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No 
Kompetensi 

dasar 
Indikator Materi pokok Metode Kegiatan pembelajaran 

Media yang 

diperlukan 

Jenis 

evaluasi 

Wak 

tu 

Refe 

rensi 

1. Memahami 

Pengertian dan 

ruang lingkup 

filsafat ilmu 

a. Memahami 

Pengertian filsafat 

ilmu 

b. Mengetahui Objek 

kajian filsafat ilmu 

c. Memahami Tujuan 

belajar filsafat ilmu 

d. Mengetahui Fungsi 

dan arah filsafat ilmu 

Pengertian 

dan ruang 

lingkup filsafat 

ilmu 

a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

 

a. Dengan curahan pendapat mahasiswa 

menguraikan pendapatnya tentang 

pengertian filsafat ilmu. 

b. Dosen menjelaskan tentang tujuan 

dan objek kajian filsafat ilmu.  

c. Mahasiswa secara berkelompok 

mendiskusikan sejarah dan 

perkembangan hingga pada fungsi 

dan arah kajian filsafat ilmu  

d. Mahasiswa mempresentasikan hasil 

diskusi 

e. Dosen memberikan review dan 

evaluasi atas hasil diskusi mahasiswa. 

Powerpoint, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

2x45 

menit 

1,2,3,

4 

2. Memahami 

sejarah 

perkembangan 

ilmu 

a. Memahami 

perkembangan ilmu 

pada masa Yunani 

Kuno 

b. Memahami 

Sejarah 

perkembangan 

ilmu 

a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

 

a. Dosen memberikan gambaran secara 

umum tentang sejarah 

perkembangan ilmu. 

b. Mahasiswa melakukan penelaahan 

tentang perkembangan ilmu dari 

Powerpoint, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

2x45 

menit 

1,2,3,

4 



No 
Kompetensi 

dasar 
Indikator Materi pokok Metode Kegiatan pembelajaran 

Media yang 

diperlukan 

Jenis 

evaluasi 

Wak 

tu 

Refe 

rensi 

perkembangan ilmu 

pada masa abad 

pertengahan 

c. Memahami 

perkembangan ilmu 

pada masa modern 

d. Memahami 

perkembangan ilmu 

pada masa pasca 

modern  

masa Yunani kuno  hingga masa post 

modern 

c. Dosen memberikan penugasan 

kepada mahasiswa berupa artikel 

tentang hasil dialog dan diskusi yang 

telah dilakukan. 

3. Memahami 

dasar-dasar 

ilmu 

a. Memahami ontologi 

keilmuan 

b. Memahami 

Epistemologi 

keilmuan 

c. Memahami Aksiologi 

keilmuan 

Dasar-dasar 

ilmu 

a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

 

a. Dosen memberikan gambaran secara 

umum tentang dasar-dasar keilmuan. 

b. Dosen dan mahasiswa mendialogkan 

tentang ontologi, epistimologi, dan 

aksiologi keilmuan 

c. Dosen memberikan penugasan 

kepada mahasiswa berupa artikel 

tentang hasil dialog dan diskusi yang 

telah dilakukan di atas. 

Powerpoint, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

2x45 

menit 

2,3,4 

4. Memahami 

sarana berfikir 

ilmiah 

a. Memahami bahasa 

sebagai sarana 

berfikir ilmiah 

b. Memahami 

matematika sebagai 

sarana berfikir ilmiah 

c. Memahami statistika 

sebagai sarana 

berfikir ilmiah  

Sarana berfikir 

ilmiah 

a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

 

a. Dosen memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 

mencurahkan pendapat tentang 

sarana berfikir ilmiah 

b. Mahasiswa mengklasifikasikan jenis-

jenis sarana berfikir ilmiah, 

diantaranya bahasa, matematika, dan 

statistika. 

c. Dosen memberikan evaluasi dan 

penugasan. 

Powerpoint, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

2x45 

menit 

2,3,4 

5. Memahami 

pengetahuan 

dan ukuran 

kebenaran 

a. Mengetahui definisi 

dan jenis 

pengetahuan 

b. Memahami hakikat 

dan sumber 

Pengetahuan 

dan ukuran 

kebenaran 

a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

a. Dosen memberikan ilustrasi tentang 

hakikat kebenaran melalui media 

power poin. 

b. Mahasiswa memberikan apresiasi 

melalui diskusi kelompok.  

Powerpoint, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

2x45 

menit 

2,4 



No 
Kompetensi 

dasar 
Indikator Materi pokok Metode Kegiatan pembelajaran 

Media yang 

diperlukan 

Jenis 

evaluasi 

Wak 

tu 

Refe 

rensi 

pengetahuan 

c. Mengklasifikasikan 

kriteria kebenaran 

d. Mengklasifikasikan 

hierarki ilmu 

c. Mahasiswa mengklasifikasi kriteria 

kebenaran dan hierarki ilmu melalui 

diskusi kelompok. 

d. Dosen memberikan evaluasi dan 

penugasan. 

6. Memahami 

pengetahuan 

filsafat 

a. Memahami Ontologi 

pengetahuan filsafat  

b. Memahami 

epistemologi 

pengetahuan filsafat 

c. Memahami aksiologi 

pengetahuan filsafat 

Pengetahuan 

filsafat 

a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

 

a. Dosen memberikan penjelasan umum 

tentang pengetahuan filsafat yang 

merupakan bagian dari jenis 

pengetahuan. 

b. Dosen menjelaskan tentang ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi 

pengetahuan filsafat  

c. Dosen melakukan evaluasi dan 

penugasan 

Powerpoint, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

4x45 

menit 

2,4 

7. Memahami 

pengetahuan 

sains 

a. Memahami Ontologi 

pengetahuan sains  

b. Memahami 

epistemologi 

pengetahuan sains 

c. Memahami aksiologi 

pengetahuan sains 

Pengetahuan 

sains 

a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

a. Dosen memberikan penjelasan umum 

tentang pengetahuan sains yang 

merupakan bagian dari jenis 

pengetahuan. 

b. Dosen menjelaskan tentang ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi 

pengetahuan sains  

c. Dosen melakukan evaluasi dan 

penugasan 

Power point, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

4x45 

menit 

2,4 

8. Memahami 

pengetahuan 

mistik 

a. Memahami Ontologi 

pengetahuan mistik  

b. Memahami 

epistemologi 

pengetahuan mistik 

c. Memahami aksiologi 

pengetahuan mistik 

Pengetahuan 

mistik 

a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

a. Dosen memberikan penjelasan umum 

tentang pengetahuan mistik yang 

merupakan bagian dari jenis 

pengetahuan. 

b. Dosen menjelaskan tentang ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi 

pengetahuan mistik  

c. Dosen melakukan evaluasi dan 

penugasan 

Power point, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

4x45 

menit 

2,4 



No 
Kompetensi 

dasar 
Indikator Materi pokok Metode Kegiatan pembelajaran 

Media yang 

diperlukan 

Jenis 

evaluasi 

Wak 

tu 

Refe 

rensi 

9. Memahami ilmu 

sebagai aktivitas 

penelitian dan 

metode ilmiah 

a. Memahami manusia 

dan masalahnya dalam 

kehidupan 

b. Mengetahui metode 

ilmiah dalam 

penelitian 

Ilmu sebagai 

aktivitas 

penelitian dan 

metode ilmiah 

a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

 

a. Dosen memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 

mendiskusikan memahami manusia 

dan masalahnya dalam kehidupan. 

b. Dosen menjelaskan tentang metode 

ilmiah dalam penelitian 

Power point, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

4x45 

menit 

2,3,4 

10. Memahami 

etika keilmuan 

a. Mengidentifikasikan 

problem etika ilmu 

pengetahuan 

b. Mendiskusikan ilmu 

bebas nilai atau tidak 

bebas nilai 

c. Memahami sikap 

ilmiah yang harus 

dimiliki ilmuwan 

Etika keilmuan a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

 

a. Dosen memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 

mencurahkan pendapat tentang etika 

dalam keilmuan. 

b. Mahasiswa mengidentifikasikan 

problem-problem etika ilmu 

pengetahuan.  

c. Dosen menjelaskan tentang keilmuan 

bebas nilai dan tidak bebas nilai 

d. Dosen memberikan penguatan 

kepada mahasiswa untuk memahami 

sikap ilmiah yang harus dimiliki 

ilmuwan 

Power point, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

2x45 

menit 

2,3,4,

5,6,7 

11. Memahami 

tantangan dan 

masa depan 

ilmuan 

a. Memahami gambaran 

perkembangan 

keilmuan di masa 

depan 

b. Memahami tantangan 

ilmuwan dalam 

perkembangan ilmu 

c. Memahami peran 

ilmuwan dalam 

pekembangan ilmu 

Tantangan 

dan masa 

depan ilmuan 

a. Presentasi 

b. Tanya jawab 

c. Penugasan 

 

a. Dosen memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 

mencurahkan pendapat tentang 

tantangan dan masa depan ilmuan. 

b. Mahasiswa melakukan diskusi 

tentang topik pembelajaran 

c. Dosen mengevaluasi dan 

menyimpulkan 

Power point, 

hand out 

Tes tulis 

dan lisan 

2x45 

menit 

2,3,4,

5,6,7 
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