanya 

jawab, tugas, 

latihan 

200 

mnt 

 



 

13-16 Mahasiswa 

memahami dan 

melakukan 

latihan Praktik  

lapangan 

dengan 

leksikostatistik 

1. Menyusun 

display data (glos 

dan padanan 

dalam empat 

bahasa 

nusantara) 

2. menganalisis 

kognat  

3. menentukan 

persentase hub. 

Kekerabatan 

4. Subgruping 

- mahasiswa 

dapat melakukan 

latihan praktik 

lapangan dengan 

menerapkan 

metode 

leksikostatistik 

- mahasiswa 

dapat 

melakukan:  

1. menyusun 

display data 

(glos dan 

padanan dalam 

empat bahasa 

nusantara) 

2. menganalisis 

kognat  

3. menentukan 

persentase hub. 

Kekerabatan 

4. Subgruping  

Nontes Praktik 

penelitian 

lapangan 

pelatihan 400 

mnt 
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Rencana Pelaksanaan Kuliah 

 


